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Sammanfattning  
 
Anorexia nervosa är ett folkhälsoproblem som leder till allvarliga konsekvenser för de 
drabbade. Det anses vara en psykisk sjukdom men resulterar ofta i fysiska symptom som 
undernäring och hjärtsvikt. I svåra fall bedöms personerna med anorexia nervosa vara i behov 
av psykiatrisk tvångsvård. Detta trots att det inte framgår tydligt i lagstiftning eller förarbeten 
att anorexia nervosa ger förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård. Denna studie har syftat till 
att undersöka förutsättningarna för att vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångs-
vård för anorexia nervosa samt hur det skildras i domar där frågan avgjorts. Studien har genom-
förts genom tematisk analys av domar där frågan om psykiatrisk tvångsvård för kvinnor över 
18 år med diagnosen anorexia nervosa avgjorts. De tematiska analyserna utfördes med teoretisk 
utgångspunkt i Foucaults begrepp om disciplin och vansinne samt Johannissons teori om 
kvinnosjuklighet och patientrollen. Resultatet av studien visade att de juridiska grunder som  
åberopas för att tvångsvårdas för anorexia nervosa är att personen har anorexia nervosa i en 
grad som bedöms vara en allvarlig psykisk störning samt motsätter sig psykiatrisk vård. Det har 
dock förekommit att personerna samtycker till antingen frivillig vård eller vård under tvång, 
men dessa samtycken har av rätterna inte bedömts tillförlitliga. Vidare visade analysen av 
domarna fyra teman vilka vi benämnde som samtycke, paternalism, sannolika konsekvenser 
samt motsägande uppfattningar. Den valda metoden har givit oss möjlighet att analysera 
konstruerandet av anorexia nervosa ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv samt hur 
professionella riskerar att reproducera rådande maktstrukturer. Studien har bidragit till ett mer 
nyanserat perspektiv på hur förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård för personer med 
anorexia nervosa kan förstås.  
 
 

Nyckelord: anorexia nervosa, psykiatrisk tvångsvård, tematisk analys. 
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1 Inledning 
 

Jag står innanför murarna till en av de rättspsykiatriska avdelningarna som har 
landets högsta säkerhet. Jag är inte här på grund av att jag blivit dömd för något 
brott. […] En månad på galonmadrass och i landstingets blå mjukiskläder. På 
högsäkerhetsavdelningen Intaget. Jag är ensam kvinna. En av männen kom just från 
Kumla, en är inte kontaktbar. En är snäll. […] Att sätta mig i fängelse för att jag var 
anorektisk och emotionellt sårbar har efter 18 månader fått mig att må ännu sämre 
än innan. Att bestraffa sköra kvinnor, skrämma och låsa in dem är inte vård. Det 
borde vara olagligt.  
(Rasmussen, 2014, 24 september)  

 
Wallin, Sandeberg, Nilsson och Linné (2015, s. 17) beskriver ätstörningar som ett stort 
folkhälsoproblem, framförallt bland unga personer. Vad gäller specifikt anorexia nervosa (AN) 
är det den psykiska sjukdom som, i relation till ålder på de insjuknade, har högst dödlighet 
(Papadopoulos et al., 2009, refererad i Wallin et al., 2015, s. 17). AN innebär självsvält och en 
stark rädsla att gå upp i vikt i kombination med en övervärdering av sin egen kroppsvikt. 
Sjukdomen leder ofta till psykiska symptom som koncentrationssvårigheter, depression och 
sömnsvårigheter, men även till allvarliga fysiska symptom som näringsbrist och hjärtsvikt vilka 
båda kan leda till att personen avlider. Wallin et al. (2015, s. 17ff, 29f) hänvisar till inter-
nationella studier som visat att 0,5–1 % av kvinnor i övre tonåren och yngre vuxenåldern har 
AN. Sett till ätstörningssymptom i mer generell mening är siffran istället 10 %.  
 
Utöver att vara ett folkhälsoproblem har AN även starka relationer till sociala problem som 
arbetslöshet, sjukskrivningar och isolering (Alphonce, 2014; Socialstyrelsen, u.å.). Det innebär 
att det är viktigt för professionella som möter personer med AN att ta hänsyn inte enbart till 
medicinska aspekter av problematiken, utan även sociala faktorer och personernas psykiska 
välbefinnande. I ett välfärdssamhälle som Sverige har arbetsförmåga och funktionalitet stor 
betydelse eftersom samhällets insatser bekostas av skatteintäkter (Svenskt näringsliv, 2013). 
Det innebär att den starka relationen mellan AN och exempelvis arbetslöshet och sjuk-
skrivningar medför en samhällsekonomisk aspekt av AN som motiverar vikten av att inom 
ramarna för socialt arbete studera ämnet.  
 
Sveriges grundlag gör gällande att varje individ har rätt till frihet. Det innebär att det finns få 
lagar som inskränker en myndig svensk medborgares rätt till frihet och dessa har i sin tur 
specifika krav som behöver uppfyllas för att frihetsberövande ska aktualiseras. Lagen 
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) är en av få lagar som rättfärdigar frihets-
berövande mot medborgare som inte begått brott. LPT är en lag som används för att vårda 
personer som är så allvarligt psykiskt sjuka att de inte själva anses kunna bestämma i frågor om 
sin vård. Ett av rekvisiten för psykiatrisk tvångsvård är att personen har en allvarlig psykisk 
störning. Exempel på sjukdomar som kan medföra förutsättningar för LPT är psykossjukdomar 
som exempelvis schizofreni (Prop. 1990/91:58, s. 87). AN framställs dock sällan som en 
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sjukdom av allvarlig psykotisk karaktär och nämns inte heller i förarbeten som ett exempel på 
sjukdom som kan medföra förutsättningar för psykiatrisk tvångsvård. Trots detta förekommer 
det att personer tvångsvårdas för AN, vilket väcker frågan om vad det är som gör att personer 
vårdas för AN med tvång.  
 
En möjlig förklaring kan vara den relativt höga dödligheten. Trots att förekomsten av AN i 
Västeuropa är stabil är det den sjukdom som, i relation till personerna med sjukdomens ålder, 
har högst dödlighet (Papadopoulos et al., 2009, refererad i Wallin et al., 2015, s. 17). Orsaken 
till detta är att trots att AN är en psykisk sjukdom uttrycker den sig genom allvarliga somatiska 
symptom. För att inte de psykiska och somatiska symptomen ska resultera i att personen med 
AN avlider, är det i Sverige möjligt att inskränka individens grundlagsstadgade rätt till frihet 
genom att behandla personerna med AN med psykiatrisk tvångsvård. Detta då de anses vara så 
allvarligt psykiskt sjuka att de inte kan samtycka till behövlig vård vilket gör att psykiatrisk 
tvångsvård anses behövas för att rädda personernas liv.  
 
Användning av psykiatrisk tvångsvård för personer med AN kan således förhindra att de dör, 
men den psykiska sjukdomen kvarstår i många fall vilket påverkar personernas välbefinnande. 
Det gör att rättfärdigandet att vårda en person mot dennes vilja för att hen ska överleva kan 
diskuteras, särskilt eftersom psykiatrisk tvångsvård kan vara mödosamt för den enskilda 
personen. Trots detta anses psykiatrisk tvångsvård vara lämpligt när andra alternativ inte 
bedöms vara tillräckliga. Att AN som tidigare nämnts inte är en helt obestridlig grund för 
psykiatrisk tvångsvård gör att vi har intresserat oss för hur AN konstruerats som förutsättning 
för psykiatrisk tvångsvård samt hur förutsättningarna för att vårdas enligt LPT för AN ser ut. 
 
Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som kombinerar egen teoribildning med 
kunskap från discipliner som juridik, psykiatri och folkhälsovetenskap (Akademikerförbundet 
SSR, u.å.). I relation till socialt arbete är tvångsinsatser relevanta att studera för att socionomer 
i sin yrkesroll kan möta personer som varit eller kan komma att bli föremål för psykiatrisk 
tvångsvård eller andra tvångsinsatser. Mattsson (2005, s. 36f, 97, 129) har studerat socialt arbete 
som normaliserande praktik. I sin studie av behandling av personer med missbruk har hon 
diskuterat hur socialt arbete riskerar att reproducera normativa föreställningar om kvinnor. 
Mattsson beskriver hur kvinnor genom behandling tillskrivs en offerroll som gör att de anses 
vara i behov av skydd från det som hotar dem. I det sociala arbetet eftersträvas att personer som 
vårdas ska kunna återinföras i samhället genom att arbeta för att få dem att förhålla sig till 
rådande normer. På det sättet blir det sociala arbetet en reproduktion av det som av samhället 
anses vara det normativa.  
 
Genom att likt Mattsson (2005, s. 15, 155) utgå från att socialt arbete inte bryter normer utan 
riskerar att upprätthålla och reproducera dem torde det vara möjligt att studera även andra 
sociala problem än missbruk. Med bakgrund i detta vill vi studera hur normer och 
föreställningar om kvinnor med AN kan urskiljas i domar samt vad som avgör huruvida en 
kvinna med AN tvångsvårdas. Genom att studera denna form av socialt arbete eftersträvar vi 
att undersöka det normativa reproducerande Mattsson beskrivit i fall med kvinnor som är 
aktuella för psykiatrisk tvångsvård för AN. Då psykiatrisk tvångsvård som tidigare nämnts är 
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en inskränkning av den grundlags-stadgande rätten till frihet används det bara i särskilda fall. 
Det innebär att psykiatrisk tvångsvård kan användas för att studera skiljelinjen mellan normalt 
respektive avvikande.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Som nämnts ovan är psykiatrisk tvångsvård något som används endast i mycket speciella fall 
då det är ett stort ingripande i en persons liv. Med utgångspunkt i att användandet av psykiatrisk 
tvångsvård för personer med AN som tidigare nämnts kan anses vara diffust, vill vi med hjälp 
av socialkonstruktivistiska teorier kvalitativt undersöka hur psykiatrisk tvångsvård motiveras i 
domar där frågan avgjorts. Syftet med vår studie är således att undersöka förutsättningarna för 
kvinnor att vårdas enligt LPT för AN samt hur det motiveras i domar där frågan om psykiatrisk 
tvångsvård för kvinnor med AN avgjorts.  
 
Frågeställningar: 
• Vilka juridiska grunder åberopas för att vårda personer med anorexia nervosa med psykiatrisk 
tvångsvård? 
• Hur konstrueras anorexia nervosa som förutsättning för psykiatrisk tvångsvård? 
 

1.2 Begreppsdefinition  
Vi har i vår studie använt oss av begreppen psykisk sjukdom och psykisk störning. Då vår studie 
till stor del berör AN vilket anses vara en sjukdom (Holmér, 2017) har vi valt att använda ordet 
psykisk sjukdom istället för exempelvis psykisk ohälsa. Att vi använt ordet sjukdom innebär att 
vi förhållit oss till det medicinska perspektiv vi också ämnat att problematisera, men det är det 
mest vedertagna begreppet och används i den forskning vi använt oss av. Vi har ansett att 
begreppet psykisk sjukdom är att föredra framför psykisk störning, men vi har använt begreppet 
psykisk störning när vi behandlat LPT och AN i relation till LPT eftersom det är det ord som 
används i rekvisiten för lagen. Vi har benämnt de enskilda personer som är part i domarna som 
personen/-erna eller kvinnan/-orna med AN för att det är förenligt med det vokabulär som 
används i domarna som utgör vårt material. Eftersom personerna är aktuella för psykiatrisk 
tvångsvård för just AN har vi dock ansett det vara det mest lämpliga ordet för oss att använda. 
Med psykiatrisk tvångsvård har vi avsett psykiatrisk vård som sker med tvång efter beslut av 
chefsöverläkare och, vid långvarigt behov av vård, förvaltningsrätt. Vi har endast avsett sådan 
ofrivillig vård som sker enligt LPT, inte exempelvis rättspsykiatrisk vård som påföljd efter 
brott.  
 

1.3 Disposition  
Uppsatsen inleds med en presentation av AN ur olika perspektiv samt en redogörelse för hur 
det behandlas. Därefter följer ett kapitel som beskriver psykiatrisk tvångsvård i Sverige samt 
rekvisiten för LPT. Efter det följer ett kapitel om tidigare forskning vilket är uppdelat i tre 
avsnitt; psykiatrisk tvångsvård, AN och psykiatrisk tvångsvård samt porträttering av psykiska 
sjukdomar. I metodkapitlet presenterar vi uppsatsens urval och avgränsningar, vår data-
insamling, de analysmetoder vi använt oss av samt redogör för de etiska överväganden vi gjort 
under studiens gång. Därefter följer ett kapitel om våra teoretiska utgångspunkter som är 
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baserade på Foucaults begrepp disciplin och vansinne samt Johannissons teori om kvinno-
sjuklighet och patientrollen. Därefter följer en redogörelse för de resultat vår studie visat och 
avslutningsvis ett diskussionskapitel.  
 

2 Anorexia nervosa – ett mångfacetterat begrepp 
I det här kapitlet presenterar vi AN ur fem olika perspektiv; ett medicinskt som kan anses vara 
mest rådande (Kendall, 2014), sociokulturellt, feministiskt, psykosocialt och pro-anorexia. 
Därefter följer en redogörelse för de olika behandlingsmetoder som används för AN. Avsikten 
är att visa att det finns olika sätt att förstå AN och presentera dessa. Perspektiven är relevanta 
för att visa den komplexitet i AN som kan få betydelse för professionella som arbetar med 
personer med AN.  
 

2.1 Olika perspektiv på anorexia nervosa  
Ur ett medicinskt perspektiv beskrivs AN som en ätstörning som bland annat kännetecknas av 
självsvält i syfte att gå ned i vikt, intensiv fysisk träning, rädsla för att gå upp i vikt samt en 
förvrängd bild av sin egen kropp; en upplevelse av att vara överviktig trots att personen istället 
är underviktig. Även om AN är en psykisk sjukdom ger den dessutom stora fysiska på-
verkningar på kroppen, bland annat näringsbrist och benskörhet (Holmér, 2017). Denna 
påverkan kan i svåra fall vara så allvarlig att den blir livshotande. Det gör att utredning och 
bedömning av AN brukar ske i två delar; dels en psykiatrisk och dels en somatisk bedömning. 
AN har ofta ett mycket utdraget sjukdomsförlopp och det är vanligt med både övergångar 
mellan olika ätstörningsdiagnoser och återfall hos förbättrade patienter. För vuxna med AN är 
tillfrisknande mer ovanligt än det är bland personer som insjuknar i tonåren. Även kroniska 
sjukdomsförlopp förekommer, förekomsten av kroniskt sjuka i AN varierar mellan 10–20 % av 
de insjuknade (Wallin et al., 2015, s. 20). 
 
Forskare inom socialvetenskapliga områden ser AN ur ett bredare perspektiv än det medicinska, 
och mindre på individuell nivå då de menar att ätstörningar inte nödvändigtvis handlar om fel 
på individen eller dennes kropp. Istället ser de till samhällets och medias påverkan på individer 
och hur det i sin tur skulle kunna resultera i utveckling av AN. Stor vikt ligger vid de sociala 
och kulturella associationer som görs i samband med mat, fetma och kvinnoideal. Detta 
perspektiv används ofta som en kontrast mot den starka individualistiska och medicinska synen 
på AN för att ge ett bredare perspektiv och lägga emfas på sociala faktorer som kan bidra till 
denna sjukdom. Dessutom ligger stor emfas på kvinnoideal eftersom majoriteten av personer 
med AN är kvinnor (Fox, Ward & O’Rourke, 2005). 
 
För syftet med den här uppsatsen har det socialvetenskapliga perspektivet bidragit med en 
möjlighet att ifrågasätta det medicinska perspektiv som är mest rådande (Kendall, 2014). 
Genom att komplettera det medicinska perspektivet med ett synsätt som lägger emfas vid 
sociala faktorer av AN fördjupas analyserna ytterligare. Samhällsvetenskapliga perspektiv kan 
lyfta fram andra människors föreställningar om AN och hur dessa föreställningar påverkar 
bemötande av personer med sjukdomen. 
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Den feministiska förklaringsmodellen av AN är på många sätt en vidareutveckling av det 
sociokulturella perspektivet. Istället för att se AN som en sjukdom och något som är fel hos 
personer med AN, handlar den feministiska förklaringsmodellen om det övergripande för-
trycket av kvinnor och den smalhetsnorm som råder i västerländska samhällen. I ett samhälle 
där övervikt ofta nedvärderas och kan ses som ett tecken på exempelvis lathet och frosseri, blir 
smalhet istället associerat med kontroll och självbehärskning. AN kan också ses som ett uttryck 
för att ta avstånd från patriarkala ideal om kvinnor som kurviga med ansvar för matlagning och 
att ge andra mat. Genom att begränsa sitt eget matintag kontrollerar kvinnan sin egen relation 
till dessa ideal. Trots avståndstagandet från synen på AN som individbaserad, delas det 
medicinska perspektivets syn på att AN är negativt för de drabbade personerna och att de är i 
behov av behandling (MacSween, 1993, refererad i Fox et al., 2005).  
 
