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Abstrakt: 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att fokusera på behovet av integritet hos 

äldre dementa personer och sedan koppla detta behov till hur fysiska begränsningar i form av 

tvång och inlåsning av dessa personer, är reglerat. Uppsatsen är skriven rättssociologiskt, 

vilket innebär en grundlig genomgång av relevant forskning om aktuella frågor kring behovet 

av integritet bland äldre. Även ett inslag av rättsdogmatism har använts för att fastställa vad 

som stadgas i lagarna vad gäller fysiska begränsningar såsom inlåsning och andra 

tvångsåtgärder i vården av äldre dementa. Forskning visar att integritet och självbestämmande 

är nära knutna till varandra. Personal på särskilda boenden har svårt att veta vad som är tillåtet 

i det dagliga arbetet, då tydlig reglering saknas på området. Här kommer en svår avgränsning 

om vad som är proportionerligt och etiskt försvarbart in. Både svenska och europeiska lagar 

stadgar att våra mänskliga fri- och rättigheter endast kan begränsas med stöd av lag. En sådan 

lagstiftning finns dock inte, annat än genom nödrätten, som endast kan tillgripas undantagsvis 

och i nödfall. Således bör en ny lag tillsättas som reglerar detta område, både för personalens 

och de äldre dementas skull.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
Socialberedningen föreslog 1984 en särskild lag om regler till skydd för främst åldersdementa 

(Statens offentliga utredningar [SOU], 1984:64). Utgångspunkten var att många äldre 

dementa som fanns på mentalsjukhus istället föreslogs få tillgång till boende i små hemlika 

institutioner. En sådan reform förutsatte emellertid möjlighet att i vissa situationer tillfälligt 

förhindra patienterna att avvika, något som endast skulle kunna genomföras med tydligt stöd i 

lag. Regeringen beslöt att avstyrka socialberedningens lagförslag, vilket innebar att 

brottsbalkens så kallade nödregler (se 3.3) framdeles var det enda stödet i lagen för att 

inskränka de demenssjukas friheter av skyddsskäl (SOU, 2006:110).  

  

Det var för att underlätta för personal att tillämpa nödreglerna i vården som Socialstyrelsen 

1992 beslutade om allmänna råd (Socialstyrelsens författningssamling [SOSFS] 1992:17) som 

sedan kompletterades med bindande föreskrifter om individuellt larm (SOSFS 1997:16). Det 

betonades i de allmänna råden att det inte var tillåtet att hindra någon att lämna bostaden om 

det inte stod klart att det annars skulle uppstå en situation som hotar den enskildes liv och 

hälsa samt att detta inte fick ligga till grund för rutinmässiga ingripanden. Det framhölls att 

inlåsning inte fick ske. Boendeenhetens ytterdörr fick vara låst, som brukligt är i ett hem om 

låset var av en sådan beskaffenhet att de boende själva kunde låsa upp (Socialstyrelsen, 1992 

& 1997).  Vidare fanns sedan tidigare en föreskrift om tvångsmedel inom sjukvården (SOSFS 

1980:87), där det framgick att fysiska begränsningsmedel såsom sängsele, sängväst och 

brickbord inte fick användas för att hålla kvar en patient i sängen alternativt stolen, utan 

endast för att möjliggöra aktivering av svaga patienter, som annars skulle riskera att falla ur 

sängen eller stolen. I denna föreskrift underströks vikten av tillräckliga personalresurser för att 

klara en adekvat vård - utan att använda tvångsmedel (Socialstyrelsen, 1980).  

 

1999 aktualiserade Socialstyrelsen frågan om lagstiftning igen, genom en skrivelse till 

Regeringen. Socialstyrelsen framförde ett önskemål om att Regeringen skulle tillsätta en 

utredning som kunde föreslå hur rättsskyddet skulle kunna stärkas för äldre personer som till 

följd av sin demens hade nedsatt beslutsförmåga. Regeringen tog den 3 februari 2005 beslut 

om att tillsätta ytterligare en utredning med uppdrag att utvärdera om behov fanns av att 

införa bestämmelser om skydds- eller tvångsåtgärder inom vården och omsorgen av äldre 

dementa personer. Både Socialstyrelsen, länsstyrelserna och forskning har vid ett flertal 
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tillfällen visat att skyddsåtgärder inom vården av äldre med demenssjukdom tillämpats mer 

frekvent än vad lagstiftningen och föreskrifterna medgett.  Enligt erfarenheterna är det klart 

att avsaknaden av tydlig och praktiskt fungerande lagstiftning, medfört att besluten om vård- 

och omsorgsinsatser överlämnats till vårdpersonalen. Här råder oklarhet om vad som får 

göras, vem som har laglig rätt att ta beslut samt när skyddsåtgärder övergår till att utgöra icke 

tillåtna tvångsåtgärder (SOU, 2006:110; Dir. 2005:11). 

 

Enligt Regeringens beslut om en ny utredning i mars 2007, har utredaren föreslagit en ny 

värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Direktiven framhåller syftet att tydliggöra vad 

äldreomsorgen ska erbjuda. Äldre människor ska kunna fortsätta leva sina liv, utan att behöva 

ge upp sin identitet (SOU 2008:51;  Dir. 2007:25).  

 

Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom 

somatisk långtidssjukvård (SOSFS 1980:87) samt även Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad (SOSFS 1992:17 och SOSFS 1997:16) att gälla (Socialstyrelsen, 

2010). Socialstyrelsen gjorde oanmäld tillsyn, natten mellan 8 och 9 november 2010, på 

närmare 100 demensboenden runt om i Sverige. Denna tillsyn, där bemanning och inlåsning 

nattetid granskades, visade att demenssjuka personer lämnades inlåsta nattetid utan uppsikt, 

vid sex av tio demensboenden i Sverige. Detta handlar om olaga frihetsberövande gentemot 

de boende.  Tillsynen visade också att vart fjärde demensboende inte fick någon 

personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Befolkningen i världen som är under pensionsåldern förblir konstant i antal, eller kan till och 

med komma att minska. 2050 kommer stora delar av världen att präglas av effekter av en 

kraftigt åldrande befolkning. Ökningen av antalet personer i Sverige, som är 65 år och äldre 

under perioden 2005−2020, beräknas öka från cirka 1,5 miljoner till omkring 2 miljoner. 

Drygt 17 procent av Sveriges befolkning var år 2003 65 år eller äldre. 30 år fram i tiden 

kommer nära 23 procent vara i den åldern, enligt prognoser som Statistiska Centralbyrån 

(SCB) genomfört (SOU 2003:91). 