Det psykosociala perspektivet ser AN som en reaktion på problem med familjerelationer, stress 
eller självförtroende, eller som en reaktion på utvecklandet av en vuxen sexualitet och en vuxen 
kropp. Exempelvis kan flickor som får menstruation tidigt reagera starkt på det, upptäcka att de 
inte får menstruation om de inte äter och utveckla en ätstörning utifrån det. Utvecklande av AN 
kan även ha sin grund i en ung persons problem med identitetsskapande (Fox et al., 2005; 
Surgenor, Horn & Hudson, 2003). Familjerelaterade problem som riskfaktorer för utvecklande 
av AN kan vara exempelvis bristande stöttning och osämja inom familjen. Ytterligare psyko-
sociala faktorer som visats öka risken för AN är exempelvis att vara dotter till en högavlönad 
kvinna och att en familj ställer höga krav på prestationer (Ahrén, Chiesa, af Klinteberg & 
Koupil, 2011).  
 
Pro-anorexia, eller pro-ana, är ett radikalt och omdebatterat perspektiv som anför en syn på AN 
som skiljer sig mycket ifrån de som presenterats ovan. Pro-ana syftar till att lyfta AN som något 
positivt och ge de drabbade en aktiv roll i relation till ätstörningen. Inom pro-ana ses AN som 
ett symptom på mer övergripande problem i en persons liv, men till skillnad från de andra 
perspektiven anser en stor del av anhängarna att deras AN inte bör bli behandlad eller botad. 
Pro-ana har fått sin spridning genom internet och sociala medier och glorifierar extrem smalhet 
som ett sätt att få kontroll över sitt liv. Genom "thinspiration", det vill säga spridandet av bilder 
på smala kända personer, uppmuntrar och inspirerar personerna varandra till en mycket låg 
kroppsvikt. Många personer inom pro-ana-rörelsen uppmuntrar användande av viktminsknings-
läkemedel för att nå en mycket låg kroppsvikt vilket gör att dessa läkemedel sprids till en annan 
grupp människor än tillverkarna avsett (Fox et al., 2005).  
 
Pro-ana är som tidigare nämnts starkt ifrågasatt, men det kan ge värdefull insikt i de drabbades 
känslor och sätt att se på sig själva och sin sjukdom. Personerna inom pro-ana har ofta stor 
förståelse för varandra och insikt i AN som inte enbart en sjukdom utan ett symptom på andra 
problem eller som ett sätt att hantera dem. Vad som främst skiljer pro-ana från de andra 
perspektiven är slutledningen att om AN anses vara ett sätt för personerna att hantera sina 
problem och de upplever att det hjälper, bör det som hjälper dem inte tas bort genom att bota 
ätstörningen. Pro-ana kan också göra att drabbade kan söka stöd från varandra på exempelvis 
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internetforum som är fria från personer som dömer dem, som läkare, familj och vänner (Fox et 
al., 2005).  
 

3 Psykiatrisk tvångsvård i Sverige 
LPT är en lag som ger möjlighet att vårda allvarligt psykiskt sjuka personer mot deras vilja. I 
följande kapitel kommer rekvisiten för psykiatrisk tvångsvård enligt LPT att presenteras. 3 § 
LPT gör gällande att psykiatrisk tvångsvård endast får ges om en person lider av en allvarlig 
psykisk störning och på grund av det i kombination med personens övriga förhållanden har ett 
oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än att patienten 
är intagen för sluten psykiatrisk tvångsvård. Vidare framgår av samma paragraf att en för-
utsättning för att vårdas enligt LPT är att personen motsätter sig kvalificerad psykiatrisk 
dygnetruntvård eller att det till följd av personens psykiska tillstånd finns grundad anledning 
att tro att vården inte kan ges med personens samtycke.  
 
Av 4 § framgår att beslut om tvångsintagning fattas av chefsöverläkare vid en psykiatrisk enhet. 
Beslutet måste föregås av en undersökning som utförs av en läkare, vid vilken det utfärdas ett 
läkarintyg av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten 
psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda. Om det bedöms att personen är i behov av psykiatrisk 
tvångsvård under längre än fyra veckor ska chefsöverläkaren ansöka om medgivande till sådan 
vård hos förvaltningsrätten, vilket framgår av 7 §.  
 
I förarbeten till LPT framställs psykisk störning som ett tillstånd av psykotisk karaktär där 
personen upplever en förvrängd verklighetsuppfattning samt vanföreställningar, hallucinationer 
och förvirring. Till detta kan även grava psykiska funktionsnedsättningar som exempelvis 
demens räknas. Dessutom kan allvarliga depressioner med självmordstankar samt 
personlighetsstörningar som exempelvis personlighetsstörning med impulsgenombrott av 
psykoskaraktär innefattas. Det framgår också att en person kan tvångsvårdas om hen upplever 
en krisreaktion som påverkar den psykiska funktionsnivån så mycket att det skapar något som 
kan liknas vid en psykos (Prop. 1990/91:58 s. 86).  
 
Vidare framhålls i förarbetena att bedömningen om huruvida den psykiska störningen är att se 
som allvarlig bör ske utifrån störningens art och grad. Vissa störningar kan vara allvarliga både 
till sin art och grad medan andra är allvarliga enbart till sin art, exempelvis schizofreni där 
förloppet av sjukdomen är relativt lindrig trots att sjukdomens art i sig är allvarlig. Andra 
störningar kan vara allvarliga till sin grad men mindre allvarliga till sin art, som exempelvis 
depression. Därför bör en sammanvägning göras i varje fall i förhållande till arten och graden 
av störningen. Det är dessutom viktigt att ta hänsyn till växlingar i tillståndet och risk för återfall 
om behandling avbryts för tidigt, och den psykiska störningen bör bedömas vara av allvarlig art 
så länge det föreligger stor risk att de psykiska symptomen återkommer vid avbruten behandling 
(Prop. 1990/91:58 s. 87). 
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När en presumtivt psykiskt sjuk person inkommer till en psykiatrisk vårdenhet utfärdas ett 
vårdintyg av läkare för att hålla patienten kvar till dess att fråga om intagning avgjorts. Beslut 
om intagning fattas av chefsöverläkare, vilket dock inte får vara samma läkare som utfärdat 
vårdintyget. Denna tvåläkarbedömning syftar till att skydda patienten mot godtycklighet vid 
bedömning och att den enskilde ska känna förtroende för att besluten är riktiga och inte beror 
på överenskommelser mellan läkare. För att vara rättssäkert måste läkarna således vara 
oberoende av varandra, vad som är att se som oberoende är emellertid inte klart definierat. Det 
finns exempelvis ingen lagstadgad minimigräns för oberoende mellan läkare, vilket gör 
“läkarnas egen etik och integritet som avgörande för att fatta oavhängiga beslut” (Vahlne 
Westerhäll & Princis, 2013, s. 395).  
 

4 Tidigare forskning  
För att få en förståelse för rådande forskningsläge angående AN och psykiatrisk tvångsvård har 
vi använt oss av tidigare forskning som är relaterad till vår frågeställning. Forskningen har vi 
funnit genom att ha använt den allmänna internetsökfunktionen hos Uppsala universitets 
biblioteket där vi använt sökorden compulsory care*, anorexia nervosa*, involuntary care, 
treatment, "compulsory psychiatric care", anorexia, "psykiatrisk tvångsvård" och behandling*. 
Dessa sökord har använts var för sig samt kombinerats med varandra. Referenser i veten-
skapliga artiklar som vi ansett vara relevanta har vi sökt i universitetsbibliotekets allmänna 
sökfunktion. I många fall har vi fått ett stort antal träffar, exempelvis ger anorexia nervosa* och 
compulsory care 434 träffar. Därefter har vi läst titel och sammanfattning för att se vilka som 
berörde vår studies syfte. I de fall vi uppfattade sammanfattningarna som relevanta till studiens 
syfte läste vi den fullständiga artikeln för att ta reda på om den var möjlig att använda i vår 
studie.  
 
I det här kapitlet behandlar vi den tidigare forskning som är relevant för syftet för vår studie. 
Kapitlet om tidigare forskning inleds med ett avsnitt om tidigare forskning om psykiatrisk 
tvångsvård i generell mening och således inte enbart relaterat till AN. Där har forskningen bland 
annat behandlat läkares roll under domstolsprövningar och inställning till psykiatrisk tvångs-
vård hos patienter och deras anhöriga. Därefter följer ett avsnitt med internationell forskning 
om AN i relation till psykiatrisk tvångsvård där en stor del av forskningen lägger vikt vid 
personer med AN:s kompetens att ta beslut angående sin behandling. Avslutningsvis följer ett 
avsnitt om porträttering av psykiatriska sjukdomar, där diagnoser och diagnostisering har 
undersökts ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att se hur psykiatriska diagnoser 
konstrueras under samtal med patienter.  
 
Avsikten med kapitlet är att presentera rådande forskningsläge för dessa ämnen. De tre ämnena 
är valda för att de alla knyter an till studiens syfte och ger en grund för våra kommande analyser. 
En stor del av forskningen om AN i relation till psykiatrisk tvångsvård är internationell, vilket 
motiverar vår studie som syftar till att undersöka förutsättningarna för att i Sverige vårdas enligt 
LPT för AN samt hur det skildras i domar.  
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4.1 Psykiatrisk tvångsvård  
Björkman (2001, s. 192) har studerat utveckling av psykiatrisk tvångsvård i Sverige samt hur 
det rättfärdigats och legitimerats under åren 1850–1970. Hon menar att psykiatrisk tvångsvård 
ursprungligen användes för att skydda andra personer mot den psykiskt sjuka, men senare 
utvecklats till att även innefatta personer som ansetts vara i behov av att skyddas från sig själva. 
Genom att psykiskt sjuka personer behandlas med psykiatrisk tvångsvård skyddas även 
samhället, men psykiatrisk tvångsvård kan även anses syfta till att förbättra samhället. Detta då 
statliga interventioner har använts förebyggande och aktivt för att nationen och folket skulle 
förbättras och således garantera samhällets fortsatta utveckling.  
 
I utvecklingen av den psykiatriska tvångsvården menar Björkman (2001, s. 27, 289) att den 
medicinska vetenskapen har haft stor betydelse för legitimeringen av psykiatrisk tvångsvård. 
Genom den medikalisering som skett har beslutanderätt i vårdfrågor flyttats från den enskilda 
personen till experter. Andra följder av den ökade medikaliseringen har varit att de personer 
som blev mottagare av tvångsinsatser behövde betraktas som sjuka. Tidigare hade tvångs-
insatserna i större grad bestått av enbart internering, men behövde nu fungera som vård. Utöver 
att vårda sjuka personer menar Björkman (2001, s. 282) att psykiatrisk tvångsvård även varit 
avsedd att fungera avskräckande och disciplinerande för det övriga samhället. På så sätt kunde 
personer hon beskriver som misskötsamma avskräckas från det avvikande beteende som gör att 
de ansetts just misskötsamma. Att den psykiatriska tvångsvården använts disciplinerande har 
gjort att tvångsvården ibland upplevts som en bestraffning av de som vårdas.  
 
Det finns få välgjorda studier som jämför psykiatrisk tvångsvård i olika länder (Jacobsen, 2012; 
Israelsson, 2013, s. 60). Detta har flera orsaker, bland annat att länder har olika lagstiftningar 
för psykiatrisk tvångsvård. Det kan dessutom i både nationell och internationell forskning vara 
svårt att få deltagare till kliniska studier, en tänkbar orsak till det är att personer som inte 
samtyckt till vård kan vara mindre sannolika att samtycka till undersökningar. Det förekommer 
även i vissa länder att patienter som tvångsvårdas inte får delta i kliniska studier (Jacobsen, 
2012).  
 
Vahlne Westerhäll och Princis (2013) har genom intervjuer med chefsöverläkare och 
verksamhetschefer för psykiatriska verksamheter i Göteborg samt studerande av 165 slump-
valda domar utfärdade år 2002–2012 undersökt rättssäkerhet och relationen mellan vård och 
tvång i svensk psykiatrisk tvångsvård. De menar att faktumet att LPT både är en vårdlag och 
en tvångslag samtidigt kan anses motsägelsefullt. En lag som förenar vård och tvång kräver 
noggranna etiska överväganden av både medicinska och juridiska yrkesutövare. Studien visade 
att chefsöverläkare ibland haft svårt att ställa diagnos och i rätten därför endast konstaterat vilka 
symptom som förelegat hos en patient som varit aktuell för psykiatrisk tvångsvård, vilket 
ansetts vara tillräckligt för att psykiatrisk tvångsvård kunnat bifallas. Vad gäller psykiska sjuk-
domar har symptomen i tillräckligt hög grad ansetts kunna visa att det är fråga om en psykisk 
störning, även om det inte blivit fastställt vilken. Ett exempel artikeln lyfter fram är en man 
med ett BMI (Body Mass Index) under 14,4 som befann sig i ett tillstånd som skulle kunna 
beskrivas som både en psykos, depression, depressiv psykos eller anorexi. Chefsöverläkaren 
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kunde inte ställa en entydig diagnos, men graden av psykisk störning ansågs ändå vara så 
allvarlig att det bedömdes finnas grund för psykiatrisk tvångsvård.  
 
Vahlne Westerhäll och Princis (2013) undersökning av domarna har visat en tendens hos chefs-
överläkarna att föra samman de olika rekvisiten med varandra, så att ett rekvisit förutsätts vara 
uppfyllt för att ett annat rekvisit är det. Exempelvis kan avsaknad av sjukdomsinsikt i många 
fall anses vara ett tecken på allvarlig psykisk störning, men det anses även kunna styrka 
avsaknad av samtycke. Samma omständighet anses således uppfylla två av de tre rekvisit som 
behöver vara uppfyllda för psykiatrisk tvångsvård vilket författarna ansåg kan ifrågasättas ur 
ett rättssäkerhetsperspektiv eftersom rekvisiten då inte kan skiljas åt. 
 
Sjöström, Jacobsson och Hollander (2002) har studerat användandet av sakkunniga i domstols-
mål angående psykiatrisk tvångsvård. Att använda sakkunniga i mål om psykiatrisk tvångsvård 
har sin grund i att förvaltningsdomstolar inte ansetts ha tillräcklig kunskap om psykiatri för att 
kunna ta ställning till och eventuellt ifrågasätta en chefsöverläkares argument för respektive 
emot psykiatrisk tvångsvård. För att ändå ha möjlighet att fatta legitima beslut ska rätten, om 
det inte är uppenbart obehövligt, anlita en egen sakkunnig i form av en specialistläkare inom 
psykiatri. Till skillnad från den ansökande chefsöverläkaren ska den sakkunniga inte tidigare 
ha varit i kontakt med den enskilde som är aktuell för psykiatrisk tvångsvård. Studien visade en 
tendens till vad författarna benämnt en ”kollegial repertoar” mellan ansökande chefsöverläkare 
och den sakkunniga. I analyserade ljudupptagningar från domstolsförhandlingar visades detta 
exempelvis genom att de två läkarna tilltalade varandra vid förnamn under domstols-
förhandling, talade i vi-form och kompletterade varandras argument för att gemensamt förklara 
den enskilde som en person med psykisk sjukdom (Sjöström et al., 2002, s. 17). Samstämmig-
heten mellan chefsöverläkare och sakkunniga var ofta mycket stor, ett flertal undersökningar 
har visat på 91–99 % överensstämmelse i uppfattning om huruvida rekvisiten för psykiatrisk 
tvångsvård är uppfyllda (Sjöström et al., 2002; Vahlne Westerhäll & Princis, 2013). Sjöström 
et al. (2002, s. 109) har beskrivit detta som "mycket uppseendeväckande", särskilt eftersom den 
empiriska kunskapen om resultat av psykiatrisk tvångsvård är både begränsad och osäker.  
 
Wallsten, Östman, Sjöberg och Kjellin (2008) har studerat attityder kring psykiatrisk 
tvångsvård hos psykiatripatienter och patienters anhöriga före respektive efter införandet av 
LPT i Sverige. Resultaten har visat att skillnaderna i attityder före respektive efter införandet 
av LPT är små vilket tyder på att införandet av LPT inte har medfört några stora förändringar i 
attityder hos patienter och deras anhöriga. Viss skillnad finns dock, bland annat i hur stor andel 
av de tillfrågade patienterna som ansett att det ska vara tillåtet att tvångsvårda personer med 
psykisk sjukdom. Både före och efter införandet av LPT ansåg en majoritet av de tvångsvårdade 
patienterna att det bör vara tillåtet, men andelen som ansåg att det ska vara tillåtet var större 
före införandet av LPT än efter. Av frivilligt intagna patienter var det emellertid tvärtom, det 
vill säga att en större andel var positiva till psykiatrisk tvångsvård efter införandet av LPT än 
innan. Författarna lyfter fram en möjlig förklaring till detta att efter införandet av LPT är det 
enbart personer som motsätter sig rekommenderad vård som kan tvångsintas för vård, vilket 
inte var fallet tidigare.  
 



10 
	

Israelsson (2013, s. 20) menar att grunden för psykiatrisk tvångsvård är ett presumerat tvång. 
Den psykiatriska tvångsvården ges utifrån ett grundantagande att personen saknar besluts-
kapacitet men hade accepterat vården om hen haft kapacitet att acceptera den. Av det följer 
även att det presumerade tvånget, och således den psykiatriska tvångsvården, upphör att gälla 
när personen återfår beslutskapacitet. Vidare menar Israelsson (2013, s. 21ff) att psykiatrisk 
tvångsvård grundar sig i ett paternalistiskt synsätt. Detta då grundantagandet om att en person 
är i behov av vård bestäms av någon annan än personen själv och vården genomförs utan 
samtycke från den enskilde i syfte att skydda personen själv. Psykiatrisk tvångsvård kan 
dessutom ha sin grund i ett preventivt perspektiv där någon annan än den enskilde drar en 
slutsats om den enskildes farlighet och vården ges utan samtycke i syfte att skydda andra 
personer än den vårdade.  
 