 

Föreliggande uppsats syftar till att klargöra hur lagstiftningen ser ut för de fysiska 

begränsningsåtgärder som används i vården för äldre dementa, med beaktande av den 

personliga integriteten. Detta område är högst intressant för socialt arbete. 
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1.2 Syfte 
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att peka på de äldre dementas behov av personlig 

integritet och sedan koppla detta behov till hur fysiska begränsningar, i form av tvång och 

inlåsning av äldre dementa, regleras idag. Detta uppnås genom att undersöka aktuell 

lagstiftning med betoning på de konsekvenser som förändringen i form av upphörandet av 

föreskrifterna SOSFS 1980:87, 1992:17 och 1997:16 medför.  

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilka lagar styr fysiska begränsningar i form av tvång och inlåsning inom 

äldreomsorgen och hur ska dessa tolkas? 

 Hur beaktas begreppet personlig integritet i lagstiftningen och i tidigare forskning? 

 

Utifrån ovanstående frågeställningar diskuteras också:  

 

 Vilka effekter kan upphävningen av de aktuella föreskrifterna föra med sig för 

kommunerna?  

1.4 Metod 
 
Uppsatsen är utarbetad efter en rättssociologisk metod. En betydande del av uppsatsen 

innehåller en genomgång av relevant forskning om aktuella frågor kring äldres behov av 

personlig integritet. Utifrån teorier om rättens roll och konsekvenser har rättssociologiska 

frågeställningar formulerats. Konsekvenser kan exempelvis vara i vilken utsträckning rättsliga 

beslut och regler påverkar samhällsförhållanden och mänskliga relationer. Även ett inslag av 

rättsdogmatik har använts då rättsläget klargörs kring vad som gäller för fysiska 

begränsningar såsom ”inlåsning” och andra tvångsåtgärder i vården av äldre dementa. 

Rättskällor såsom lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin har presenterats.  

 

Metoderna kompletterar varandra och val av metoder grundar sig på behovet av att kunna 

fastställa gällande rätt och sedan knyta det till praktiska samhälleliga konsekvenser (Hollander 

& Borgström, 2009).  Tidigare forskning vad gäller begreppet integritet och dess koppling till 

äldrevården, har varit fokus i uppsatsen. Därtill närliggande begrepp som självbestämmande 

och värdighet har också berörts. Det har emellertid visat sig vara viss svårighet att finna 

relevant praxis på området, då endast ett fall från Regeringsrätten, två uttalanden från JO samt 

två domar från Europadomstolen har funnits vara av relevans på området. 
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1.5 Etiska överväganden 
 
Uppsatsen har utgått från offentliga handlingar såsom rättsfall, Statens offentliga utredningar, 

Socialstyrelsens föreskrifter, lagar, vetenskapliga artiklar och litteratur. Det har därför inte 

varit aktuellt att inhämta samtycke från eller informera någon. Namnen i rättsfallen är inte 

redovisade, med hänsyn till etiska överväganden.  

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är disponerad enligt följande:  

Andra kapitlet fokuserar på tidigare forskning om integritet och kopplar denna forskning till 

de fysiska begränsningsåtgärder som används inom äldrevården. 

Tredje kapitlet redovisar aktuell lagstiftning av betydelse för fysiska begränsningsåtgäder och 

integritet.  

Fjärde kapitlet utgör uppsatens analys där resultat från forskning om integritet och gällande 

rätt sammankopplas. 

Femte kapitlet omfattar uppsatsens diskussion samt avslutningsvis förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. TIDIGARE FORSKNING  
 
Kapitel 2 fokuserar på tidigare forskning om personlig integritet, med koppling till fysiska 

begränsningar inom äldrevården för dementa. Kapitlet ger också en överblick över aktuella 

utredningar och rapporter om fysiska begränsningsåtgärder. 

2.1 Integritet 
 
I socialtjänstlagens (SoL) portalparagraf 1 kap. 1 §, regleras människors rätt till 

självbestämmande och integritet. Även hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 2 § stadgar att 

vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskildas värdighet. Likaså 

finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5-6 § § reglering om att 

främja jämlikhet i levnadsvillkor samt att verksamheten ska vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet (Norström & Thunved, 2010) . I 

regeringsformen (RF) 1 kap. 2 § stipuleras att den offentliga makten ska utövas med respekt 

för människors lika värde, enskildas frihet och värdighet (Nergelius, 2010).  

 

Jacelon redovisar i sin avhandling Managing Personal Integrity: a Grounded Theory of 

Elderly People Surviving Hospitalization (2000) samt i en artikel i Journal of Advanced 

Nursing (2004) sina resultat från en kvalitativ intervjuundersökning bland amerikaner, som 

fyllt 75 år och hamnat som patienter inom vården, en kortare eller längre tid.  Hon har funnit 

att personlig integritet visat sig vara en pågående process hos individer. Denna består av tre 

viktiga komponenter: hälsa, värdighet och självbestämmande, som påverkar varandra i en 

dynamisk process. Ett hälsoproblem kan således påverka den personliga integriteten negativt. 

Känslan av värdighet är stark hos de äldre när deras eget beteende, självkänslan och andra 

människors agerande gentemot dem, överensstämmer. Självbestämmande hos en äldre person 

beror på hälsan och den fysiska förmågan att röra sig samt känslan av att ha kontroll och klara 

av en situation. Strategier för att behålla den personliga integriteten, när man har ett 

vårdbehov som äldre, kan delas upp i introspektiva, interaktiva och aktiva strategier. Exempel 

ur de tre olika grupperna kan vara att se tillbaka positivt på sitt aktiva liv (introspektiv 

strategi), ha förtroende för de auktoriteter man kommunicerar med (interaktiv strategi) och att 

själv vara aktiv och få behålla hälsan (aktiv strategi) (Jacelon, 2000 & 2004). 

 

I en undersökning genom fokusgruppsintervjuer har norskorna Granerud och Severinsson 

(2003) talat med patienter inom psykiatrin om hur man bibehåller sin integritet i ett nytt 

bostadsområde.  Deltagarna i fokusgruppen beskrev tre viktiga områden för bibehållen 
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integritet: behovet av kontroll över informationen andra vet om dig, symetriska kontakter med 

vänner och grannar samt ”mitt hem är min borg”. De påpekade också vikten av 

självbestämmande för att behålla respekt och integritet för sin person. Var och en ska sätta 

gränser för vilken information som andra får tillgång till om ens personliga förhållanden. 

Kontakter med andra i samma situation och en trygg hamn, i form av ett eget hem, är viktigt 

för integriteten (Granerud & Severinsson, 2003). Wikström (2003) konstaterar i boken Estetik 

och omvårdnad att självkänsla och integritet påverkas på ett positivt sätt av att ha en egen vrå 

där man känner sig hemmastadd. Vid olika nivåer av sjukdomstillstånd har patienter olika 

behov. Om man kan anpassa omgivningen efter dessa behov, uppnås en god inverkan på det 

känslomässiga tillståndet (Wikström, 2003). 

 

En kvantitativ pilotstudie genomfördes av Chimich och Nekolaichuk (2004) bland 35 

kanadensiska äldre patienter, som mottog psykiatrisk hjälp. Studien visade att depression, 

integritet och hopp samverkar hos den äldre befolkningen och påverkar åldrandets utveckling. 

När man försöker anpassa sig till en åldrandeprocess upplever man en komplex samling av 

fysiska, psykiska och sociala förändringar. De flesta hanterar existentiella frågor vid någon 

tidpunkt, i sina försök att uppnå integritet och sammanhang. Upp emot 30 % av den äldre 

befolkningen har någon typ av depressiva symtom. Detta är särskilt vanligt vid särskilda 

boenden och sjukhus. Många behandlas inte för detta och lider av känslor av hopplöshet, 

desperation och existentiella problem. Det tycks som att när depressiva symtom ökar i 

svårighetsgrad minskar integriteten hos personen. Därför skulle bättre behandling av 

depression också kunna förbättra känslan av personlig integritet hos äldre människor, enligt 

forskarna (Chimich & Nekolaichuk, 2004).  

 

Randers och Mattiasson (2004) har genom deltagande observation, undersökt förhållandet 

mellan självbestämmande och integritet i interaktionen mellan patienter och vårdare. 

Intergritet och självbestämmande förutsätter varandra och går inte att särskilja om äldre 

patienters värdighet ska kunna upprätthållas. När äldre vuxna tillåts vara sig själva, 

respekteras deras unika personligheter. Detta ger känslan av att ha rättighet till sina egna 

känslor och sin fria vilja. God etisk vård till äldre patienter, betonar förståelse och bekräftande 

av dem som individer och unika människor, med resurser och förmågor att bemästra sina egna 

liv. Detta reducerar risken för att de ska få stereotyp vård. Vård med respekt för patientens 

integritet och personliga sfär, gör det möjligt för proffessionella inom vård och omsorg att 

inse hur de äldre patienterna kan behålla sin integritet. Om man förstår komplexiteten i 
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förhållandet mellan självbestämmande och integritet inom äldrevården, kan detta leda till att 

man stödjer personens självbestämmnade, vilket skyddar deras integritet och konsekvent 

upprätthåller hans/hennes värdighet (Randers & Mattiasson, 2004). 

 

Vårdpersonal upplever ofta att de hamnar i etiska dilemman i samband med beslut om fysiska 

begränsningsåtgärder. Det är oklart när skydd övergår till tvång. De menar att de ofta hamnar 

i situationer där de ska välja mellan att respektera patientens egen vilja, eller att handla utifrån 

vad de själva anser är bäst för patienten. De uttrycker också att de vid sådana tillfällen 

upplever det svårt att väga vad de anser vara bäst för patienten, mot de skyldigheter som de 

har gentemot andra patienter, närstående, arbetsgivaren, kollegor, samt lagar och förordningar 

som reglerar vården. Det är ofta den aktuella situationen som avgör de faktiska besluten om 

begränsningsåtgärder. Med det menas hur den aktuella arbetsbelastningen och 

personaltätheten ser ut. Många äldre personer, som begränsas i sin rörelsefrihet, kan uppleva 

detta som tvång, vilket i sin tur kan påverka deras upplevelse av integritet och livskvalitet på 

ett negativt sätt. Risken är alltid att dementa inte förstår avsikten med en åtgärd som begränsar 

rörelsefriheten. Konsekvenserna av åtgärden bör regelbundet utvärderas samt 

förutsättningarna omprövas och utredas. Det är också av vikt att fysiska begränsningsåtgärder 

inte ersätter personal i vården av äldre. Konsekvensen av att de fysiska begränsningarna tas 

bort är dock inte automatiskt god omvårdnad, om det exempelvis innebär permanent sängläge 

för den enskilde (SOU 2006:110).  

 

I en empirisk enkätstudie, genomförd bland sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden 

i Finland, om deras uppfattning om äldre människor integritet inom äldreomsorgen, blev 

resultaten ändå att de upplever att hänsyn tas till de äldres integritet. I studien framkommer att 

integritet är ett multidimentionellt begrepp som definieras som en slags helhet. Integritet 

handlar om individens känsla av att ha makt och kontroll över sitt liv. Forskarna Teeri, 

Välimäki, Katajisto och Leino-Kilpi (2007) har gjort undersökningen utifrån tre 

huvudområden: psykisk, fysisk och social integritet. Den psykiska integriteten, som hade 

störst utvecklingsmöjligheter enligt undersökningen, handlar om att man tar hänsyn till 

individens erfarenheter, värderinger, självmedvetenhet. Nyckelaspekter är här att ta hänsyn till 

olika, unika personligheters vanor och behov. Enligt undersökningen är problematiken för den 

psykiska integriteten att kunna ta hänsyn till patienters önskemål om sin vård och de dagliga 

rutinerna som mattider, tv-program och val av grannar. Demens hos äldre påverkar negativt 

hur personalen tar hänsyn till dessa önskemål. Den fysiska integriteten handlar mer om 
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kroppslig integritet, rätten till personligt utrymme och att få välja var, när och hur man vill bli 

berörd. I studien visade det sig att denna integritet inte alltid tas hänsyn till, vad gäller att 

knacka innan man går in i de egna bostäderna/rummen, eller att dörren inte stängs till vid 

hjälp med toalettbesök. Inom den fysiska integriteten finns också problem med över- och 

undermedicinering, som båda innebär problematik. Äldre människor har ofta en 

sjukdomshistoria som innebär många mediciner. Lugnande och smärtstillande mediciners 

inverkan på tidigare insatt behandling, är svåra att förutspå. Fysiska begränsningsmedel är 

ytterligare exempel på åtgärder som vidtas, och då mest frekvent bland dementa, enligt 

undersökningen. Detta användande försvaras vara till skydd för de dementa, men ska ses som 

ytterst sista åtgärd.  Den sociala integriteten handlar om individens relationer med familj, 

religion, status och kringliggande samhälle. Att ha valfrihet vad gäller att få umgås eller inte 

är särskilt viktigt för social integritet. Inom äldreomsorgen är största problemet emellertid 

ensamhet och isolering (Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi, 2007). 