4.2 Anorexia nervosa och psykiatrisk tvångsvård  
I många medicinska sammanhang har patienten rätt att själv bestämma över sin behandling, 
även om det leder till att patienten dör. Exempelvis har en person med cancer rätt att avböja 
behandling samt få information om vilka konsekvenser det kan medföra (Cancerfonden, 2015; 
4 kap. 2 § Patientlagen (2014:821). Detta gäller dock inte i samma utsträckning för personer 
med AN. Personer med AN lever ofta med sjukdomen under lång tid och de som blir 
tvångsvårdade har många gånger haft sjukdomen länge. Sjukdomen kvarstår ofta efter avslutad 
behandling då psykiatrisk tvångsvård främst är till för att säkerställa att personer med AN inte 
dör (Campbell & Aulisio, 2012; Ramsay, Ward, Treasure & Russell, 1999). Personer med AN 
vårdas främst för somatiska symptom som bland annat undervikt och hjärtproblem då de inte 
anses vara i ett psykiskt tillstånd att avböja behandling (Campbell & Aulisio, 2012; Thiels, 
2008).  
 
Internationella juridiska kontexter betonar personer med AN:s kompetens att avgöra i frågor 
om behandling. Att besluta i dessa frågor kräver att personen med AN uppfattar och förstår 
information om sin sjukdom och dess konsekvenser. Dessutom ska personen med AN få 
information om behandling och behandlingens fördelar och risker. Personen med AN ska 
därefter värdera denna information för att sedan själv besluta om eventuell vård. I kriterierna 
för kompetens ingår inte patientens attityd, åsikter, personlighet, identitet eller ambivalens av 
behandling, vilket har stor betydelse hos personer som har AN (Thiels, 2008). Den generella 
inställningen internationellt är emellertid att besluta om psykiatrisk tvångsvård av personer trots 
att de anses vara kompetenta att ta beslut om sin behandling. Ett exempel på ett rekvisit som 
flera länder lägger stor vikt vid under bedömningen om psykiatrisk tvångsvård är om personen 
utgör fara för sig själva eller andra (Tan, Stewart, Fitzpatrick & Hope, 2006).  
 
I en kvalitativ studie av tio kvinnor i åldern 13–21 år med AN framgick det problematiska med 
de standardiserade kompetenstester som används och hur testerna inte tar i beaktande hur 
sjukdomen påverkar personens uppfattningar och identitet. De intervjuade personerna 
bedömdes uppfatta informationen de fick och uppfyllde kraven för kompetens att ta beslut om 
sin behandling, men deras resonemang kring behandling var ambivalent bland annat på grund 
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av att deras identitet varit nära förenat med deras sjukdom. Detta kunde således påverka 
personen med AN:s inställning till behandling (Tan, Hope & Stewart, 2003).  
 
En studie visade att följderna av psykiatrisk tvångsvård för personer med AN var att personerna 
ökade i vikt och efter avslutad behandling vägde lika mycket som personer som fått behandling 
på frivillig väg. Dödligheten på lång sikt var emellertid högre för personer som fått psykiatrisk 
tvångsvård än för dem som fått frivillig vård; av de personer som fått psykiatrisk tvångsvård 
och senare avled, avled de i snitt 5,7 år efter avslutad behandling (Ramsay et al., 1999). Utöver 
detta saknas behandlingsresultat och kliniska studier för personer med AN som blivit tvångs-
vårdade (Tan et al., 2006). En aspekt av detta som Kendall (2014) framfört är att om behandling 
inte visar på särskilt goda resultat bör det begränsa det etiska berättigandet att psykiatrisk 
tvångsvård sker med personens bästa i åtanke.  
 
Ramsay et al. (1999) har visat att psykiatrisk tvångsvård fungerar på kort sikt men sämre på 
lång sikt, samt att långsiktig dödlighet ofta beror på andra faktorer som kan associeras med 
svårbehandlade sjukdomar. Studien jämförde personer med AN som blivit tvångsvårdade med 
personer som vårdats på frivillig basis och visade att personerna i de två grupperna hade 
liknande mått i BMI och vikt. Den enda signifikanta skillnaden mellan grupperna var att fler 
personer som blivit tvångsvårdade hade blivit utsatta för sexuellt och fysiskt våld i barndomen. 
Dessa faktorer skulle kunna bidra till personlighetsstörningar och större förekomst av 
självskadebeteende vilket i högre grad återfanns hos den tvångsvårdade gruppen. Om sexuellt 
och fysiskt våld kan skapa personlighetsstörningar skulle det kunna bidra till förståelsen om 
varför personerna som tvångsvårdats inte insett att de behövde vård, till skillnad från personer 
som sökt vård på frivillig väg.  
 
Såväl Clausen och Jones (2014) som Ramsay et al. (1999) har visat att den somatiska 
problematiken var densamma hos tvångsvårdade personer som de som fick vård på frivillig 
väg. Clausen och Jones (2014) har dessutom visat att andra omständigheter utöver AN bidrar 
till att personer blir tvångsvårdade. Dessa personer hade uttryckt högre samsjuklighet och mer 
självskadebeteende än personer som vårdats frivilligt. Detta kan ses i relation till att Brown och 
Keel (2012) menar att en av de faktorer som gör AN till ett samhällsproblem är att samsjuklighet 
är mycket vanligt, vilket gör att läkare och annan sjukvårdspersonal måste vara uppmärksamma 
på att de kan träffa personer med AN som söker vård för andra omständigheter. Clausen och 
Jones (2014) undersökte dock den psykiatriska tvångsvården ur ett europeiskt perspektiv och 
menar att olika länder har olika lagstiftning och kultur vilket kan göra att rekvisiten för 
behandling genom psykiatrisk tvångsvård kan vara olika. Det skiljer sig från Ramsay et al. 
(1999) som undersökt psykiatrisk tvångsvård inom Storbritannien och därmed utgått från att 
samtliga personer tvångsvårdades under samma lagstiftning och i liknande kultur.  
 
Kendall (2014) menar att personer med långt framskriden AN som tidigare varit föremål för 
psykiatrisk tvångsvård löper större risk att bli det igen. Denna psykiatriska tvångsvård används 
då som en sista utväg för personer som är så svårt sjuka att de annars riskerar att dö. Det kan 
anses vara motsägelsefullt då personer som varit sjuka under lång tid sällan gynnas av 
psykiatrisk tvångsvård samt ofta bedöms vara kapabla att själva fatta beslut om vård baserat på 
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sin livskvalitet. Att med psykiatrisk tvångsvård förlänga livet för en person med kronisk AN 
skulle kunna anses vara kränkande eftersom behandlingen ofta medför lidande för personen.  
 
Campbell och Aulisio (2012) framför ytterligare en aspekt kring psykiatrisk tvångsvård som en 
individs rätt till autonomi och att oavsett kompetens ha möjlighet att avgöra om sin behandling. 
De har undersökt hur medicinsk personal ser på autonomi för personer med kronisk AN som är 
nära att avlida jämfört med autonomi hos personer med allvarliga somatiska sjukdomar. De har 
även studerat de juridiska förutsättningarna angående rätt att fatta beslut om vård. Författarna 
ställde frågan om en person med AN kan bedömas vara i ett slutskede av sin AN på samma sätt 
som vid en somatisk sjukdom och om det då vore möjligt att få palliativ vård istället för 
psykiatrisk tvångsvård när personen avböjt behandling. Campbell och Aulisio har studerat två 
personer med kronisk AN som haft sjukdomen i decennier och genomgått samtliga tillgängliga 
behandlingar utan att tillfriskna. Personerna hade dessutom uttryckt förståelse kring sin sjuk-
dom och situation och avböjt behandling; de fick sedan godkännande om palliativ vård. 
 
Personer med psykisk sjukdom har historiskt setts ned på och idén om dessa personers rätt till 
autonomi är relativt ny. Campbell och Aulisio (2012) menar att den paternalistiska synen på 
omhändertagandet av personer med psykiska sjukdomar därför länge varit berättigad och till 
viss del finns kvar i exempelvis tvångslagstiftning. Således kan personer med psykisk sjukdom 
ses ned på, och att paternalismen fortfarande berättigas resulterar i att personerna med psykisk 
sjukdom inte fullt ut lyssnas till eller respekteras. Dessutom framhävs den dualistiska synen av 
psykiska och fysiska sjukdomar; hur dessa ofta inte tydligt skiljs åt och att det kan finnas 
kopplingar mellan dem. Ett exempel författarna lyfter fram är att diabetes exempelvis kan leda 
till depression. I en sådan situation kan både psykisk och fysisk sjukdom behöva behandlas för 
att en människa ska må bra. Denna dualistiska syn på sjukdom gäller dock inte i samma 
utsträckning för personer med psykisk sjukdom där det ofta saknas ett perspektiv om att 
sjukdomen kan vara obotlig på samma sätt som en somatisk sjukdom och palliativ vård finns 
således inte som ett alternativ. Författarnas konklusion är att det fortfarande är av relevans att 
personen utvärderas i sin kompetens att ta beslut angående sin vård, men att personens slutliga 
beslut bör vara utifrån hens livskontext. Sett ur ett holistiskt synsätt menar författarna att det 
kan vara av relevans att se det som att sjukdomen nått ett slutskede och att palliativ vård bör 
vara ett alternativ för den sjuke.  
 
Sett ur ett konstruktivistiskt perspektiv menar Kendall (2014) att det finns en relation mellan 
samhällets uppfattning av AN och betraktandet av de etiska dilemman som uppstår när personer 
med AN tvångsvårdas. Genom ett postkonstruktivistiskt perspektiv förstås AN genom olika 
discipliner, exempelvis psykiatri, som systematiserar och skapar verkligheter. Diagnosen AN 
påverkar således hur beslutsfattare ser på kompetens och autonomi hos personer med AN. 
Dessutom påverkar diagnosen hur behandling och behandlingens effektivitet betraktas samt 
bidrar till rättfärdigandet av paternalism. Diagnosen kan begränsa personer med AN:s möjlig-
heter att skapa identiteter där de betraktas som kompetenta. Genom en konstruktivistisk 
förståelse är det möjligt att se hur diskurser skapar förståelse av AN och hur diagnosen skapar 
en verklighet för personer med AN samt omgivande personal som behandlar dem.  
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Debatten gällande psykiatrisk tvångsvård för personer med AN domineras av ett medicinskt 
perspektiv, och i detta perspektiv ses professionella som mest kompetenta att avgöra om 
behandling. De anses även kompetenta att balansera etiska frågor och att se till personer med 
AN:s bästa. Det har dock inte diskuterats hur auktoritet i professionellas kunskap skapas och 
påverkar hur etiska dilemman associerade med AN uppstår. En stor del av denna problematik 
ligger i dilemmat mellan hur långt det är möjligt att respektera personens autonomi och ansvaret 
att behandla personer som är sjuka. Att vidkänna att en professionells kunskap och behandling 
kan föranleda skada kan vara ett sätt för personer med AN att känna tillit gentemot den 
professionella, vilket skulle kunna leda till minskad förekomst av psykiatrisk tvångsvård och 
en minskad känsla av tvång hos personerna som får behandling. Det kan även leda till att 
personer med AN känner att de har mer autonomi och makt i beslutsfattandet vilket i sin tur 
kan leda till mer positiva erfarenheter av behandlingen. Detta skulle kunna upprätthålla ett 
medicinskt perspektiv på ett sätt som gör att personer som får behandling och möter 
professionella upplever trygghet (Kendall, 2014). Det är även av vikt då upplevelse av 
otrygghet hos personer med AN kan resultera i att relationen mellan dem och de professionella 
raserar och personer med AN förlorar tilltro till läkare (Douzenis & Michopoulos, 2015). 
 

4.3 Porträttering av psykiska sjukdomar  
Georgaca (2013) har undersökt psykiatriska diagnoser ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 
Han menar att diagnostisering inte handlar om att upptäcka ett redan befintligt symptomgivande 
problem. Istället är det en process där en persons erfarenheter och upplevelser av symptom 
rekonstrueras till en förklaringsmodell för att hänvisa upplevelserna till symptom för psykisk 
sjukdom. Det här menar han kan vara en grund för svårigheter i interprofessionellt arbete där 
medicinsk och icke-medicinsk personal arbetar tillsammans. Exempelvis kan en psykiatriker 
arbeta utifrån ett medicinskt perspektiv där personen passivt lider av diagnostiserbara 
medicinska problem, medan exempelvis en socionom arbetar utifrån ett perspektiv relaterat till 
sociala strukturer och omständigheter relaterade till samhällets välfärd. Här får den enskilde 
även en mer aktiv roll där hänsyn tas till hens upplevelser och erfarenheter, jämfört med den 
passiva roll hen får genom det medicinska perspektivet.  
 
Vidare beskrivs en tendens av diagnostisering inom psykiatrisk vård där information som 
framkommer under samtal mellan läkare och patient formuleras i journaler, trots att läkaren 
endast efterfrågar sådan information som passar in i formuleringen av den aktuella psykiska 
sjukdomen. Det gör att patienter objektifieras när deras perspektiv systematiskt bortses ifrån för 
att diagnostiseringen ska passa in i standardiserade beskrivningar av psykiatriska sjukdomar, 
samtidigt som de professionellas aktiva roll i diagnostiseringen inte tas i beaktande. Det gör att 
diagnostiseringar betraktas som objektiva dokumenteringar av personers symptom, istället för 
som en aktivt konstruerande process med den professionella som delaktig part (Hak, 1999, 
refererad i Georgaca, 2013). Personer med psykiska sjukdomar placeras genom diagnos-
tiseringen i en medicinsk diskurs. Samtidigt visar studier att personer med exempelvis 
depressioner kan välja att reproducera bilden av problem de har som medicinska då det 
förflyttar problemet till deras kroppar istället för att sitta i deras person. Det förekommer dock 
att personer som diagnostiserats upplever att deras erfarenheter och känslor förklaras genom 
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just deras diagnos och således bortförklaras som beroende på sjukdomen eller funktions-
nedsättningen (Benson et al., 2003, refererad i Georgaca, 2013).  
 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att psykiatrisk tvångsvård innebär ett 
förenande av vård och tvång vilket ställer höga krav på läkare och andra beslutsfattare (Vahlne 
Westerhäll & Princis, 2013). Psykiatrisk tvångsvård sker med ett presumerat tvång genom att 
personen bedöms sakna beslutskapacitet, men det förutsätts att personen hade samtyckt om hen 
haft kapacitet att göra det (Israelsson, 2013). Personers kompetens att avgöra i frågor om vård 
har fått stor vikt i internationell forskning. Att personer med AN:s kompetens ofta ifrågasätts 
kan härledas till paternalistiska aspekter av psykiatrisk tvångsvård genom att professionella 
beslutar att personen med AN är i behov av vård mot dennes vilja (se exempelvis Clausen & 
Jones, 2014). Forskningen diskuterar även personer med AN:s rätt till autonomi och hur 
psykiatrisk tvångsvård innebär ett ifrågasättande av detta (Campbell & Aulisio, 2012).  
 

5 Metod  
I det här kapitlet presenterar vi de metodologiska val vi gjort för att genomföra vår studie. 
Kapitlet innefattar bland annat studiens urval och avgränsningar, metod för datainsamling, en 
diskussion om att använda domar som källmaterial, tematisk analys samt en etisk diskussion 
kring studiens metod.  
 

5.1 Urval och avgränsningar  
Vi har valt att i vår studie avgränsa oss till att skriva om vuxna, det vill säga personer över 18 
år. Detta då det annars funnits risk för att studiens fokus hamnat på föräldrars ansvar för barn 
med psykiska sjukdomar i mer generell mening istället för förutsättningarna för att tvångsvårda 
personer med AN. Vi har endast använt oss av domar gällande personer som juridiskt är 
kvinnor, detta då majoriteten av personer med AN är kvinnor (Striegel-Moore & Bulik, 2007). 
Dessutom har en stor del av den tidigare forskningen vi haft tillgång till varit baserat på kvinnor 
med AN, vilket ytterligare motiverar att avgränsa vår studie till kvinnor. För att kontrollera att 
de personer som förekommer i domarna är kvinnor har vi sett till personnumrets näst sista siffra 
som visar om personen juridiskt är kvinna eller man. Detta har dock inneburit att om en person 
innehar ett kvinnligt juridiskt kön men inte identifierar sig som kvinna har det i denna studie 
inte beaktats.  
 
Eftersom sättet att skriva domar kan förändras över tid har vi valt att använda så aktuella domar 
som möjligt. Detta ger också en garanti att den lagstiftning som efterföljs är den nu rådande. 
Därför har de domar vi använt oss av varit meddelade under år 2016 och början av år 2017. Vid 
analyserandet av domar har vi valt att använda oss av domar som resulterat i både bifall och 
avslag om psykiatrisk tvångsvård. Detta då det gett oss en bredare uppfattning och förståelse 
kring motiveringar samt visat hur rekvisiten för psykiatrisk tvångsvård används i praktiken. 
Efter insamling av vårt material framgick emellertid att alla domar från denna tidsperiod 
resulterat i bifall. Detta har resulterat i att inga avslag beaktats i analysen. Vidare har vi inte 
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heller bedömt utfallet av domarna relevant då vi undersöker hur psykiatrisk tvångsvård 
motiverats.  
 