 

Teeri, Välimäki, Katajisto & Leino-Kilpi (2008) har också genomfört en komparativ 

enkätstudie och jämfört åsikterna mellan hur sjukvårdspersonal kontra anhöriga till äldre, tror 

att bibehållen integritet kan nås hos äldre personer inom äldreomsorgen i Finland. 

Integritetens upprätthållande begränsades i studien till att handla mest om (1) sociala faktorer, 

såsom brist på respekt för äldrevården, (2) äldre personers glömskhet samt (3) faktorer hos 

personal och anhöriga. Integritet specificeras till att man behandlas med respekt. Problem med 

att patientens integritet inskränks, uppstår när det finns en osäkerhet om hur personalen i olika 

situtioner ska bete sig på lämpligast sätt. Därför har anhöriga en viktig roll att spela när det 

gäller att kommunicera de enskildas behov och vanor till personalen, enligt forskarna. Sociala 

faktorer visade sig vara av största vikt för integriteten. Äldrevården får inte tillräckligt gehör 

för sitt behov av mer personal och övriga resurser, ifrån samhället. Personalen menar att deras 

arbete undervärderas och inte anses kräva någon speciell professionell kompetens. Bristen på 

personal leder till tidsbrist och detta går i sin tur ut över de enskilda äldre. Forskarna uttrycker 

en frustration över att det är svårt att i någon studie få direkta svar från de äldre själva. De 

hade förtestat enkäten på de äldre innan den egentliga studien, men de var i så dåligt skick att 

de inte kunde skriva in sina svar. Väldigt få kunde ens svara muntligt på frågorna (Teeri m.fl., 

2008).  

 

Wadensten och Ahlström (2009) har vid en kvalitativ undersökning med djupintervjuer av 

funktionshindrade i en kommun i Sverige, undersökt de funktionshindrades strategier för att 
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uppnå själbestämmande, integritet, inflytande och delaktighet i sitt vardagliga liv. De fann att 

de huvudsakliga orsakerna för att uppnå dessa, gick att finna i sex underkategorier: att behålla 

en privat sfär, strävan efter kommunikation, sökande efter möjligheter, ta intitiativ, stävan 

efter insikt samt att använda sitt temperament. Dessa kategorier resulterade tillsammans i en 

huvudkategori: att behålla värdigheten i nära relationer. Integritet är enligt forskarna relaterat 

till helhet, värde och värdighet. Även avskildhet och självbestämmande kan tilläggas vara 

viktiga för integritet. Att ha inflytande över sitt eget liv är grundläggande för känslan av 

personlig integritet. Kroppsliga funktionshinder hotar den mänskliga värdigheten, särskilt när 

de inte tillåts uttrycka sin vilja, eller respekteras i mötet med andra människor. Den privata 

sfären upprätthålls för de funktionshindrade om de kan få utföra ärenden såsom att vara inne 

hos doktorn, prata med banken och liknande, utan delaktighet av någon vårdare. Genom att 

tala om hur de vill ha det och ge instruktioner till sina hjälpare behåller vårdtagarna kontroll 

över sin situation. De upplever det också viktig att leva här och nu och eftersträva goda 

relationer med sina vårdare. Inflytande över olika lösningar på problem som dyker upp, är 

avgörande för att klara av sitt liv, enligt undersökningen. En vanlig strategi för att bibehålla 

självbestämmande och integritet är att skilja på det fysiska och det mentala beroendet, att 

tankarna är ens egna. Många använder humorn för att klara av olika mer eller mindre jobbiga 

situationer. De försöker se det komiska i eländet. En del använder ilska som drivkraft för att 

lösa problem. Om assistenterna tar över för mycket, utan att ta hänsyn till den enskildes 

önskemål, uppstår problem. Några av dem som intervjuades, men inte alla, hade vissa 

kognitiva problem. I dessa fall såg forskarna, för den etiska forskningens skull, det som extra 

viktigt att de får föra fram sin åsikt (Wadensten & Ahlström, 2009).  

 

Författarna Blennberger och Johansson, till boken Värdigt liv och välbefinnande (2010), 

deltog i värdighetsutredningen. De återger i boken (som bygger på utredningen och 

propositionen) att det till ett värdigt liv hör begrepp som: privat sfär och kroppslig integritet, 

självbestämmande, individanpassning och delaktighet, insatser av god kvalitet samt ett gott 

bemötande. Aspekterna av ett värdigt liv kan således ge uttryck för vad respekt för 

människors integritet innebär. Enligt författarna finns det dock inte någon etablerad samsyn 

vad integritet betyder mellan exempelvis SoL och RF, men uttrycket tycks användas mer 

begränsat och avser då att man som människa ska bli respekterad i sin privata sfär samt i sitt 

självbestämmande. I propositionen talas om kroppslig integritet då med innebörden av krav på 

finkänslighet i fråga om exempelvis intimhygien och toalettbesök (Blennberger & Johansson, 

2010).   
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2.2 Aktuella utredningar och rapporter  
 
Vi kan försöka se att ”de äldre” inte är några andra än vi själva, senare i livet. Sett i den 

kontexten får vi möjlighet att se samband när det gäller livsstil, hälsa och trygghet, i 

situationer där vi är mer beroende av andra. Det finns sedan länge medvetenhet om betydelsen 

av samhällsinsatser under senare delen av livet, som en investering för framtiden. Samhällets 

insatser under senare delar av livsloppet kan ses som en investering i trygghet både på äldre 

dagar när kanske hjälpen behövs, men också tidigare i livet då människor oroar sig för 

huruvida de kommer få den hjälp de behöver, om de i en framtid inte kan klara sig helt själva 

(SOU, 2003:91).  

 

1998 bodde 41 % av alla personer över 80 år i särskilt boende eller hade hemtjänst i sin 

ordinära bostad. Andelen i särskilda boenden ökar kraftigt med stigande ålder. Det pågår en 

snabb avveckling av platser i äldreboenden och kommunerna strävar efter att i första hand 

hjälpa de äldre bo kvar i sina hem. Detta innebär att resurserna i hemvården måste förstärkas 

kraftigt så att de äldre inte riskerar att fara illa (Holgersson, 2004). Å andra sidan ökar andelen 

personer över 85 år, eftersom dödligheten bland dem minskar (Socialstyrelsen, 2006).  

 
Värdighetsutredningen som tillsattes 2007 föreslog i sitt betänkande att en särskild 

värdegrund för äldreomsorg skulle föras in i SoL. Riksdagen beslutade våren 2010 i enlighet 

med propositionen att föra in en bestämmelse enligt förslaget (SOU 2008:51; prop. 

2009/10:116; Blennberger & Johansson, 2010). 

 

Utredningen SOU 2006:110 utmynnade i två förslag till nya lagar som aldrig lett varken till 

proposition från regeringen, eller lagstiftning.  ”Lag om tvångs- och begränsningsåtgärder 

inom socialtjänsten i vissa fall” vars bestämmelser skulle syfta till att dels förhindra eller 

begränsa risken för att personer som omfattas av lagen utsätter sig själva eller andra för en 

uppenbar risk att skadas, samt förebygga och minska risken att behöva ta till tvång, till bara 

de situationer då det är nödvändigt för att förhindra skada. Den andra föreslagna lagen var  

”lag om tvångsåtgärder vid medicinsk behandling i vissa fall”. Utredarens bedömningar är att 

ny lagstiftning också skulle innebära att en rad kostnader tillkommer för samhället, vad gäller 

ökade antal ärenden om godmanskap, statistik samt nya uppgifter för tillsyn som exempel på 

statliga utgifter. Kommunernas ökade kostander beräknas bestå av kostnader för högre krav 

på utredning, dokumentation, beslut och rapportering i samband med tvångs- och 

begränsningsåtgärder samt ökade kostnader för att utse, utbilda och arvodera gode män. 
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Landstinget får räkna med ökade kostnader för fler demensdiagnoser samt ökade krav på 

utredning, dokumentation samråd och kommunicering (SOU, 2006:110). 

 

När beslutet att upphäva SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17 togs, innebar det att rutiner 

som kommuner och enskilda verksamheter har fastställt med dessa föreskrifter och allmänna 

råd som grund, inte längre hade det stödet. Det gällde även beslut för enskilda individer om 

dessa fattats med stöd av de upphörda föreskrifterna, och fortfarande tillämpas.  Svenskt 

demenscentrum har efter uppdrag ifrån Regeringen, i november 2010, lämnat ifrån sig en 

rapport där det framförs att det är nödvändigt att lagstifta om skyddsåtgärder. Rapporten, som 

heter För vems skull? Om tvång och skydd i demensvården, är ett reslutat av Svenskt 

Demenscentrums uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser balansen mellan 

nödvändiga skyddsåtgärder, som ett led i en god demensvård, och den enskildes behov av 

integritet. En lag som tydligt reglerar under vilka förutsättningar åtgärder får sättas in, utan 

den enskildes samtycke eller mot dennes vilja, behövs också enligt dessa utredare. Avgörande 

ska vara om personen har rättslig handlingssförmåga och således kan bedöma sin situation 

och fatta adekvata beslut. Svenskt Demencentrum föreslår att lagen ska omfatta personer med 

allvarlig kognitiv störning. Lagregleringens utgångspunkt föreslås vara den enskildes behov 

av skydd och att i största möjliga utsträckning begränsa användningen av tvångsåtgärder till 

att betraktas som sista utväg. Tvångsvård ska aldrig kunna motiveras av låg 

personalbemanning. En gradering av tvångsåtgärder föreslås också i rapprten. Att placeras i 

särskilt boende mot sin vilja placeras högt upp på skalan och larmmatta längre ner. 

Förespråkarna för lagstiftning menar att frånvaron av en sådan ökar risken för att 

tvångsåtgärder och skyddsåtgärder används helt oreflekterat. Detta för att det inte blir tydligt 

för personalen att åtggärderna är integritetskränknande för den enskilde. Konstateras kan att 

forskningen som finns inom området visar att lagstiftning reducerar användandet av tvång. 

Norge och England har nyligen lagreglerat detta område och deras erfarenheter är överlag 

positiva. Lagstiftningen har i dessa länder kompletterats med utbildning och information till 

personal på alla nivåer (Svenskt Demenscentrum, 2010).  

  

Socialutskottet anger i ett betänkande (2010/11: SoU1) att Regeringen bör ge Socialstyrelsen i 

uppdrag att komplettera de befintliga riktlinjerna för god vård och omsorg vid 

demenssjukdom, med riktlinjer för bemanning, med anledning av två motioner från 

Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna i oktober 2010. Förutom dessa partier står 

även ledamöterna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet bakom förslagen, och dessa har 
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röstats igenom i Riksdagen. I motiveringen till Vänsterpartiets motion avvisas argumentet att 

det skulle vara för komplicerat att fastställa nationella riktlinjer för bemanning. Riktlinjerna 

ska inte fastställa en miniminivå utan en bemanning för god äldreomsorg, med en 

personaltäthet som istället låter de äldre följa sin egen dygnsrytm (Riksdagen, 2010).  
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3. RÄTTSLIG ÖVERBLICK 
 
I detta kapitel finns en redovisning av innehållet i aktuell lagstiftning som är av betydelse för 

fysiska begränsningsåtgärder och integritet. Begreppen samtycke och tvång klargörs också.  

3.1 Regeringsformen och Europakonventionen 
 

De grundläggande mänskliga rättigheterna skyddas numer på ett internationellt plan via 

folkrättsligt bindande konventioner. FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 

från 1948 samt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 hör till 

dessa. Den som dock haft störst betydelse är 1950 års europeiska konvention om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

Konventionen bygger på FN:s konvention från 1948. Till skillnad från FN:s deklaration 

innehåller Europakonventionen regler som innebär konkreta förpliktelser för Sverige som 

inkorporerat konventionen i svensk rätt.  De svenska fri- och rättighetsreglerna återfinns 

främst i RF 2 kap. Som viktig beståndsdel i det svenska skyddet för fri- och rättigheter 

framstår emellertid dessutom bestämmelserna i Europakonventionen (SOU, 2008:125).  Dessa 

gäller således sedan 1995 som svensk lag (Ibid., Nergelius, 2010; Åhman, 2005). Inslagen av 

ett europeiskt tänkande ökar i de svenska domstolarna och myndigheterna. Konventionen är 

inte att betrakta som annat än en realitet att ta hänsyn till vid tillämpning av svensk rätt 

(Åhman, 2005). 

 
I RF 1 kap. 2 § stadgas att all makt ska utövas med respekt för alla människors lika värde. Det 

allmänna ska motverka diskriminering. 9 § tar upp att den offentliga förvaltningen i sin 

verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.   