De metodologiska begränsningar som kan finnas med våra valda avgränsningar är exempelvis 
att vi enbart utgått från tidigare forskning och juridiska dokument vilket gjort att inga individers 
subjektiva upplevelser presenterats, men stämmer överens med studiens syfte och fråge-
ställningar. Att göra avgränsningar i sitt arbete innebär att det finns delar som inte tas med. I 
vårt fall är det bland annat minderåriga och män som uteslutits från analysen, då vårt fokus 
legat på vuxna kvinnor. Den här typen av avgränsningar är dock nödvändiga för att ha möjlighet 
att genomföra mer ingående analyser vilket gör att vi ansett våra begränsningar motiverade.  
 

5.2 Datainsamling  
Vi har använt oss av LPT som juridisk utgångspunkt då det är den lag som främst reglerar 
psykiatrisk tvångsvård i Sverige och som därmed används som lagstöd vid ofrivillig vård av 
personer med AN. För att bättre förstå lagens innebörd och rekvisit har vi presenterat lagens 
förarbeten eftersom att de beskriver bakgrunden till varför lagen finns och dess syfte. Detta har 
använts som stöd för att ha ökad möjlighet att förstå motiveringarna i domarna om psykiatrisk 
tvångsvård.  
 
Då domar är offentliga handlingar kan dessa erhållas genom kontakt med domstolar såväl som 
genom användande av juridiska databaser som tillhandahålls genom Uppsala universitets 
bibliotek. Vi har använt oss av den juridiska databasen Karnov för att få åtkomst till domarna 
som analyserats. De sökord vi använt oss av i Karnov är "lagen om psykiatrisk tvångsvård" och 
"anorexi*" för att sedan välja de domar som avgjorts i förvaltningsdomstolar från januari år 
2016 till och med mars år 2017. Genom att läsa i domarna har vi valt de som gäller vuxna 
kvinnor vilket resulterade i att vårt material bestått av 44 domar. Eftersom vi använt oss av en 
juridisk databas för att hitta våra domar kan det inte garanteras att alla avgjorda domar finns 
tillgängliga i databasen, i jämförelse med om vi kontaktat alla Sveriges förvaltningsdomstolar 
för att få åtkomst till samtliga domar. För att tillförsäkra att alla avgjorda domar under den 
tidsmässiga avgränsningen finns upptagna i vårt material har vi genomfört stickprov från den 
juridiska databasen Zeteo. De stickprov vi gjorde visade att dessa domar fanns upptagna även i 
vårt material, vilket tyder på att samtliga avgjorda domar innefattas av vårt material. Vi har 
dock haft ett bortfall på sex domar med anledning av tekniskt fel på databasen Karnov. Trots 
att det på grund av bortfallen finns domar som inte är upptagna i vårt material bedömer vi risken 
för att det skulle påverka vårt resultat som låg, eftersom det inte finns anledning att tro att det 
finns en strukturell skillnad mellan domarna som skulle påverka resultatet av vår studie.  
 

5.3 Domar som källmaterial 
Att använda domar som källmaterial och grund för forskning kan ge värdefull insyn i ett 
samhälles struktur och uppfattningar i många avseenden. Det är dock inte okomplicerat och 
kräver att forskaren tar många aspekter i beaktande. Utformandet av och innehållet i domar är 
påverkade av både juridiska och byråkratiska faktorer vilket gör det viktigt att ta hänsyn till 
både materialets art såväl som när det är skrivet. Rättsliga dokument är utformade efter juridiska 
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förutsättningar vilket påverkar både vad som presenterats i texten och vad som, medvetet eller 
omedvetet, uteslutits (Drugge & Lindgren, 2001, s. 14).  
 
Innehållet i en dom kan förekomma där just för att det anses avvika från vad som är att se som 
normativt vid tiden för domens avgörande. Det medför en risk för att den bild som presenteras 
i domarna inte är representativ för rådande förhållanden i övrigt, vilket är viktigt för forskaren 
att ta hänsyn till. Den information de enskilda parterna valt att lyfta fram under rättegången är 
viktig och det är i många fall värdefullt att reflektera över både hur och varför informationen 
presenteras. Det kräver dock medvetenhet hos forskaren även kring att domstolssekreterare 
tolkat och framfört informationen, eftersom domar inte är att se som förstahandskälla till den 
enskilde partens åsikter och ställningstaganden (Drugge & Lindgren, 2001, s. 8, 401, 405).  
 
Trots dessa svårigheter menar Drugge och Lindgren (2001, s. 8) att användande av domar som 
grund för forskning kan vara mycket värdefullt. Det ger forskare en möjlighet att nå förståelse 
för hur juridiken fungerar i praktiken istället för den förståelse av ”den skrivna normen” som 
skulle kunna uppnås genom exempelvis analys av lagtexten i sig. Vidare kan domarna belysa 
inte enbart det aktuella fallet utan även ge en meningsfull bild av rådande samhällsstrukturer 
vid den aktuella perioden.  
 
Vår användning av domar i den här studien grundar sig i att det är ett effektivt och fördelaktigt 
sätt att undersöka hur tillämpning av lagstiftning fungerar i praktiken. Som ovan nämnts finns 
det emellertid många faktorer att ta hänsyn till, som exempelvis att det som presenteras i 
domarna är tolkat och formulerat av rätten och domstolssekreterare. Det har varit viktigt för oss 
att ta hänsyn till det under genomförandet av vår studie och vi har eftersträvat att ha med oss en 
medvetenhet kring vem som har formulerat domarna och av vilken orsak. Att det i många fall 
främst är rättens motivering av beslutet som får utrymme i domar har motiverat att vi lagt 
mindre vikt vid de enskildas egna upplevelser och åsikter och större emfas vid rättens 
motivering.  
 
Att använda juridiska dokument som domar för att analysera uttalanden av de som närvarat i 
domstolsprocessen innebär att vår tolkning av det personerna framför inte nödvändigtvis 
överensstämmer med det de har för avsikt att framföra, vilket Ruth (1991, s. 284) menar kan 
ses som ett intersubjektivitetsproblem som kan påverka studiens reliabilitet. En annan aspekt 
av intersubjektivitet som Kvale och Brinkmann (2009, s. 261) framför är grad av sam-
stämmighet mellan forskare. Att vi är två personer som tillsammans genomfört studien kan göra 
att vi genom samtal har möjlighet att nå enighet och en värdefull förståelse av materialet i större 
utsträckning än en enskild person kunnat.  
 

5.4 Tematisk analys  
En induktiv tematisk analys används för att identifiera och analysera mönster som kan utläsas 
ur ett visst data. Genom att analysera och arbeta nära och genomgående med det insamlade 
datamaterialet är det möjligt att med denna analysmetod utläsa återkommande teman vilka 
baseras på mönster som utlästs i materialet (Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) 
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skiljer mellan semantiska och latenta analyser där den semantiska används genom att hitta 
teman inom det explicita och ytliga innehållet. Det innebär att den som analyserar inte letar 
efter underliggande meningar utöver vad som sagts eller skrivits. Detta kan jämföras med 
latenta analyser där det är de underliggande meningarna som är i fokus för analysen. I vår studie 
har vi använt oss av den semantiska analysen då våra källor varit i skrift och syftet inte varit att 
hitta underliggande meningar utan att se på motiveringarna av psykiatrisk tvångsvård i deras 
skriftliga form.   
 
Vi har i vår studie arbetat med att urskilja teman i skrivet material som baserats på utsagor i 
domstolar för att skapa en bild av hur psykiatrisk tvångsvård motiveras. Det är dessa teman som 
i sin tur har besvarat våra frågeställningar. För att göra detta har vi båda läst samtliga domar i 
vårt material för att utläsa återkommande resonemang som sedan tematiserats baserat på 
gemensamma drag.  
 
Vi inledde arbetet med att dela upp domarna mellan oss för att läsa hälften var och vid ett senare 
tillfälle byta domar med varandra så att båda läste samtliga domar. Detta för att båda bekanta 
oss med materialet och dess innehåll. Därefter började vi arbeta med att koda materialet genom 
att utläsa och markera återkommande mönster i domarna. Med dessa kodade mönster utläste vi 
teman som vi sedan diskuterade och jämförde med vår ursprungliga kodning, något som vi 
gjorde ett flertal gånger under arbetets gång. Det innebar exempelvis att vi sammanfogade 
teman som vi märkte hade flera gemensamma drag. Efter att ha valt ut de teman vi ansåg mest 
framträdande valde vi ut citat från domarna som exemplifierade våra valda teman. Därefter 
namngav vi våra valda teman och använde dem som grund för vår analys.   
 

5.5 Etiska överväganden  
I all forskning är det viktigt att iaktta försiktighet och aktsamhet vad gäller publikations-
materialet. Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvuddelar av de etiska överväganden som 
bör göras i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betonar 
vikten av att informera studiedeltagarna om syftet med forskningen samt att deltagandet sker 
på frivillig basis. Här är det även viktigt att informera om risker för obehag eller skada som 
eventuellt skulle kunna uppstå. I samtyckeskravet betonas ytterligare att deltagandet är frivilligt 
och att forskaren bör inhämta samtycke av deltagarna. I de fall studiedeltagarna är under 15 år 
och ämnet för forskningen är känsligt bör samtycke även hämtas från deras vårdnadshavare. 
Det är även viktigt att informera om att deltagarna när som helst under studiens gång har rätt 
att bryta sin medverkan utan krav på motivering.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om en deltagares personliga förhållanden ska 
behandlas, förvaras och publiceras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter inte får användas till annat än forsknings-
ändamål så länge den enskilda personen inte samtyckt till något annat (Vetenskapsrådet, 2002). 
I vår studie har vi inte behandlat individers egna upplevelser eller personlig information om 
enskilda utan i första hand offentligt och publicerat material, vilket gör att kravet på information 
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och samtycke inte är lika betydande. Vid användandet av domar där personliga uppgifter före-
kommer har vi främst använt oss av domstolarnas motiveringar och beskrivningar, vilket 
innebär att vi inte ansett att det finns ett behov av att inhämta samtycke från personerna. När vi 
kommit i kontakt med personuppgifter har vi valt att inte publicera dessa i vår studie för att 
säkerställa individens integritet. Det är särskilt viktigt eftersom studien inte prövats i en etik-
prövningsnämnd. Även om domarna och dess innehåll är offentligt material har vi strävat efter 
att vara försiktiga med materialet och exempelvis inte lämnat det synligt i offentliga miljöer 
eftersom domarna inte varit avidentifierade. Vad gäller nyttjandekravet kommer vi inte använda 
insamlat material till annat än vår studie.  
 
I redovisningen av den tidigare forskningen, litteraturen och dokumenten vi använt har 
innehållet i materialet inte ändrats och innehållet har presenterats så tydligt och korrekt som 
möjligt. Använt källmaterial har presenterats både i texten samt i en referensförteckning. För 
att öka studiens validitet har vi valt att redovisa domarnas målnummer i de fall domarna 
refererats till. I referensförteckningen har vi endast innefattat de domar vi refererat till i 
presentationen av studiens resultat och analys. All tidigare forskning vi använt är peer reviewed 
för att säkerställa att ingen tidigare forskning som presenterats bedrivits oetiskt eller på annat 
sätt inte uppnår hög vetenskaplig standard. Vetenskapsrådet (2011) motiverar vikten av etisk 
prövning med att människors välfärd och grundläggande friheter bör ges företräde framför 
vetenskapens behov. Kvale och Brinkmann (2009, s. 267) relaterar även dessa etiska aspekter 
till validitet och menar att en valid forskningsdesign ur ett etiskt perspektiv ska göra gott; den 
ska frambringa kunskap som är av värde för människor och samtidigt minimera risken för 
skadliga konsekvenser.  
 

6 Teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet presenterar och diskuterar vi de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av för 
att genomföra våra analyser. Först diskuterar vi hur våra valda teorier samspelat med varandra 
samt vad de bidragit med till vår analys. Sedan presenterar vi socialkonstruktivism som över-
gripande utgångspunkt. Därefter följer ett avsnitt om Foucaults begrepp disciplin och vansinne 
för att visa hur ramarna för normalitet och avvikelse kan förstås. Kapitlet avslutas med ett 
avsnitt om Johannissons teorier om kvinnosjuklighet och patientrollen hos kvinnor under 
sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen. 
 
Socialkonstruktivism kan anses vara ett övergripande teoretiskt förhållningssätt för vår uppsats 
och är även något både Foucault och Johannisson ansluter sig till (Christnier Riad, 2009). Vi 
anser att de valda teorierna kan bidra till förståelse av vårt material och således vara värdefulla 
för uppsatsens syfte både tillsammans och var för sig. De två teorierna i kombination med 
varandra har varit värdefulla för studiens syfte genom att de visar hur avvikelse konstrueras 
genom den medicinska vetenskapen. Teorierna har även hjälpt oss att problematisera de 
resonemang som förs gällande psykiatrisk tvångsvård för AN. Johannissons teori har hjälpt oss 
att analysera hur föreställningar om kvinnlighet kan reproduceras i patientroller och vilka 
konsekvenser det medför. Detta bidrar med ett genusperspektiv som visar hur kvinnor och 
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kvinnlighet kan vara utsatta i sjukdomssituationer genom att AN anses vara en kvinnosjukdom. 
Foucaults teori har hjälpt oss att se detta i relation till de maktförhållanden som råder mellan 
professionella och enskilda med AN. Detta har vi ansett vara viktigt genom att tvångsvård 
innebär en utpräglad maktutövning. I Foucaults teori saknas däremot ett genusperspektiv vilket 
motiverar användandet av dessa två teorier i samspel med varandra. 
 
Genom att problematisera och särskåda de normativa förväntningar och resonemang som förs 
gällande psykiatrisk tvångsvård för personer med AN är det möjligt att se hur maktutövningen 
påverkas av normativa förväntningar på kvinnor, men även hur den reproducerar dessa normer. 
Genom att det sociala arbetet är nära förenat med maktutövning påverkas även det av 
konsekvenser som följer av reproducerandet av normer. 
 

6.1 Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism är en ansats som fokuserar på hur människor konstruerar sin verklighet 
tillsammans med andra människor (Howell, 2013, s. 88). Människor konstruerar från födseln 
sin verklighet tillsammans med andra personer vilket medför att normer skapas samtidigt som 
människor internaliserar dem. Detta kan göra att människor uppfattar strukturer, sin verklighet 
och sina handlingar som ordnade och ser världen som en objektiv verklighet. Det gör även att 
människor reproducerar dessa internaliseringar vilket kan fungera som skapande av strukturer 
och bidra till att en individ kan uppfatta ett fenomen som objektivt trots att det egentligen är 
socialt konstruerat (Berger & Luckmann, 1998, s. 153ff). Eftersom varje individ har en egen 
uppfattning om verkligheten och individer är föränderliga gör detta att verkligheten förändras 
och inte är konstant. Det finns alltså ingen objektiv verklighet att utforska, utan den verkligheten 
människor lever i är konstruerad av de själva och omgivningen som de internaliserat (Howell, 
2013, s. 88ff). Vi har använt socialkonstruktivism som ett hjälpmedel för att analysera 
konstruktionen och motiveringen av psykiatrisk tvångsvård för personer med AN. Genom att 
se hur psykiatrisk tvångsvård motiveras för är det möjligt att ta reda på hur psykisk sjukdom 
betraktas och vilken påverkan det får för vård av personer med AN. Ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv i analyserande av domar ger en insikt i hur förståelsen för AN är skapad av samhället 
och hur det framträder i domar som rör psykiatrisk tvångsvård. Detta har kunnat bidra till vårt 
arbete med att finna återkommande teman i vårt material och forma en förståelse för hur rådande 
maktstrukturer påverkar enskilda människor.  
 

6.2 Disciplin och vansinne  
Vår analys grundar sig i Foucaults teorier om disciplin och vansinne. Han menar att samhället 
skiljer mellan vad som är normalt och vad som är avvikande baserat på regler. Dessa kan vara 
antingen uttalade som exempelvis lagar, eller tysta överenskommelser mellan människor. Dessa 
regler skapar ramar för vad som betraktas som normalt och det som ligger utanför ramarna 
betraktas således som avvikande. Normalitet och avvikelse konstrueras sida vid sida genom att 
ställas mot varandra och förtydligas genom olikheten från sin motpol. Detta skapar grupper som 
kan placeras i hierarkisk ordning beroende på grad av normalitet och avvikelse (Foucault, 1993, 
s. 215). Foucault (2001, s. 9) menar att begreppet vansinne är konstruerat av samhället genom 
uppdelning mellan förnuft och vansinne. Här är konstruerandet av psykisk sjukdom att se som 
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en uppdelning mellan att vad som är normalt och förnuftigt och vad som är avvikande och 
vansinnigt. Uppdelningen kan bli synlig exempelvis genom användandet av läkaruniformen, 
där den förnuftige läkaren inte får blandas ihop med den vansinniga patienten. I sin text 
Vansinnets historia under den klassiska epoken beskriver Foucault (2001, s. 292) läkaren som 
socialt konstruerad som nästintill allsmäktig. Läkaren får större betydelse genom sin roll än 
enbart som representant för den medicinska vetenskapen. Genom detta har läkaren genom 
enbart sin närvaro "makt att av-alienera, att i ett slag avslöja felet och återställa sinnesnärvaron" 
hos personer med psykisk sjukdom. Detta är intressant eftersom Foucault menar att patienter 
som vårdas för vansinnighet kan förvänta sig att bli botade av läkaren genom denna socialt 
konstruerande allsmäktighet.  
 