Bestämmelserna i första kapitlet anger mål för den samhälleliga verksamheten. De bindande 

reglerna på fri- och rättighetsområdet hittas i RF:s 2 kap. De kroppsliga fri- och rättigheterna 

finns i 4–8 § § (SOU, 2006: 110; Nergelius, 2010). De ger uttryck för samhällets respekt för 

den enskilde individens integritet, något som är fundamentalt i en rättsstat (Warnling-Nerep, 

Lagerqvist Veloz Roca & Reiche, 2007). Speciella rättssäkerhetsgarantier återfinns i 9–11 § §. 

5 § reglerar att varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff och därmed mot tortyr och 

medicinsk påverkan i syfte att tvinga fram eller hindra yttranden. I RF 2 kap. 6 § ges varje 

medborgare skydd gentemot det allmänna, vad gäller påtvingade kroppsliga ingrepp och 

kroppsvisitation. Med uttrycket ”kroppsligt ingrepp” avses främst våld mot människokroppen. 

Hit räknas enligt utredningen SOU 2006:110 kirurgiskt ingrepp, läkarundersökningar, smärre 

ingrepp som vaccinering och blodprovstagning samt mindre ingripande omvårdnads- och 



Marianne Åkerlund   Sida 18 
  

behandlingsåtgärder.  Påtagliga, invändiga eller utvändiga kroppsliga förändringar i form av 

medicinering, som är vanligt förekommande inom äldreomsorgen, torde också kunna räknas 

hit, enligt samma utredning. För att något ska räknas som kroppsligt ingrepp ska det vara 

fråga om ett faktiskt handlande. En underlåtenhet att göra något betraktas inte som kroppsligt 

ingrepp. Förutom detta krävs också att det kroppsliga ingreppet ska vara ett ”påtvingat” 

ingrepp. Vad som kan vara tvång (se 3.1.1) är beroende av vilka krav som kan uppställas för 

att samtycke (se 3.1. 1) ska anses föreligga (SOU 2006:110). 

 

Det viktigaste och mest relevanta lagrummet för fysiska begränsningar är dock RF 2 kap. 8 § 

som reglerar rätten att röra sig fritt. Som svensk medborgare tillförsäkras man ett skydd mot 

frihetsberövande gentemot det allmänna. Med frihetsberövande avses de fall då någon är 

fängslad eller att man genom inspärrning, övervakning eller liknande är förhindrad att 

förflytta sig utanför ett rum eller annat begränsat område. Enligt RF 2 kap. 12 § 1 st. får såväl 

skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp som frihetsberövanden begränsas genom lag. 

Rättigheten är således relativ (Warnling-Nerep m. fl., 2007). Två JO-fall belyser och tydliggör 

vad som menas med frihetsberövande:  

 

JO fick kännedom om att hemsamariter i Sundsvall använde skyddskåpa över dörrlåset så att de 
äldre inte kunde ta sig ut. Dessa förhållanden kom till JO:s kännedom sedan en 80-årig dement 
kvinna låsts in av sin hemsamarit, då denna gick hem för dagen. Kvinnan bodde centralt i 
Sundsvall, var glömsk, men klarade delvis sin dagliga livsföring. En brorsdotter beslutade 
tillsammans med vårdbiträdet att dörren skulle låsas med sjutillhållarlås, när vårdbiträdet 
lämnade lägenheten. Anledningen var den stränga kylan och att kvinnan tidigare lämnat sin 
lägenhet och då inte hittat hem igen. När det inträffade kommit till socialkontorets kännedom 
upphörde inlåsningen och en vårdplanering genomfördes. Denna resulterade i att kvinnan fick 
plats vid en långvårdsavdelning. JO:s bedömning med hänsyn till SoL 1 kap. 1 § är att de äldre 
har rätt till självbestämmande och att behålla sin integritet och identiet. Eftersom kommunen 
redan upphört med inlåsningen och informerat personalen om att detta är uteslutet, 
kommenterade JO mest kommunens beslut att behålla användandet av skyddskåporna på insidan 
av dörren. Eftersom åtgärden syftade till att de äldre inte själva skulle kunna öppna dörren ansåg 
han det inte vara tillåtet . JO:s uppfattning var att lagstiftning som skulle möjliggöra sådana 
frihetsinskränkningar skulle komma att stå i uppenbar strid med målen för socialtjänsten. Detta 
eftersom insatserna inom äldreomsorgen skall utformas så, att ett ökande behov av vård och 
omsorg för äldre ska tillgodoses med bibehållen integritet och självbestämmanderätt för den 
enskilde (JO 1989/90 s. 207).  

  

Vid ett liknande fall, där en polisman i Malmö uppmärksammat att två äldre makar hölls 
inlåsta i sitt hem, genom socialnämndens och sjukvårdens försorg, har JO uttalat sig som 
följer:  

”Jag vill med anledning av de gjorda uttalandena erinra om de fri- och rättigheter som enligt 
grundlagen är tillförsäkrad envar. Så är varje medborgare enligt regeringsformen skyddad mot 
frihetsberövanden och andra frihetsinskränkningar. Det skyddet kan endast inskränkas med stöd 
av författning. Att låta ”praktiska skäl” ersätta det författningsstöd som en frihetskränkning 
förutsätter får givetvis inte förekomma. ” (JO 1983/84, s.160). 
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Åtgärden skulle förhindra att makarna, som båda var dementa kom till skada om de lämnade 

sitt hem (Ibid.). 

 

 Rättigheterna i RF 2 kap. delas in i två olika slag, dels sådana som inte kan inskränkas annat 

än genom en ändring i grundlagen, så kallade absoluta rättigheter, dels sådana som kan 

inskränkas genom lag eller efter bemyndigande genom annan författning, så kallade relativa 

rättigheter (SOU 2006: 110; SOU 2008:125; Warnling-Nerep m.fl., 2007; Nergelius, 2010). 

Vilka av rättigheterna som är relativa och kan begränsas genom lag framgår av 2 kap. 12 § 

första stycket: 

”De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i  11 § andra stycket får, i den 
utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de 
begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I 
samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges 
i 14 § första stycket andra meningen” (RF 2:12 1 st.). 
 

I RF 2 kap. 23 § stadgas att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden på grund av Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Nergelius, 2010; SOU 2006:110; Åhman, 2005). I 

Europakonventionen är bestämmelserna allmänt formulerade.  Konventionen ska ses som en 

helhet. Tolkningen av en bestämmelse i konventionen görs så att det inte uppstår en konflikt 

med någon annan bestämmelse i konventionen. Det viktiga är att konventionen får en rimlig 

innebörd, genom att tolkas dynamiskt, i ljuset av samhällsutvecklingen och förändringar i 

rättsuppfattningen i de olika staterna.  Detta innbär att bestämmelserna förändras med tiden 

(SOU 2006:110). 