Samhällets system för att kontrollera medborgare beskriver Foucault (1993, s. 199, 210) som 
disciplinerande makt. Genom mer eller mindre subtila belöningar och bestraffningar 
disciplineras medborgare till att följa rådande regler och normer. Syftet är inte att eliminera 
eller minska de inneboende krafterna hos medborgarna, utan att kontrollera dem för att på så 
sätt försöka att utnyttja dem för produktivitet. Genom att identifiera sådant som stör och skapar 
förvirring är det möjligt att med hjälp av det disciplinära straffsystemet anpassa avvikare till 
samhället. Att låsa in personer som ses som vansinniga eller på annat sätt avvikande har 
historiskt skett i det Foucault (2001, s. 54, 259) benämner interneringsinstitutioner, korrektions-
institutioner och asylum. Det har varit ett sätt att åstadkomma social ordning; att få avvikande 
personer att förhålla sig till rådande normer och regler. Ofta har detta fungerat som en 
kombination av hjälp, straff, barmhärtighet och ordningsskapande. Till stor del har internering 
i exempelvis asyler kretsat kring att associera alla former av uttryck för vansinne till 
bestraffning, som ett sätt att skrämma avvikande personer till att följa samhällets regler och 
normer (Foucault, 2001, s. 264f).  
 

6.3 Kvinnosjuklighet och patientrollen  
Johannisson har skrivit om kvinnosjuklighet ur både vetenskapligt, samhälleligt, kvinno-
medicinskt och kvinnornas eget perspektiv. Hon menar att det sena 1800- och tidiga 1900-talets 
förändringar i människors levnadsförhållanden innebar en ny samhällsordning och förändrade 
roller för kvinnor och män (Johannisson, 2005, s. 8f). Kvinnans roll under den här tiden kan 
beskrivas som hotad och diffus, och sjukrollen kunde då bli till "en roll i brist på andra roller" 
(Johannisson, 2005, s. 284). Vidare beskrivs sjukrollen som ett sätt att fly undan exempelvis 
samliv och graviditeter, men även som ett sätt att nå vinster i form av vila, tröst och makt 
(Johannisson, 2005, s. 8).  
 
Centralt i Johannissons beskrivningar av kvinnosjukdomar under sekelskiftet är den veten-
skapliga ivern att genom medicinsk kodning bevisa kvinnans underlägsenhet. Den ökade 
medikaliseringen och patologiseringen gjorde den medicinska vetenskapen till det som 
definierade gränserna mellan friskt och sjukt eller normalt och avvikande. Genom att sjukdoms-
förklara beteenden som ligger utanför det normativa har kvinnor kodifierats som underlägsna, 
något som tyckts öka i takt med att kvinnor krävt större frihet. Med medicinska argument som 
risk för skrumpnande livmoder och psykisk labilitet har kvinnor hindrats tillgång till högre 
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utbildning och kvalificerade arbeten. Det är ett tydligt exempel på hur den auktoritära 
läkarkåren under 1800- och 1900-talet haft stort inflytande på kampen mot kvinnorörelsen 
(Johannisson, 2005, s. 26ff, 256).  
 
Johannissons beskrivningar av AN har sin grund i förväntningar på kvinnors sexualitet och 
kroppar. Att nästan enbart flickor och unga kvinnor drabbas av AN ses som ett uttryck för en 
rädsla för utvecklande av kvinnliga former och den kvinnliga kroppens kroppslighet och 
sexualitet. Det kan även ses som ett uttryck för och strävan efter den viktorianska kvinnobilden 
med sedlighet, grace och okroppslighet, medan stora kvinnokroppar associerades med 
vulgaritet och låg social klass (Johannisson, 2005, s. 143).  
 
Johannisson (2005, s. 255f) menar att den kvinnliga sjuk- och patientrollen blivit en bekräftelse 
av stereotypa föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Att vara patient är att både erkänna 
och förmedla sin egen svaghet, vilket utifrån dessa stereotyper kan bekräfta den feminina 
identiteten och hota den manliga. Kvinnor har på det här sättet kunnat anses vara bättre patienter 
än män, genom att med sin vekhet och instabila känslosamhet vara lättare att hantera och mer 
mottagliga för argument. Relationen mellan läkare och patient har varit hierarkiskt ordnad med 
kvinnan som underordnad den manliga, beskyddande läkaren. Den här relationen har ansetts i 
första hand vara byggd på förtroende för läkarens auktoritet, men i andra hand även på hot. 
Under den här tidsperioden kunde kvinnor som behandlades för hysteri erfara både slag, över-
sköljningar med kallt vatten och psykologiska strategier som exempelvis förolämpningar och 
provokationer, vilket kan anses symboliskt iscensätta den hierarkiska ordningen.  
 

7 Resultat och analys  
Domarna i vårt material är 44 till antalet och av personerna som är aktuella för psykiatrisk 
tvångsvård är den yngsta kvinnan 18 år och den äldsta 53 år. Samtliga fall har resulterat i 
godkännande av psykiatrisk tvångsvård eller avslag på överklagan om beslut om psykiatrisk 
tvångsvård. Rättens sakkunniga instämmer med chefsöverläkaren om att förutsättningarna för 
psykiatrisk tvångsvård är uppfyllda i alla fall utom två, men även i dessa två fall beviljade rätten 
ansökningarna om psykiatrisk tvångsvård (målnummer 3348-17 & 5643-16).  
 
I följande kapitel presenteras de resultat våra undersökningar givit. Utifrån domarna i vårt 
material har vi funnit fyra återkommande teman. Dessa har vi benämnt samtycke, paternalism, 
sannolika konsekvenser och motsägande uppfattningar. Resultaten presenteras tematiskt. I 
resultatkapitlet presenteras först valda citat följt av beskrivningar av hur temat framgår av 
citatet, detta för att öka resultatredovisningens validitet.   
 

7.1 Bristande sjukdomsinsikt 
En central del i rekvisiten för LPT och således även i vårt material är frågan om samtycke till 
vård. Som tidigare nämnts är LPT tillämpbart endast i de fall där personen inte samtycker till 
vård eller det till följd av personens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att 
vården inte kan ges med samtycke. Av domarna i vårt material framgår att personen med AN 
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får meddela rätten sin inställning till vård och både chefsöverläkare och sakkunnig får sedan i 
många fall presentera hur de förhåller sig till samtycket. Det förekommer exempelvis i flera av 
domarna i vårt material att kvinnorna samtycker till vård i frivillig form men att både läkarna 
och rätten inte bedömer samtycket tillförlitligt, exempelvis för att kvinnan tidigare dragit 
tillbaka sitt samtycke eller att de tror att hon kan komma att dra tillbaka sitt samtycke i 
situationer som upplevs svåra, som måltider eller viktuppgång (se exempelvis målnummer 296-
17 & 925-17).  
 

"När det gäller frågan om vården kan ges med samtycke motsätter sig XX i och för 
sig inte behövlig vård i nu läget [sic]. Mot bakgrund av att hon vid tidigare tillfälle 
har skrivit ut sig när vården övergått till frivillig form samt bedöms ha en bristande 
sjukdomsinsikt, finns det emellertid välgrundad anledning att anta att behövlig vård 
inte kan ges med samtycke." (Målnummer 13770-16)  

 
Av citatet ovan framkommer förvaltningsrättens resonemang kring kvinnans samtycke till vård. 
Hon samtycker till frivillig vård vilket enligt lagens mening skulle göra att förutsättningarna för 
psykiatrisk tvångsvård inte är uppfyllda. Med bakgrund i att hon tidigare avvikit från frivillig 
vård menar dock förvaltningsrätten att det finns tillräckliga skäl att ifrågasätta hennes samtycke 
för att förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård ändå ska vara uppfyllda. Detta visar att 
sådant som kan anses vara felsteg får följden att personen senare misstros av de professionella. 
Rättens farhåga om avvikande från vård betonas ytterligare genom att de framhåller att hon 
samtycker till behövlig vård i nuläget, i jämförelse med om de beskrivit att hon samtycker till 
behövlig vård men att de anser att det finns risk för att hon avviker (målnummer 13770-16).  
 
Foucaults (2001, s. 292) beskrivningar av läkaren som socialt konstruerad som allsmäktig 
innebär en förväntan att patienter ska lyssna på läkaren. Att kvinnorna med AN inte samtycker 
till vård och således inte följer sin läkares ordinationer får följden att de kan anses avvika från 
vad som anses vara normalt. Kvinnorna är enligt Foucaults perspektiv att se som vansinniga 
och när de dessutom avviker ytterligare genom att inte lyssna till sin läkares ordinationer 
straffas de enligt samhällets disciplinerande insatser och spärras in. Att kvinnorna inte sam-
tycker till rekommenderad vård innebär vidare även att de inte passar in i den patientroll som 
Johannisson (2005, s. 255f) menar är nära förknippad med stereotypiskt kvinnliga egenskaper 
och kvinnorna kan således anses vara dåliga patienter. Detta genom att kvinnor kan anses vara 
mer mottagliga för vård än män på grund av att kvinnor är socialt konstruerade som svagare 
och mer instabila. Att kvinnorna samtycker till psykiatrisk tvångsvård kan ses som att de 
internaliserat de egenskaper som förenats med kvinnlighet och som gjort att kvinnliga 
egenskaper associerats med att vara en bra patient. 
 

"XX varken medger eller motsätter sig chefsöverläkarens ansökan och anser att det 
väsentliga är att hon får den vård hon behöver. Hon anför i huvudsak följande. Hon 
kan inte ta ställning till om hon kan vårdas frivilligt eller om det finns behov av 
tvångsvård." (Målnummer 5643-16)  
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I materialet framkommer även att personer med AN i vissa fall samtycker till psykiatrisk 
tvångsvård. Det motiveras av personerna själva med att de har insikt i sitt vårdbehov och 
samtycker till vård, men tror att de inte kommer att förmå att samtycka till vård under frivilliga 
former. För att vården ska få resultat vill de således att det ska sättas in tvångsåtgärder när de 
själva inte längre samtycker till nödvändig vård, exempelvis vid matsituationer (se exempelvis 
målnummer 13770-16 & 296-17). Av citatet ovan framgår att kvinnan själv inte anser sig ha 
möjlighet att avgöra huruvida frivillig vård eller tvångsvård är mest lämpligt. Hon anser sig 
vara i behov av vård och samtycker till vilken vård rätten än beslutar om. Att flera av kvinnorna 
i vårt material anser sig vara i behov av tvångsvård kan visa att även de själva ifrågasätter sin 
kompetens att besluta i frågor om vård. Samtycke till tvångsvård kan även visa förväntan att bli 
botade av läkaren vilket kan ses i relation till Foucaults (2001, s. 292) beskrivning av läkaren 
som allsmäktig. Genom att visa på förväntan att bli botad har även kvinnorna med AN inter-
naliserat föreställningen om läkares status och roll.  
 
Att kvinnorna ifrågasätter sin kompetens att avgöra i frågor om vård är återkommande i flera 
domar. I domen där ovanstående citat förekommer avstyrker den sakkunniga chefsöverläkarens 
ansökan om psykiatrisk tvångsvård med motivering att kvinnan gått upp tillräckligt mycket i 
vikt att det fortsättningsvis inte föreligger risk för hennes liv och hälsa. Den sakkunniga menar 
att kvinnans sjukdomsinsikt är god, att hon vill medverka i vården samt att psykiatrisk 
tvångsvård således inte är tillräckligt motiverat. Trots detta bifaller förvaltningsrätten chefs-
överläkarens ansökan med motiveringen att hon tidigare avbrutit behandling och att det skulle 
medföra stor risk för hennes fysiska hälsa om hon gör det igen (målnummer 5643- 16). 
 
Att samtycka till psykiatrisk tvångsvård kan tolkas som att personerna placerar sig själva som 
underordnade de medicinskt kunniga och således accepterar en hierarkisk maktordning. Som 
tidigare nämnts menar Johannisson (2005, s. 255f) att kvinnor ofta ansetts vara bättre patienter 
genom att patientrollen har stora likheter med stereotypiskt kvinnliga egenskaper. Att 
kvinnorna samtycker till den vård läkarna rekommenderat kan således innebära att kvinnorna i 
vårt material uppfyller de stereotypiska egenskaper som förknippas med kvinnlighet. I relation 
till Foucaults (1993, s. 199, 210) begrepp disciplinering kan samtycke till psykiatrisk tvångs-
vård ses som ett accepterande av disciplinerande åtgärder som syftar till att få avvikande 
personer att förhålla sig till rådande normer. Att kvinnorna samtycker till psykiatrisk tvångsvård 
kan utifrån ett sådant perspektiv ses som att de accepterar den vekhet som samhället associerar 
med kvinnlighet. 
 

"Även om XX formellt medger ansökan anser han [läkaren] att hon inte kan anses 
ha gjort ett grundat ställningstagande till nödvändig vård med hänsyn till de 
ambivalenta tendenser som är en del av hennes sjukdomsbild." (Målnummer 4818- 
16)  
 
"Vid ett så lågt BMI som XX har är samtycket ett problem på grund av brister i 
hjärnans funktion." (Målnummer 1301-16)  
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"XX är ambivalent till sluten vård och hon har inte förmåga att samtycka till 
nödvändig vård till följd av sin psykiska störning." (Målnummer 2189-16)  

 
Citaten ovan är hämtade ur tre olika domar och uttrycker en chefsöverläkares, en sakkunnigs 
och en förvaltningsrätts ifrågasättande av personerna med AN:s kompetens att ta ställning till 
behövlig vård på grund av deras sjukdom. Av citaten framgår att de hänvisar kvinnornas brister 
i kompetens till deras psykiska sjukdom. Att kvinnorna är ambivalenta i sitt ställningstagande 
till vård hänvisas aldrig till exempelvis ett personlighetsdrag eller liknande, utan framställs som 
en del av sjukdomen som styrker argumenten för psykiatrisk tvångsvård (se exempelvis 
målnummer 1301-16). I flera fall används personernas motsättning till vård för att visa och 
betona att personen är sjuk och således oförmögen att fatta beslut om sin vård. I ett sådant fall 
kan avsaknad av sjukdomsinsikt anses vara ett tecken på psykisk störning, vilket i sin tur kan 
anses styrka avsaknad av samtycke. Att personen har ambivalenta tendenser betonas dock även 
i fall där kvinnan samtycker till psykiatrisk tvångsvård, vilket visar att det inte enbart används 
som ett sätt att förstärka argumenten för psykiatrisk tvångsvård emot en persons vilja (se 
exempelvis målnummer 10469-16). 
 
I flera av domarna finns en tendens hos både chefsöverläkare och förvaltningsrätt att visa på 
förhoppning och förväntan att personerna med AN i framtiden inte kommer att vara i behov av 
psykiatrisk tvångsvård. I en av domarna uttrycks detta explicit genom att chefsöverläkaren 
meddelar att hon inte planerar att ansöka om förlängd psykiatrisk tvångsvård efter att den 
nuvarande perioden är avslutad. I detta fall anser sakkunnig att det första intagningsbeslutet var 
riktigt men att den psykiatriska tvångsvården bör upphöra då han inte längre anser att det finns 
förutsättningar för sådan vård (målnummer 3348-17). Med utgångspunkt i Foucaults (1993, s. 
199, 2010) begrepp disciplinering kan det ses i relation till att inspärrning av avvikande 
personer syftar till att personerna anpassar sig till rådande normer. Genom att personerna inte 
längre är i behov av psykiatrisk tvångsvård kan disciplineringen anses ha lyckats och 
personerna bedöms inte längre tillräckligt avvikande för att behöva spärras in. Trots detta anser 
förvaltningsrätten i det aktuella fallet att förutsättningarna för psykiatrisk tvångsvård är upp-
fyllda på grund av att de bedömt att kvinnan har bristande sjukdomsinsikt och att det fortfarande 
finns risk för att hon blir sjukare (målnummer 3348-17). I andra fall visas förhoppningar om att 
frivillig vård kommer att fungera i framtiden genom att det betonas att frivillig vård i nuläget 
inte är tillräckligt eller att personen i nuläget inte har förmåga att samtycka till behövlig vård 
(se exempelvis målnummer 209-17). Ett problem i resonemangen om lyckad disciplinering kan 
vara risken för att personerna inte längre bedöms avvikande enbart på grund av att de lyckas 
dölja de egenskaper som av de professionella anses avvikande.  
 
Sammanfattningsvis visar detta att frågan om personernas samtycke är mycket central för hur 
AN konstrueras som förutsättning för psykiatrisk tvångsvård. Det är i vårt material vanligt 
förekommande att kvinnorna samtycker till vård i frivillig form vilket sker i enlighet med den 
patientroll med tillhörande egenskaper kvinnorna förväntas förhålla sig till. Samtycket 
ifrågasätts dock av de medicinskt kunniga och rätterna, i många fall på grund av tidigare 
tillbakadragna samtycken. Det visar att tidigare snedsteg kan göra att personerna senare 
misstros av hierarkiskt överordnade professionella vilket innebär att personerna trots sitt sam-
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tycke fortfarande anses vansinniga och i behov av disciplinering genom inspärrning. Ovan 
presenterade material visar även att kvinnorna kan samtycka till vård under tvång om de själva 
ifrågasätter sin kompetens att avgöra i frågor om sin vård. Det kan anses visa att personerna 
med AN själva placerar sig underlägset de professionella när de samtycker till tvångsinsatser.  
 
De resonemang som förs gällande samtycke kan jämföras med Mattssons (2005, s. 79, 181) 
resonemang kring det sociala arbetets tendens att frånta de enskilda deras rätt att själva definiera 
sin situation. Att de professionella tar sig rätten att avgöra vad som är ett giltigt samtycke kan 
tolkas som det är samhällets representanter som har tolkningsföreträde för vad som är att se 
som normalt och vad som är avvikande. Mattsson resonerar kring skillnader mellan 
professionella och enskilda som i det sociala arbetet anses vara oundvikliga. Genom förståelsen 
de professionella har av de enskilda riskerar denna åtskillnad att vidmakthållas. I vårt material 
blir åtskillnaden mellan professionella och enskilda synlig genom att de professionella har 
tolkningsföreträde för gränssättningen mellan normalt och avvikande och således riskerar att 
upprätthålla samhällets normer och förväntningar. 
 

7.2 Paternalism 
Nationalencyklopedin (u.å.) definierar paternalism som att en överordnad skyddar en 
underordnad genom att den överordnade överför resurser till den underordnade när denne själv 
inte har möjlighet att få dessa. Paternalism kan även innebära införande av lagar och 
myndighetspolitik vars syfte är att skydda medborgarna i deras eget intresse, exempelvis genom 
att förbjuda narkotika. I detta sammanhang menar vi att paternalism är en utgångspunkt i det 
medicinska synssättet, där läkaren besitter kunskap som personen med AN inte har och att det 
används på ett sätt som visar att läkaren är mer förnuftig än henne. I relation till LPT innebär 
det att personen med AN förlorar sin frihet genom att den medicinskt kunniga anser att hon 
måste tvångsvårdas. Paternalistiska maktutövanden framgår i många av motiveringarna i vårt 
material, exempelvis genom att personerna med AN:s åsikter ofta får mycket begränsad plats i 
domarna, medan de medicinskt kunnigas bedömningar om personens sjukdom och vårdbehov 
får desto större betydelse i rätternas avgöranden. I vissa fall framför även de medicinskt kunniga 
information om kvinnan som är tvärtemot vad kvinnan menar att hennes uppfattning är. Detta 
kan ses i relation till Johannissons (2005, s. 255f) diskussioner om den hierarkiska ordningen 
mellan läkare och patient. Hon har skrivit om kvinnosjukdomar i sekelskiftet mellan 1800- och 
1900-talen vilket gör att läkaren beskrivits som en man. Följaktligen kretsar hennes 
beskrivningar kring den sjuka personen som en kvinna och läkaren som en man, vilket ytter-
ligare påverkar den hierarkiska relationen mellan läkare och patient.  
 

"Med hänsyn till det som kommit fram om XX hälsotillstånd, samt med beaktande 
av de hälsorisker som kan uppstå vid en eventuell försämring i sjukdomen, bedömer 
förvaltningsrätten att XX på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga 
förhållanden i övrigt fortfarande har ett oundgängligt behov av sluten psykiatrisk 
tvångsvård. De alternativ till sluten vård enligt LPT som XX föreslagit bedöms 
således inte som tillräckliga." (Målnummer 791-17)  

 



26 
	

I citatet ovan framkommer att rätten menar att personen med AN gett flera alternativ till 
psykiatrisk tvångsvård men de bedömningar de medicinskt kunniga gör bedöms väga tyngre än 
dessa, vilket gör att den psykiatriska tvångsvården kvarstår (målnummer 791-17). Det innebär 
att personen med AN:s åsikt bortses från då det inte är den vård de medicinskt kunniga anser 
att hon behöver. I flertalet andra domar framgår att kvinnorna ger alternativ till psykiatrisk 
tvångsvård eller yrkar på frivillig vård såsom öppenvård eller frivillig inläggning på en somatisk 
avdelning. I samtliga av de fallen har de medicinskt kunniga motsatt sig dessa förslag och yrkat 
på psykiatrisk tvångsvård på grund av att deras medicinska bedömning visar på behov de menar 
inte tillgodoses av det personerna med AN yrkar på, och det är dessa åsikter som ofta ges störst 
vikt i rättens slutliga bedömning (se exempelvis målnummer 684-16). Utifrån Foucaults (2001, 
s. 292) beskrivningar av den allsmäktiga läkaren kan faktumet att rätten inte lyssnar till de 
enskilda personerna anses bero på att de förlitar sig på läkarens allsmäktighet och att kunskapen 
personerna med AN besitter således anses överflödig eller oväsentlig. 
 

"Chefsläkaren och rättens sakkunnige läkare anser att […] Det är även utrett att hon 
uppvisat ett stort motstånd till pågående vårdinsatser och att hon ifrågasätter 
behovet av sin medicinering. Detta medför svårigheter för XX att tillgodogöra sig 
nödvändig behandling." (Målnummer 4446-16)  

 
Eftersom psykiatrisk tvångsvård innebär att vården inte sker på frivillig basis kommer personen 
med AN i många fall troligtvis inte vara nöjd med domen om de uttryckt att de motsätter sig 
psykiatrisk tvångsvård. I citatet ovan framgår att personen motsätter sig vårdinsatser och att det 
inte överensstämmer med de medicinskt kunnigas bedömningar av hennes behov (målnummer 
4446-16). Paternalismen blir även synlig genom att personen med AN "inte kan tillgodogöra 
sig nödvändig behandling", det vill säga att de medicinskt kunniga utifrån den kunskap de 
besitter presenterar enbart ett behandlingssätt som acceptabelt. Detta framgår även i andra 
domar med liknande ordval, där det framgår att rätten bedömer att personerna med medicinsk 
kunskap besitter de bästa och eventuellt nödvändiga alternativen och således inte kvinnan själv 
(se exempelvis målnummer 58-16 & 684-16). Det här visar att rätten och de medicinskt kunniga 
tillsammans kategoriserar personen med AN som en person med psykisk sjukdom och genom 
det även tillskriver personen egenskaper med grund i deras gemensamma förståelse av 
samhället. I dessa fall kan de tillskrivna egenskaperna exempelvis vara oförmåga att besluta i 
frågor om sin vård eller brist på sjukdomsinsikt. Genom att de professionella kan ha 
internaliserat uppfattningar om hur en person med psykisk sjukdom är, kan det påverka deras 
inställning till personerna med AN samt hur de bemöter dem. Om en majoritet av ett samhälle 
har internaliserat en viss sorts uppfattningar kan dessa uppfattningar anses vedertagna och 
således bilda normer. Detta gör att personer som inte förhåller sig till dessa normer konstrueras 
som avvikande alternativt, som Foucault (2001, s. 9) beskriver det, vansinniga. 
 

"Hennes uppfattning om sin egen kropp och sitt behov av att äta stämmer inte 
överens med verkligheten och är ett tillstånd av närmast psykotisk valör." (Mål-
nummer 10469-16)  
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I citatet ovan framgår att kvinnans verklighetsuppfattning, utifrån den syn och kunskap den 
sakkunniga har, anses vara förvrängd. Därmed kan den medicinskt kunniga även uttala sig om 
en eventuell psykos, trots att personen med AN eventuellt inte upplever sig själv som psykotisk. 
Den medicinskt kunnigas verklighet och bedömning framställs som rätt och allmängiltig och 
personen med AN:s verklighetsuppfattning är på gränsen till psykotisk och bör bortses från 
(målnummer 10469-16). När personer med AN i andra domar, enligt den medicinska 
bedömningen, haft psykosliknande symptom har stor emfas lagts på detta och hur de på grund 
av det bedöms sakna förmåga att fatta beslut om vård. Dessa personers uppfattningar bortses 
ifrån och besluten om psykiatrisk tvångsvård fattas utifrån de medicinskt kunnigas 
bedömningar (se exempelvis målnummer 1751-16).  
 

"XX medger såväl konverteringsbeslutet som den fortsatta tvångsvården och anför 
bl.a. följande. Hon anser att sådan vård är nödvändig." (Målnummer 9986-16)  

 
Citatet ovan visar att personen med AN utifrån rättens perspektiv har någon form av 
sjukdomsinsikt och anser att psykiatrisk tvångsvård är nödvändig för hennes tillfrisknande 
(målnummer 9986-16). Paternalistiska maktutövanden kan ske även med samtycke från 
kvinnorna, vilket blir synligt genom att psykiatrisk tvångsvård godkänns även vid samtycke. 
Detta genom att det fortfarande är de medicinskt kunnigas åsikter som väger tyngst i 
bedömningen av psykiatrisk tvångsvård. Att personer med AN samtycker till psykiatrisk 
tvångsvård eller saknar invändningar mot psykiatrisk tvångsvård kan ske av olika anledningar, 
exempelvis att de innehar vad de medicinskt kunniga bedömer som sjukdomsinsikt eller att 
personerna valt att inte framföra eventuella invändningar mot den psykiatriska tvångsvården. 
Det som kan anses vara paternalistiskt kan fortfarande förekomma, men det sker en form av 
maktskifte när personen med AN medger att de medicinskt kunniga har rätt eller instämmer 
med dem. Därmed måste inte paternalismen utövas genom att besluta om något personen med 
AN motsätter sig, utan kan även finnas när personen instämmer. Det kan ses i relation till den 
ovan presenterade definitionen där paternalism innebär att överföra resurser den underordnade 
inte själv kan få på annat sätt, vilket inte behöver ske utan samtycke från den underordnade 
(Nationalencyklopedin, u.å).  
 

"Om tvångsvården skulle upphöra är XX fast besluten om att skriva ut sig. Hennes 
inställning är att sjukvården ska ge upp om henne för att låta henne avsluta sitt liv." 
(Målnummer 106-17)  

 
Av citatet ovan framgår att chefsöverläkaren befarar att personen med AN ska begå självmord 
och anser att hon på grund av det bör fortsätta tvångsvårdas. Kvinnan i domen citatet är hämtat 
från har en lång sjukdomshistorik och har under flera år vårdats under LPT. Kvinnan själv 
motsätter sig den psykiatriska tvångsvården. Då hon inte uppger några förklaringar kring varför 
hon motsätter sig bedömningen är det svårt att veta vad hon anser vara felaktigt. I rättens 
bedömning läggs stor vikt vid chefsöverläkarens uttalande om självmordsavsikten men mindre 
vid kvinnans övriga situation. I domen presenteras hennes motsättning mot psykiatrisk tvångs-
vård, men av rättens bedömning framgår tydligt att det är läkarnas bedömning av personen med 
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AN:s känsloliv som är avgörande för den fortsatta behandlingen. Detta visar också att kvinnan 
inte har rätt att själv avgöra om hon ska fortsätta leva eller inte (målnummer 106-17).  
 
Att tvångsvårda en person för att hen indikerar suicidala avsikter kan ses som en disciplinerande 
åtgärd och jämföras med asylerna där vansinniga personer låstes in för att skapa ordning 
(Foucault, 2001, s. 54, 259). Personer med somatiska sjukdomar har rätt att bestämma över sin 
vård och behandling, men precis som i asylerna Foucault beskrivit gäller det inte för personer 
med psykiska sjukdomar. Detta genom att de professionella i sådant fall fastställer att personen 
saknar sjukdomsinsikt och således är i behov av psykiatrisk tvångsvård. En stor skillnad som 
framträder här är att trots att personerna med AN vårdas för somatisk problematik, menas det 
att det är det psykiska tillståndet som orsakat att personen nu bedöms sakna förmåga att besluta 
i frågorna själv (se exempelvis målnummer 684-16). 
 
Som framgår av domarna i vårt material förekommer det att kvinnorna menar att de inte har 
AN (se exempelvis målnummer 1141-16 & 641-17), alternativt att de har AN men att det inte 
är så allvarligt att det är att se som en psykisk störning (se exempelvis målnummer 14965-16 
& 2189-16). När de medicinskt kunniga menar att så visst är fallet, är det den medicinska 
bedömningen som tas fasta på i rätternas bedömningar. Foucault har beskrivit läkarens roll i 
relation till den vansinniga som nästan allsmäktig (Foucault, 2001, s. 292). Det blir synligt även 
i rätternas bedömningar där stor hänsyn tas till läkarnas bedömningar; läkarna vet bättre om 
personerna med AN:s behov än vad personerna vet själva. Att rätterna i stor utsträckning 
baserar sina beslut på chefsöverläkarens och de sakkunnigas motiveringar resulterar i att 
läkarnas roll blir just sådan Foucault beskrivit den; allsmäktig. Att läkarnas socialt konstruerade 
allsmäktighet är så omfattande blir tydligt genom att det påverkar även andra yrkesgrupper som 
kan anses vara hierarkiskt överordnade, som exempelvis jurister i rätterna. Rätternas åter-
kommande beaktande av de medicinskt kunnigas bedömningar leder till en interprofessionell 
samstämmighet där diagnostiseringen blir det som får betydelse och personen med AN:s åsikt 
bortses ifrån. Det kan anses vara ett reducerande av personens upplevelser genom att både de 
medicinskt kunniga och rätten endast ser till den stämpel som diagnostiseringen innebär, istället 
för ett mer holistiskt perspektiv av personen och dennes behov. 
 
Sammanfattningsvis visar det som presenterats ovan att personerna med AN:s åsikter ofta får 
mycket begränsat utrymme vilket kan anses visa att läkarnas status gör att de inte ifrågasätts. 
Detta kan i sin tur få följden att andra personers kunskap bedöms oväsentlig. Resultatet visar 
även att de enskildas verklighetsuppfattningar bortses ifrån i de fall de inte överensstämmer 
med den hos de professionella. Detta kan ha sin grund i att de enskilda avviker från det 
samhället och den medicinska vetenskapen konstruerat som normalt, vilket medför att de 
medicinskt kunniga bedöms vara bättre lämpade att besluta i frågor om kvinnornas behandling 
än kvinnorna själva. Paternalistiska maktutövanden kan förekomma även när personerna med 
AN samtycker till psykiatrisk tvångsvård genom att de medicinskt kunnigas bedömningar får 
störst vikt vid rätternas bedömningar.  
 
Mattsson (2005, s. 15, 155) menar att det sociala arbetets strävan med att normalisera och 
disciplinera avvikande beteende medför en risk för att samhällets maktstrukturer reproduceras. 
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När de enskildas verklighetsuppfattning inte överensstämmer med den hos de professionella 
bedöms de enskilda inte ha kompetens att avgöra i frågan själv. Genom att de professionella i 
vårt material återkommande anses vara bättre lämpade att avgöra i frågor som gäller kvinnorna 
med AN:s vård riskerar förståelsen av den kvinnliga patientrollen som svag och foglig att 
reproduceras. Att vårdas under tvång innebär brist på möjlighet att påverka sin situation. 
Kvinnorna måste underkasta sig samhällets förväntningar tills dess att en överordnad bedömer 
att de inte längre är i behov av tvångsvård. 
 

7.3 Sannolika konsekvenser 
I många av domarna i vårt material resonerar både ansökande chefsöverläkare, sakkunnig läkare 
och förvaltningsrätten om vad som kan komma att hända om rätten inte skulle besluta om 
psykiatrisk tvångsvård. Det kan anses vara en form av riskbedömning som görs för att motivera 
varför psykiatrisk tvångsvård är nödvändig. Detta överensstämmer väl med det rekvisit i LPT 
som betonar att psykiatrisk tvångsvård endast får ges om behoven inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Resonerandet har ofta sin grund i resultat av tidigare behandling som används för att visa 
att vård i frivillig form inte är tillräckligt. Exempelvis kan tidigare avvikanden från eller 
bristande samarbete i tidigare vårdsituationer användas emot personerna med AN (se 
exempelvis målnummer 16407-16 & 32-17). Ofta är de möjliga konsekvenser som betonas att 
det finns risk för deras fysiska hälsa och nutritionsstatus. I många fall är risken för att personen 
avviker från vården baserad på att det hänt tidigare, men ibland bedöms det finnas en sådan risk 
även utan tidigare avvikanden.  
 