 

Artikel 3 reglerar att ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning (Danelius, 2007; Nergelius, 2010). Den förbjuder inte att tvång används 

med lagligt stöd, men reglerna för användning av tvångsåtgärder inom vård och omsorg måste 

dock hållas inom den ram som anges i artikeln. Europadomstolen har framhållit att endast 

behandling med betydande hårdhet eller hänsynslöshet kan härröra till artikel 3. Begreppen 

omänsklig och förnedrande ska med hänsyn härtill tolkas restriktivt (SOU 2006:110).   

 

Artikel 5:1 föreskriver att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet (Danelius, 2007; 

Nergelius, 2010). Artikeln handlar om frihetsberövanden och ingen får berövas sin frihet 

utom under vissa särskilt angivna fall. Den som är psykiskt sjuk kan berövas friheten med 

stöd av lag (LPT). Psykisk sjukdom är ett begrepp vars innebörd kan växla med tiden. 
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Störningen måste vara av sådan art och grad att den motiverar ett frihetsberövande (SOU 

2006:110). Följande två fall från Europadomstolen är exempel på avgöranden om olaga 

frihetsberövande som kan kopplas till uppsatsen:  

 

En autistisk man fördes till sjukhus på grund av självdestruktivt beteende. Beslut om 
tvångsintagning hade inte ansetts nödvändigt då mannen inte motsatt sig intagningen och inte 
heller försökt lämna sjukhuset. Han hade dock stått under fortlöpande övervakning och skulle 
inte ha kunnat lämna sjukhuset om han så hade velat. I detta fall fann Europadomstolen att det 
var fråga om olaga frihetsberövande (H.L. mot Förenade Konungariket, Mål nr. 2004 IX). 

 

  
En äldre dam hade nedsatta själsförmögenheter och myndigheterna placerade henne på ett 
vårdhem eftersom hon varit utsatt för vanvård i sitt hem. Europadomstolen ansåg att placeringen 
gjorts på ett ansvarsfullt sätt och i hennes eget intresse för att försäkra att hon fick medicinsk 
vård och goda levnadsförhållanden. Det hade skett under sådana omständigheter att artikel 5, 
och fråga om frihetsberövande, inte var aktuellt (H.M. mot Schweiz, Mål nr. 2002 II). 

 

Artikel 8:1 stadgar att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens (Danelius, 2007; Nergelius, 2010). Exempel på åtgärder som inskränker på 

privatlivet är tvångsmedicinering, fastspänning, avskiljning och besöksförbud vid vård enligt 

lag om psykiatriksk tvångssvård (LPT) och lag om rättspsykiatriks vård (LRV).  

Inskränkningar enligt denna artikel kan enligt 8:2 endast godtas om de har stöd i lag och om 

de är nödvändiga med hänsyn till hälsa, moral eller för andra personers fri- och rättigheter.  

Åtgärden måste också stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses, enligt 

proportionalitetsprincipen (Se även 3.2) (SOU 2006:110).  

 

Den personliga rörelsefriheten regleras i artikel 2 i det fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen. Där föreskrivs att var och en, som vistas lagligt i landet har rätt att röra 

sig fritt där samt lämna ett land. Denna rätt omfattar också rättigheten att bosätta sig på viss 

plats. Rörelsefriheten får enligt tredje punkten inskränkas om de är angivna i lag och 

nödvändiga (Danelius, 2007).  

3.1.1 Begreppen tvång och samtycke 
 
För att kunna ta ställning till om tvång föreligger måste först klarläggas var gränsen går för 

när en åtgärd som vidtas mot någon som inte har förmåga att lämna ett samtycke, ska anses 

utgöra en tvångsåtgärd. Detta kan bli komplicerat när en person, trots att denne saknar 

beslutsförmåga, i det enskilda fallet faktiskt genom sitt agerande, kan visa om åtgärden får 

vidtas eller inte. En utgångspunkt kan vara att samtliga åtgärder som kan komma i fråga anses 

företagna med tvång, eftersom den berörde faktiskt saknar beslutsförmåga och därför inte i 
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juridiskt hänseende kan lämna ett giltigt samtycke. En annan utgångspunkt kan vara att ta i 

beaktande hur den enskilde reagerar på en åtgärd.  Tvång kan också anses föreligga om den 

berörde förhåller sig passiv till åtgärden. Tvång kan i allmänt språkbruk beskrivas som 

utnyttjande av fysisk styrka eller maktställning, för att förmå annan person till önskvärd 

handling. Vad som kan ses som tvång regleras i flera lagtiftningar såsom brottsbalken (BrB), 

rättegångsbalken (RB), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), LPT med 

flera. I BrB kap. 4 regleras brott som kränker den enskildes handlings- och rörelsefrihet. Detta 

är straffrättslig lagstiftning och reglerar brottsligt förfarande som att man exempelvis spärrar 

in, binder eller bevakar någon, alternativt undanskaffar för förflyttning viktiga 

framkomstmedel, såsom rullstol (SOU, 2006:110).   

 

RF:s bestämmelser i kap. 2, 6 och 8 § § är också av intresse för att utröna definitionen av 

tvång.  Här regleras som nämts tidigare att varje medborgare, om inte undantag har 

föreskrivits i lag, är skyddad mot frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp 

(Warnling-Nerep m.fl., 2007; Nergelius, 2010). Till tvång hör olika former av begränsningar 

av den enskildes fysiska rörelseförmåga. Med detta åsyftas kroppsnära begränsningar av 

rörelsefriheten, framför allt genom någon typ av låsning av kroppsrörelserna. Sådana åtgärder 

kan emellertid ligga i den enskildes intresse för att förhindra fall eller för att aktivera den 

enskilde. Med det som bakgrund menas att dessa ”skyddsåtgärder” under vissa, dock 

svårangivna förutsättningar, anses falla utanför tvångsbegreppet. Smygmedicinering eller 

andra åtgärder som syftar till att den enskilde ska vilseledas att utan motstånd gå med på 

något, får också anses vara tvång.  En åtgärd som inte är ett frihetsberövande eller en 

begränsning av den fysiska rörelseförmågan bör, i de fall den enskilde förefaller vara passiv 

eller inte utövar något motstånd, inte betecknas som en tvångsåtgärd. Personalen agerar 

emellertid här utifrån sin uppfattning av den enskildes förhållningssätt och försiktighet bör 

iakttas. Personer med demens kan ha svårt att förstå åtgärdens syfte, varvid det kan vara 

problematiskt att tolka den enskildes reaktioner (Statens offentliga utredningar [SOU], 

2004:112).  En möjlighet att använda tvång skulle kunna vara utifrån den reglering som 

återfinns i BrB 24 kap, 7 §. Den stadgar att om den person mot vilken en åtgärd riktas 

samtycker, utgör den ingen brottshandling, såvida den inte är oförsvarlig (Leijonhufvud & 

Wennberg, 2005).   