"Sakkunnig läkare bedömer att XX tillstånd har förbättrats något sedan chefs-
överläkarens konverteringsbeslut men att det finns en risk för viktnedgång om 
vården skulle upphöra." (Målnummer 3520-17)  
 
"XX ville vid konverteringsbeslutet skriva ut sig från den frivilliga vården vilket 
hade varit en allvarlig risk på grund av hennes hjärtpåverkan. […] På grund av den 
aktuella undernäringen löper hon risk för hjärtskada alternativt att utveckla ett 
livshotande tillstånd i form av hjärtstillestånd." (Målnummer 3520-17)  

 
Både läkarna och förvaltningsrätten belyser i domarna möjliga konsekvenser av att inte besluta 
om psykiatrisk tvångsvård. I nästintill alla domar är de möjliga konsekvenser som presenteras 
fysiska, vilket även framkommer i citaten ovan. Det visar återigen på att det medicinska 
perspektivet på AN är mest rådande i rätternas avgöranden; det finns inga aspekter som visar 
exempelvis en sociokulturell eller feministisk förståelse av AN. Dessa två citat gäller samma 
kvinna och stor emfas ligger vid att hennes fysiska hälsa riskerar att försämras om hon går ned 
i vikt. Vad som är att notera här är att varken de medicinskt kunniga eller rätterna lyfter möjliga 
konsekvenser av att personerna vårdas med tvång (målnummer 3520-17). I relation till 
Foucaults (2001, s. 292) resonemang om läkare som allsmäktiga framträder en likhet i att 
läkaren har makt att bota den vansinniga kvinnan, samtidigt som ingen ifrågasätter hans 
kunskap att avgöra gränsen mellan friskt och sjukt eller normalt och avvikande. Eftersom 
läkarna av samhället tillskrivits en roll som allsmäktig och läkaren anser att personen är i behov 
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av psykiatrisk tvångsvård, kan rekommendationen om psykiatrisk tvångsvård inte ifrågasättas 
utan att samtidigt ifrågasätta läkarens allsmäktighet. Det är möjligt att Foucaults beskrivning 
av läkare som allsmäktiga kan ifrågasättas med tanke på att den medicinska vetenskapens makt 
kan anses ha minskat under historien och med den teknologiska utvecklingen. Att läkarna har 
en betydelsefull roll i disciplineringen framgår dock tydligt genom att de inte ifrågasätts av 
rätterna.   
 

"Det synes osannolikt att XX, utan stöd av psykiatrisk tvångsvård, skulle fullfölja 
behandlingsplaneringen. Att det hittills fungerat enligt planering utgör ingen garanti 
för fortsatt möjlighet att följa planering utan stöd av psykiatrisk tvångsvård. Risken 
för att hon skulle börja ifrågasätta planeringen eller begära sig utskriven är mycket 
stor." (Målnummer 1594-16)  

 
Av citatet ovan framgår att chefsöverläkaren anser att personen med AN vid frivillig vård 
troligtvis inte skulle fullfölja behandlingsplanen trots att den fungerat fram till nu. Hen menar 
att det utifrån tidigare erfarenheter inte går att säkerställa att frivillig vård skulle fungera. Detta 
återfinns även i andra domar där de medicinskt kunniga har redogjort för att kvinnorna tidigare 
fått frivillig behandling som inte fungerat då de vägrat behandling, exempelvis genom att avvika 
eller matvägra (se exempelvis målnummer 1594-16).  
 

"XX medger frivillig inneliggande vård, men motsätter sig tvångsvård och uppger 
sammanfattningsvis följande. Hon har sjukdomsinsikt och är samarbetsvillig, men 
ifrågasätter medicinering. Anledning till att hon avbröt tidigare frivilliga vård-
insatser var att behandlingskonceptet var dåligt." (Målnummer 4446-16)  
 
"Denna tid var traumatisk. Hon fick ingen riktig psykologisk behandling och tiden 
på psykiatrin gjorde henne bara sjukare. Nu är hon motiverad, har sjukdomsinsikt 
och följer vårdplanen." (Målnummer 2189-16)  
 

Dessa två citat gäller två olika personer som båda motsätter sig psykiatrisk tvångsvård. I det 
första citatet ovan anför kvinnan att det skett en förändring i hennes sjukdomsinsikt och i hennes 
vilja att samarbeta. Det hon menar har gjort att frivillig behandling tidigare inte fungerat var att 
hon anser att behandlingskonceptet inte var bra. Vid ett förändrat behandlingskoncept menar 
kvinnan att hon skulle samarbeta och att psykiatrisk tvångsvård därför inte är nödvändig 
(målnummer 4446-16). Om de professionella som varit ansvariga för den aktuella kvinnans 
tidigare behandling låtit henne vara delaktig i utformandet av behandlingen kan det vara möjligt 
att hon i större utsträckning samarbetat i behandlingen. Det är vidare möjligt att hon i sådant 
fall inte varit i behov av psykiatrisk tvångsvård. Av Johannissons (2005, s. 255f) resonemang 
om den hierarkiska relationen mellan läkare och patient framgår att relationen i första hand är 
baserad på förtroende, men i andra hand även på hot. Genom att ställas inför beslutet om 
samtycke till vård hotas personerna till att samtycka till de medicinskt kunnigas beslut; om de 
samtycker får de vårdas under frivilliga former men om de inte samtycker blir de tvångs-
vårdade. Av det andra citatet framgår att kvinnan upplever att hon saknade delar i sin tidigare 
behandling för att bli frisk och att hennes upplevelse av psykiatrin blev traumatisk. Hon berättar 
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emellertid att hon nu är redo för behandling och att hennes inställning till behandling är 
förändrad (målnummer 2189-16). Detta kan anses vara ett framsteg i processen att få en tidigare 
avvikande person att förhålla sig till rådande normer. Eftersom det kan anses vara en norm att 
personer lyssnar till och rättar sig efter sin läkares ordinationer kan ett samtycke till frivillig 
vård anses vara ett uttryck för att personen försöker anpassa sig till de normer som förenas med 
normalitet och funktionalitet.  
 
Utöver att de medicinskt kunniga framför att den tidigare behandlingen inte fungerat uttrycker 
personerna med AN i flera domar att de inte varit nöjda med den behandling de tidigare fått. 
Det förekommer vidare att personerna med AN uttrycker att de inte fått den hjälp de behöver 
eller att de mått dåligt under behandlingarna. Detta läggs dock mycket begränsad vikt vid av 
rätten och förändrar inte deras beslut (se exempelvis målnummer 32-17 & 2189- 16). Det visar 
en paternalistisk aspekt av den psykiatriska tvångsvården genom att den hierarkiskt över-
ordnade rätten inte litar på personen med AN:s egen kompetens och där det exempelvis 
diskuteras hur deras förvrängda verklighetsuppfattning gör dem oförmögna att fatta beslut om 
sin vård. Utöver att framföra förslag på behandling framgår i flera domar att personer med AN 
menar att deras uppfattning om situationen förändrats och att de därför är mottaglig för frivillig 
vård på ett sätt de tidigare inte varit. I många fall framför personerna med AN en förändring i 
motivation hos dem själva vilket kan bero på olika saker, exempelvis ökad sjukdomsinsikt eller 
att de har ett arbete som motiverar dem att bli friska. I en sådan situation har de medicinskt 
kunniga redogjort för att den tidigare behandlingen inte fungerat som invändning mot kvinnans 
uttalande om vilja till förändring (se exempelvis målnummer 2189-16). Det visar att det kan 
vara svårt för en person som av de professionella tidigare definierats som avvikande att senare 
bedömas som icke avvikande.  
 
I motiveringarna för varför psykiatrisk tvångsvård bör bifallas framhåller de medicinskt 
kunniga ofta självskaderisk eller risk för suicidförsök. Risken för att kvinnan skadar sig själv 
kan röra antingen omedvetna skador som att hon inte förstår vilken skada hennes kropp kan ta 
om hon inte äter, eller medvetet självskadebeteende (se exempelvis målnummer 1069-16). 
Suicidrisk förekommer i flera domar i resonemang angående vilka konsekvenser som kan 
uppstå av att inte besluta om psykiatrisk tvångsvård (se exempelvis målnummer 1056-17 & 
106-17). I dessa fall syftar den psykiatriska tvångsvården explicit till att skydda personen från 
livshotande fysiskt tillstånd. Genom Foucaults (2001, s. 264f) beskrivning av inspärrning av 
vansinniga personer i asyler som en kombination av hjälp och straff kan här uttydas ett samband 
med nutida psykiatrisk tvångsvård. Den psykiatriska tvångsvården syftar till att hjälpa 
personerna genom att rädda deras liv, men fungerar samtidigt som ett sätt att straffa dem för 
deras suicidavsikter.  
 
Ovanstående visar sammanfattningsvis att riskbedömningar är en central del i hur AN 
konstrueras som förutsättning för psykiatrisk tvångsvård samt att utfallet av tidigare behandling 
har en viktig roll i rättens slutliga bedömning. Både rätterna och läkarna resonerar om vad som 
kan hända om de inte skulle besluta om psykiatrisk tvångsvård, men det förekommer inte att de 
lyfter möjliga konsekvenser av att personerna vårdas under tvång. En tänkbar orsak till det kan 
vara den sociala konstruktionen av läkare som hierarkiskt överordnad vilket kan få följden att 
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läkarnas beslut inte ifrågasätts. Förändringar i personernas motivation och samtycke till vård 
kan anses vara ett framsteg i att få personerna att förhålla sig till de normer som förenas med 
normalitet.  
 
Mattsson (2005, s. 257) beskriver kritiskt reflekterande om samhällsstrukturer och dess relation 
till enskilda fall som essentiellt i socialt arbete. De professionella som uttalar sig i vårt material 
förefaller inte begrunda sina egna uppfattningar av vad som är att se som friskt respektive sjukt. 
Detta framgår bland annat av att möjliga konsekvenser av de professionellas avgöranden inte 
reflekteras över eller ifrågasätts, utan endast konsekvenser av de val de enskilda själva gör, som 
att avstå från vård. Genom att representanter för samhället inte begrundar sin uppfattning 
riskerar de att reproducera befintliga normer, något som är tillämpligt oavsett yrkestitel.  
 

7.4 Motsägande uppfattningar  
Vårt material har visat att personerna med AN, de medicinskt kunniga och rätterna har olika 
åsikter i frågor som personens sjukdomsbild och förståelse inför AN. Vårt material har i stor 
utsträckning betonat kompetens som avgörande i frågan om psykiatrisk tvångsvård. I dessa fall 
handlar det till stor del om huruvida personen med AN har insikt i sin sjukdom. Att läkarna 
menar att kvinnorna har bristande sjukdomsinsikt alternativt ingen sjukdomsinsikt är ett åter-
kommande tema i vårt material. Det förekommer i domarna även att personen med AN framför 
att de helt har insikt i sin sjukdom vilket ofta avfärdas av de medicinskt kunniga. Således skiljer 
sig ofta åsikterna mellan den enskilde, läkarna och rätten, ibland delvis och ibland helt (se 
exempelvis målnummer 1799-16). 
 
I en dom där personen med AN menar att hon åt begränsat med mat på grund av religiösa skäl 
anser de sakkunniga att "...hennes vägran att ta mat från personal som ej tillhör samma religion 
har ingått i en gråzon för vanföreställningar." Därmed är det enligt förvaltningsrättens mening 
i detta fall inte uppenbart att kvinnans fasta är på grund av religiösa anledningar och det anses 
snarare utgöra en del av hennes vanföreställningar. Detta gjorde att förvaltningsrätten fastställde 
att oviljan till att äta mat berodde på psykisk sjukdom och att kvinnan därmed saknade 
sjukdomsinsikt (målnummer 1751-16).  
 

"En religiös övertygelse utgör inte heller i sig en allvarlig psykisk störning, även 
om denna skulle kunna medföra [att] den som har övertygelsen kan komma att 
skada sig själv." (Målnummer 1751-16)  

 
Efter de medicinskt kunnigas uttalanden i ovanstående fall framförde förvaltningsrätten citatet 
ovan. Domen resulterade emellertid i att psykiatrisk tvångsvård beviljades trots de delade 
meningarna om kvinnans sjukdomsinsikt. Därmed skilde sig bedömningen av kvinnans 
sjukdomsinsikt drastiskt mellan henne själv och de medicinskt kunniga. Detta är den enda 
domen i vårt material där personen med AN motiverar sitt matintag med religiösa skäl. Det 
framgår emellertid av flera domar att personer med AN anser att de inte har någon sjukdom. 
Detta menar de medicinskt kunniga innebär att de saknar sjukdomsinsikt och att det i 
kombination med personernas situation i övrigt visar att de har en allvarlig psykisk störning (se 
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exempelvis målnummer 1141-16). Avgörandet i domen med den religiösa kvinnan motiverades 
av förvaltningsrätten med att religion inte i sig utgör en psykisk störning, men att omständig-
heterna i detta fall gjorde att personens religiösa övertygelse inte kunde särskiljas från en 
psykisk störning (målnummer 1751-16). Den aktuella kvinnan uppfattas av samhället och dess 
representanter som avvikande genom sin psykiska sjukdom och avvikande beteende, men det 
kan även vara tänkbart att hennes religiositet gör att hon anses vara än mer avvikande och 
således i behov av disciplinering. Eftersom vad som anses vara normalt respektive avvikande 
är kontextbundet och Sverige är ett sekulariserat samhälle, är det möjligt att religiositet anses 
mer avvikande här än det gjort i ett mer religiöst samhälle. Detta kan få inverkan för det enskilda 
fallet där kvinnans religiositet påverkar hur hennes psykiska sjukdom betraktas. 
 

"XX motsätter sig chefsöverläkarens ansökan och anför bl.a. följande. Hon lider 
inte av anorexia och därför är hennes vistelse på avdelningen onödig. [...] Vikt-
nedgången beror inte på att hon är sjuk utan på att hon har rört sig väldigt mycket 
på sistone." (Målnummer 32-17)  

 
I citatet ovan framgår stor skiljaktighet i uppfattningar mellan chefsöverläkaren och personen 
med AN. Chefsöverläkaren menar att personen har en allvarlig psykisk störning i form av AN 
och att hon saknar sjukdomsinsikt. I detta fall håller personen med AN inte med; hon anser att 
hela situationen är onödig och hänvisar sina symptom av AN till andra omständigheter. Denna 
dom resulterade som alla andra domar i vårt material i psykiatrisk tvångsvård, trots kvinnans 
fullständiga invändning mot att hon skulle ha AN (målnummer 32-17). Detsamma gäller även 
i andra domar där personerna själva menar att de inte har någon sjukdom, där de medicinskt 
kunniga motsätter sig detta och menar att de bör tvångsvårdas (se exempelvis målnummer 
1141-16). Såväl Foucault (1993, s. 215) som Johannisson (2005, s. 26ff, 256) har beskrivit den 
medicinska vetenskapen som det som av samhället tillåts fastställa gränserna mellan normalt 
och avvikande. Att fastslå en uppdelning mellan normalt och avvikande bildar hierarkiskt 
ordnade grupper där de avvikande personer Foucault beskriver som vansinniga blir 
konstruerade som underställda personer som anses vara normala. Diagnostisering kan anses 
innebära att personernas egna upplevelser bortses ifrån för att istället endast betona symptomen 
som tillsammans anses bevisa att personen lider av en psykisk sjukdom. Personerna med AN:s 
åsikt bortses systematiskt ifrån både i diagnostiseringarna och i rätternas bedömningar, och det 
medicinska perspektivet har visats ha mycket stor påverkan på rättens beslut. Det innebär att 
personer som eventuellt har en annan förståelse av sin sjukdom än de medicinskt kunniga, som 
exempelvis en pro-ana-inställning, inte får gehör för sina åsikter då det kan hänvisas till 
bristande sjukdomsinsikt.  
 
I en dom framför chefsöverläkaren att personen med AN uppvisar en "obefintlig sjukdoms-
insikt" medan personen själv framför att "hon har insikt i sin problematik och att hon är beredd 
att ta emot hjälp via öppenvården" (målnummer 1799-16). Även i detta fall skiljer sig åsikten 
kring sjukdomen drastiskt mellan personen med AN och de medicinskt kunniga. Vikten ligger 
på de medicinskt kunnigas åsikter och i förvaltningsrättens bedömning nämns inte personen 
med AN:s åsikt utöver att hon motsätter sig den psykiatriska tvångsvården. Att rätten lägger 
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begränsad vikt vid kvinnan med AN:s åsikt kan bidra till att hon upplever sin autonomi som 
kränkt. 
 
"Hon vet att hon har anorexi men hon har aldrig lidit av någon psykisk störning" (målnummer 
14965-16). Det framgår av vissa domar att personerna med AN inte nödvändigtvis motsäger 
vad de medicinskt kunniga säger, men att sjukdomsinsikten delvis skiljer sig. I citatet ovan 
framför personen att hon förstår att hon har AN men inte i den grad att det är en psykisk störning 
och att hon bör tvångsvårdas. Chefsöverläkaren motsätter sig detta och menar att kvinnan har 
en allvarlig psykisk störning samt betonar att hennes beteende är problematiskt genom att hon 
inte gått med på behandlingsinsatser samt dragit ut slangar som använts i vården. Förvaltnings-
rättens bedömning är därför att personen "saknar en genuin insikt i den aktuella problematiken" 
och är i behov av psykiatrisk tvångsvård (målnummer 14965-16). Detta visar att åsikterna hos 
de som av samhället anses vara överlägsna och som tilldelats beslutanderätt över personerna 
med AN, väger tyngre än personernas egen uppfattning om vad som kan hjälpa dem. 
 
De medicinskt kunnigas makt och hierarkiska relation till personerna med AN blir än mer 
framträdande genom den stora samstämmigheten mellan chefsöverläkare och rättens sak-
kunniga. Att de två medicinskt kunniga är överens kan å ena sidan försäkra rätten om att de 
fattar rätt beslut, men det ökar också inflytandet hos det medicinska perspektivet genom att det 
är de medicinskt kunniga som får störst inflytande på rättens beslut. Följden av det blir att det 
inte tas hänsyn till andra perspektiv som kan bidra till förståelse av hur AN uppkommer och 
utvecklas, som sociokulturellt eller feministiskt perspektiv. Det kan i sin tur få följden att AN 
reduceras till enbart en psykisk sjukdom som behöver botas medicinskt, utan förståelse för 
varför det ursprungligen uppkom.  
 

"Hon tycker det var ett felaktigt beslut då hon är både motiverad och frivillig till 
vården hon får. Hon behövde hjälp med sin ätstörning och kontaktade därför BUP. 
[…] Det är själva principen om att det är tvång hon motsätter sig." (Målnummer 
3348-17)  

 
Av citatet ovan framgår att personen med AN menar att hon har sjukdomsinsikt och tog kontakt 
med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på grund av förståelse inför sin situation och 
sjukdom. Chefsöverläkaren motsätter sig hennes bedömning av hennes egen insikt och framför 
att "XX uppvisade dålig sjukdomsinsikt och kunde inte se att hon utsatte sig själv för allvarlig 
fara genom sitt beteende […]". Därmed är chefsöverläkaren och personen med AN oense om 
hennes sjukdomsinsikt trots att hon menar att hon inser att hon har en sjukdom. I detta fall är 
dock den sakkunniga oense med chefsöverläkaren och menar att "XX har en god insikt och man 
kan föra ett helt adekvat resonemang med henne". Därmed har de två medicinskt kunniga olika 
meningar angående sjukdomsinsikten hos personen med AN (målnummer 3348-17).  
 
Sammanfattningsvis visar ovanstående att skiljaktighet i åsikter angående kvinnornas 
kompetens är vanligt förekommande. Även uppfattningen om huruvida personerna bör anses 
ha en psykisk störning kan skilja sig åt mellan de medicinskt kunniga, kvinnorna med AN och 
rätterna, men resultatet visar att de enskilda personernas uppfattningar bortses från i rätternas 
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bedömningar. Samstämmighet mellan ansökande chefsöverläkare och rättens sakkunniga kan 
anses förstärka den socialt konstruerade hierarkiska relationen gentemot den enskilde, samtidigt 
som skiljaktiga uppfattningar mellan dem kan anses vara grund för ifrågasättande av beslutets 
legitimitet. 
 
Som tidigare nämnts har Mattsson (2005, s. 79) beskrivit att åtskillnad mellan socialarbetare 
och klienter är oundvikligt i socialt arbete. I relation till vårt material, där de professionella 
tilldelas en rätt att definiera den enskildes situation, blir detta tydligt framträdande. Vårt 
material har visat att det i många fall finns en motsättning i uppfattning mellan de professionella 
och kvinnorna med AN, och rätterna har i dessa fall beslutat att följa de professionellas 
bedömning om kvinnornas situation. Att analyserna visat en stor samstämmighet mellan de 
professionella kan påverka hur kvinnorna med AN upplever avgörandet. I situationer där 
professionella anses ha en överordnad position blir vikten av att vara medveten om normer och 
dess påverkan särskilt viktigt. Genom att som professionell vara medveten om normer kan man 
arbeta för att inte reproducera dessa i sitt arbete och således öka förståelsen för normalitet och 
avvikelse. 
   

8 Avslutande diskussion  
I detta kapitel diskuterar vi våra resultat och dess relation till teorier och tidigare forskning. 
Kapitlet inleds med en summering av studiens resultat följt av en diskussion om studiens 
resultat i relation till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter vi valt. Därefter följer 
en metodologisk diskussion och kapitlet avslutas därefter med en redogörelse för implikationer 
för forskning och praktik. 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka förutsättningarna för att vårdas enligt LPT för AN 
samt hur det skildras i domar där frågan om psykiatrisk tvångsvård för AN avgjorts. Resultatet 
av vår studie har visat fyra återkommande teman som bidragit till att besvara våra fråge-
ställningar. Dessa teman har benämnts samtycke, paternalism, sannolika konsekvenser samt 
motsägande uppfattningar. Det tema som benämnts samtycke har visat att det är vanligt 
förekommande att kvinnorna samtycker till vård i frivillig form vilket sker i enlighet med 
patientrollen samt de egenskaper som tillskrivs patientrollen och som kvinnorna förväntas följa. 
Samtycket ifrågasätts dock av de medicinskt kunniga och rätterna, i många fall på grund av 
exempelvis tidigare tillbakadragna samtycken. Det visar att tidigare snedsteg kan göra att 
personerna senare misstros av hierarkiskt överordnade professionella vilket innebär att 
personerna trots sitt samtycke fortfarande anses avvikande och i behov av disciplinering genom 
inspärrning. Detta tema visar även att kvinnorna kan samtycka till vård under tvång om de 
själva ifrågasätter sin kompetens att avgöra i frågor om sin vård. Det kan anses visa att 
personerna med AN själva placerar sig underlägset de professionella när de samtycker till 
tvångsinsatser. Genom att ifrågasätta kvinnornas samtycke till vård kan de professionella anses 
frånta kvinnorna deras rätt att själva definiera sin situation. I ett bredare perspektiv kan det 
innebära att när professionella i socialt arbete tilldelas tolkningsföreträde framför de enskilda 
riskerar det sociala arbetet att upprätthålla och reproducera samhällets normer. 
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Det tema som benämnts paternalism har visat att personerna med AN:s åsikter ofta får mycket 
begränsat utrymme vilket kan anses visa att läkarnas hierarkiskt överordnade roll gör att andra 
personers kunskap bedöms oväsentlig. Resultatet visar även att de enskildas verklighets-
uppfattningar bortses ifrån i de fall de inte överensstämmer med de hos de professionella. Detta 
kan ha sin grund i att de enskilda avviker från det samhället och den medicinska vetenskapen 
konstruerat som normalt, vilket medför att de medicinskt kunniga bedöms vara bättre lämpade 
att besluta i frågor om kvinnornas behandling än kvinnorna själva. Paternalistiska makt-
utövanden kan förekomma även när personen med AN samtycker till psykiatrisk tvångsvård 
genom att de medicinskt kunnigas bedömningar får störst vikt vid rättens bedömningar. Socialt 
arbete normaliserar och disciplinerar avvikande beteende vilket bidrar till att maktstrukturer 
riskerar att reproduceras. Det sker genom att makthavare har möjlighet att besluta om 
tvångsinsatser och enbart erbjuda stöd i enlighet med förväntade normer. Det resulterar i att 
personerna med AN inte anses vara lämpade att besluta gällande sin vård så länge deras 
uppfattningar är avvikande. Det riskerar att skapa en reproduktion av normativa före-
ställningar.   
 
Temat som benämnts sannolika konsekvenser har visat att riskbedömningar är en central del i 
hur AN konstrueras som förutsättning för psykiatrisk tvångsvård samt att utfallet av tidigare 
behandling har en viktig roll i rättens slutliga bedömning. Både rätterna och läkarna resonerar 
om vad som kan hända om de inte skulle besluta om psykiatrisk tvångsvård, men det före-
kommer inte att de lyfter möjliga konsekvenser av att personerna vårdas under tvång. Det tyder 
på att både de medicinskt kunniga och rätterna anser att vikten av att förhindra att personen med 
AN avlider är större än det inskränkande av personens autonomi som psykiatrisk tvångsvård 
innebär. En tänkbar orsak till att konsekvenser av psykiatrisk tvångsvård inte diskuteras kan 
vara den sociala konstruktionen av läkare som hierarkiskt överordnade, vilken kan få följden 
att läkarnas beslut inte ifrågasätts. Förändringar i personernas motivation och samtycke till vård 
kan anses vara ett framsteg i att få personerna att förhålla sig till de normer som förenas med 
normalitet. Att de professionella inte förefaller ifrågasätta sina egna beslut och vad som 
föranleder dem kan få konsekvenser genom att de professionella som representanter för 
samhället riskerar att reproducera befintliga normer.  
 
Det tema som benämnts motsägande uppfattningar har visat att skiljaktighet i åsikter angående 
kvinnornas kompetens är vanligt förekommande. Även uppfattningen om huruvida personerna 
bör anses ha en psykisk störning kan skilja sig åt mellan de medicinskt kunniga, kvinnorna med 
AN samt rätterna, men resultatet visar att de enskilda personernas uppfattningar bortses från i 
rätternas bedömningar. Samstämmighet mellan ansökande chefsöverläkare och rättens 
sakkunniga kan anses förstärka den socialt konstruerade hierarkiska relationen gentemot den 
enskilde, samtidigt som skiljaktiga uppfattningar mellan dem kan anses vara grund för ifråga-
sättande av beslutets legitimitet. Genom att de professionella inom både medicin och socialt 
arbete tilldelas befogenhet att definiera den enskildes situation blir det tydligt framträdande att 
åtskillnad mellan professionella och enskilda är oundvikligt. Arbetet inom vården har tidigare 
betonat vikten av att skapa en allians mellan professionella och enskilda för att sedan i större 
utsträckning betona vikten av följsamhet från de enskilda. En sådan följsamhet kan anses stå i 
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direkt opposition mot strävan efter en allians då det innebär en förväntan från de professionella 
att de enskilda ska vara följsamma gentemot dem. Detta innebär en ojämlikhet i makt-
förhållande eftersom motsvarande strävan om följsamhet gentemot de enskilda saknas.  
 
Vår studies resultat har till stor del överensstämt med den tidigare forskning som presenterats 
vilket kan anses stärka studiens validitet. Exempelvis har såväl vår studie som tidigare forskning 
visat bedömning av personerna med AN:s kompetens som central i rätternas bedömningar, och 
personernas åsikter om behandlingen har inte givits stor betydelse. Vi har funnit svensk 
forskning om AN och om psykiatrisk tvångsvård som varit värdefull för oss genom att bidra 
med kunskap om exempelvis utvecklingen av psykiatrisk tvångsvård i Sverige samt hur 
rekvisiten används i domstolsprocesser. Vi har dock inte funnit svensk forskning som avhandlat 
psykiatrisk tvångsvård för vuxna personer med AN. Samtlig tidigare forskning om AN i relation 
till psykiatrisk tvångsvård har således varit internationell vilket gjort att resultaten av tidigare 
forskning och av vår studie inte alltid varit möjliga att jämföra eftersom den samhälleliga 
kontexten och lagstiftningen kan variera mellan länderna där forskningen genomförts. Den 
tidigare forskningen har emellertid givit oss en värdefull grund för vår studie, vilket även 
samstämmigheten mellan resultatet av tidigare forskning och resultatet av vår studie visar. Att 
samtlig tillgänglig tidigare forskning om AN i relation till psykiatrisk tvångsvård varit 
internationell visar att vår studie bidrar till forskningsfältet genom att visa hur förutsättningarna 
för psykiatrisk tvångsvård för personer med AN kan se ut i Sverige. 
 
Foucaults (2001) begrepp disciplin och vansinne och Johannissons (2005) teori om kvinno-
sjuklighet och patientrollen har båda grund i socialkonstruktivism vilket vi använt som 
övergripande antagande i vår studie och dess analys. Dessa teoretiska utgångspunkter har 
bidragit till vår förståelse av AN och psykiatrisk tvångsvård samt hur olika aspekter av det kan 
förstås. De har möjliggjort en medvetenhet kring maktstrukturer som påverkar och begränsar 
personer med psykiska sjukdomar genom exempelvis paternalistiska maktutövanden och 
konstruerandet av dessa personer som avvikande. Paternalistiska maktutövanden kan med 
utgångspunkt i våra teorier ses som disciplinära åtgärder som syftar till att kontrollera personer 
som konstruerats som avvikande. Genom att med psykiatrisk tvångsvård låsa in personer med 
AN tvingas dessa personer anpassa sig till rådande normer och först när de av samhället anses 
följa normerna kan de vårdas frivilligt. Våra valda teorier har påverkat vår analys av materialet 
och således även vilka återkommande teman som återfunnits. Med andra teorier är det möjligt 
att andra företeelser fått större betydelse för analysen vilket även resulterat i andra slutsatser. 
Utifrån syftet med vår uppsats och vår framtida yrkesroll som socionomer har vi dock ansett 
dessa teorier meningsfulla då de gett oss en förståelse för vilket inflytande maktstrukturer kan 
få samt hur tvångsinsatser kan påverka enskilda personer.  
 
Våra metodologiska val har gjort att vi haft möjlighet att analysera material baserat på domar 
där frågan om psykiatrisk tvångsvård för personer med AN avgjorts. Materialet vi arbetat med 
är skrivet av domstolssekreterare vilket inneburit att innehåll och formuleringar i domarna kan 
ha påverkats av dennes val. På grund av studiens tidsbegränsning har vi enbart haft möjlighet 
att arbeta med ett begränsat antal domar. Det hade kunnat vara fördelaktigt att arbeta med ett 
större antal domar men vi har upplevt att urvalet varit tillräckligt stort för en studie av denna 
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storlek. Att innefatta även män med AN i analysen hade kunnat möjliggöra en jämförelse 
mellan kvinnor och män med AN utifrån ett genusperspektiv, vilket hade kunnat ge värdefulla 
bidrag till vår analys. Som tidigare nämnts är dock personer som drabbas av AN vanligtvis 
kvinnor vilket medför svårigheter att återfinna material som kan ligga till grund för en sådan 
analys. Valet att använda internetdatabaser för att få åtkomst till material kan ha inneburit att 
information uteslutits från materialet på grund av sekretesskäl. För ett mer fullständigt 
studieresultat som innefattat mer information om enskilda fall hade det varit möjligt att begära 
sekretessprövning hos de aktuella förvaltningsdomstolarna för att eventuellt häva sekretessen 
och få tillgång till ett mer detaljerat material. För vår studies syfte har vi dock ansett detta 
överflödigt då det material vi haft tillgång till gjort det möjligt för oss att besvara vår studies 
syfte och frågeställningar.  
 
Att inom ramarna för socialt arbete studera förutsättningarna för tvångsinsatser kan motiveras 
genom att socionomer i sin yrkesroll kan möta personer som är aktuella för psykiatrisk tvångs-
vård. Att genom psykiatrisk tvångsvård frihetsberöva personer med AN är ett stort ingripande 
i deras autonomi vilket gör det angeläget att professionella som arbetar med dessa personer har 
kunskap om förutsättningarna för det samt förståelse för dess konsekvenser. Vi anser det vidare 
finnas ett värde i att företrädare för andra discipliner än medicin, juridik eller psykologi studerar 
ämnen som psykiatrisk tvångsvård för att kunna bidra med perspektiv som lägger större emfas 
på exempelvis socialvetenskapliga aspekter av psykiatrisk tvångsvård. Det innefattar även 
förståelse för hur socialt arbete genom maktutövning riskerar att reproducera samhällets 
normer. För framtida forskning anser vi att studier av material som inte är begränsat av sekretess 
kan bidra med värdefull kunskap om vad som påverkar rätternas beslut om psykiatrisk 
tvångsvård för personer med AN. Vidare anser vi även att studier av enskilda personers 
upplevelser av att ha blivit tvångsvårdade för AN är relevanta att genomföra för att bidra till ett 
bredare perspektiv av förståelsen av AN. Topor (2016) menar exempelvis att vården tidigare 
betonat betydelsen av en arbetsallians mellan professionella och enskilda vilket senare ersatts 
med en betoning på följsamhet; att de enskilda följer de råd och de rekommendationer 
professionella ger och därigenom accepterar de medicinska besluten. Topor menar dock att 
denna följsamhet står i opposition gentemot en brukarmedverkan där arbetet bygger på en 
allians baserad på att professionella och enskilda accepterar varandras respektive kunskap. En 
verklig brukarmedverkan skulle innebära att även de professionella skulle ha denna följsamhet 
gentemot enskilda och deras vilja vid utformandet av insatser. 
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Domar  
 
Samtliga domar som refererats till är hämtade från databasen Karnov som inkluderar samtliga 
Sveriges förvaltningsrätter samt alla tre instanser.  
 
58-16 2016-01-28 Kammarrätten i Jönköping  

1069-16 2016-02-11 Förvaltningsrätten i Göteborg  

1141-16 2016-02-11 Förvaltningsrätten i Göteborg  

684-16 2016-02-19 Förvaltningsrätten i Uppsala  

1799-16 2016-04-19 Förvaltningsrätten i Jönköping  

1301-16 2016-05-09 Förvaltningsrätten i Härnösand  

1594-16 2016-05-30 Förvaltningsrätten i Göteborg  

4818-16 2016-05-16 Förvaltningsrätten i Göteborg  

4446-16 2016-07-05 Förvaltningsrätten i Linköping  

2189-16 2016-07-13 Förvaltningsrätten i Härnösand  

14965-16 2016-07-14 Förvaltningsrätten i Stockholm  

16407-16 2016-07-28 Förvaltningsrätten i Stockholm  

1751-16 2016-08-31 Förvaltningsrätten i Luleå  

9986-16 2016-10-03 Förvaltningsrätten i Göteborg  

10469-16 2016-10-10 Förvaltningsrätten i Göteborg  

5643-16 2016-11-30 Förvaltningsrätten i Jönköping  

13770-16 2017-01-04 Förvaltningsrätten i Göteborg  

32-17 2017-01-13 Förvaltningsrätten i Uppsala  

106-17 2017-01-26 Förvaltningsrätten i Umeå  

296-17 2017-01-27 Förvaltningsrätten i Göteborg  

209-17 2017-01-27 Förvaltningsrätten i Växjö  

925-17 2017-02-09 Förvaltningsrätten i Göteborg  

791-17 2017-03-02 Förvaltningsrätten i Karlstad  

641-17 2017-03-06 Kammarrätten i Stockholm  

1056-17 2017-03-10 Förvaltningsrätten i Jönköping  

3348-17 2017-03-30 Förvaltningsrätten i Göteborg  

3520-17 2017-04-10 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 