 

Ett samtycke kan först och främst vara tydligt och uttryckligt. Med det menas att man aktivt, 

antingen skriftligen eller muntligen, eller genom jakande nick, lämnar samtycke till en viss 
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åtgärd. Ett samtycke kan också vara konkludent. Samtycket består då i att den berörde agerar 

på ett sätt som underförstått visar att han eller hon samtycker, genom att exempelvis 

underlätta genomförandet av åtgärden. Detta är ett tyst samtycke. En annan typ av samtycke 

är det presumerade samtycket. Det bygger på att den som ska vidta en åtgärd förutsätter att 

den är vad den enskilde vill utan att denne uttryckt det. Detta antagande måste bygga på att 

personen som berörs har informerats om en planerad åtgärd och då inte har gett uttryck för 

någon motvilja.  Det hypotetiska samtycket är ytterligare en variant av samtycke. Med detta 

menas att samtycke faktiskt inte föreligger från den enskilde, men att denne skulle ha 

samtyckt till åtgärden om tillfälle hade givits att ta ställning (Rynning, 1994). Enligt JO ska 

någon ytterligare åtgärd inte vidtas om den enskilde avisar erbjudandet om åtgärd. Undantag 

kan dock göras om denne inte inser sitt eget bästa. Fallet kan vara att den enskilde är i behov 

av vård och då måste socialnämnden inom ramen för sitt ansvar ha skyldighet att inleda en 

utredning utan den enskildes samtycke (JO 2001/02 s.250).  

3.2 Offentligrättsliga principer 
 
De allmänna rättsprinciperna utgör viktiga rättskällor inom Europarätten. De anses bindande 

både för unionens institutioner och för medlemsstaternas domstolar och myndigheter 

(Marcusson, 2005). 

 

Legalitetsprincipen är central för rättssäkerheten. Den stadgar att författningsstöd, i form av 

förordning eller lag, krävs för myndigheternas beslutsfattande och faktiska handlande.  I RF 1 

kap. 1§, 3 st. framhålls: ”Den offentliga makten utövas under lagarna”.  I RF 2 kap 12 § 

stadgas att fri- och rättigheter får begränsas genom lag (Sterzel, 2005). 

 

Proportionalitetsprincipen innebär att staten om möjligt ska välja den minst ingripande 

tillvägagångssättet för att uppnå sitt syfte. Vad som är proportionerligt härrör sig till 

omständigheterna (Åhman, 2005). Enligt RF kap. 2 12 §, 2 st. får begränsningar av fri- och 

rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Åtgärder måste 

också stå i rimlig proportion till det syfte som ska tillgodoses enligt Artikel 8:2 

Europakonventionen (Nergelius, 2010). Enligt ett kapitel av Helmius, i Marcussons bok 

(2005) Offentligrättsliga principer, går det att urskilja tre moment som anses styra 

myndigheters maktutövning mot enskild:  

  ”1. Makt får bara utövas om det kan anses nödvändigt för att uppnå syftet. 

    2. Maktutövningen måste stå i rimlig proportion till vikten av vad som skall 
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uppnås.  

           3. Det medel som innebär det lindrigaste ingreppet för den enskilda ska väljas” 

(Helmius, 2005 s. 111). 

 

Objektivitetsprincipen grundas i RF 1 kap. 9 §. Enligt lagrummet är alla lika inför lagen och 

domstolarna ska iaktta opartiskhet och saklighet. Främst avses med saklighet att beslut från 

myndigheterna inte ska gynna eller missgynna enskilda, utan stöd i lag. I artikel 6 i 

Europakonventionen är var och en garanterad en rättegång som är saklig och opartisk. Praxis 

kring artikel 13 visar att samma krav ställs på andra rättsmedel (Bull, 2005). 

3.3 Nödrätten 
 
I BrB 24 kapitel finns bestämmelser om ansvarsfrihet för handlingar som utförts i nödvärn 

eller nöd. Bestämmelserna innebär att handlingar som normalt skulle betraktas som 

rättsstridiga, under vissa omständigheter inte anses vara det. Nöd kan enligt BrB 24 kap. 4 §, 

2 st. vara aktuellt när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse. En nödhandling kan innebära både ingrepp i annans egendom som 

åstadkommande av kroppsskada, frihetsberövande, ärekränkning eller kränkning av offentliga 

intressen. Däremot får nödhandlingen inte vara oförsvarlig (Rynning, 1994; Leijonhufvud & 

Wennberg, 2005 ). Nödbestämmelsen ska inte tolkas så att endast den som får sitt eget liv, 

hälsa eller egendom utsatt för fara, har rätt att åberopa nöd. Alla som avvärjer fara för sådant 

kan åberopa nödrätten enligt BrB 24 kap. 5 § (Lejionhufvud & Wennberg, 2005). I en del fall 

måste det anses vara försvarligt att ingripa för att rädda liv med stöd av nödregeln, även då 

den enskilde motsätter sig det. Därför kan nödregeln undantagsvis rättfärdiga att man hindrar 

någon att begå självmord. Likaså bör man kunna genomföra tvångsmatning, 

tvångsmedicinering eller utföra ett operativt ingrepp mot den enskildes vilja, dock endast i 

undantagsfall.  Att vidta vård- eller behandlingsåtgärder under en längre tid torde inte vara 

möjligt med hänvisning till nödrätten (SOU, 2006:110; prop 1993/94:130).  

3.4 Befintliga tvångs och begränsningsåtgärder  
 
Socialstyrelsens föreskrift 1980:87 har innan den upphävdes reglerat användningen av 

mekaniska tvångs- och begränsningsåtgärder. Sängsele, sängväst eller liknande 

fixeringsanordning får enligt föreskriften inte användas för att hålla kvar en patient i sängen. 

Sele eller brickbord, efter läkarordination, får endast användas för att hindra en svag patient 

från att falla och därigenom komma till skada. Sänggrindar, som är vanligt förekommande i 
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Sverige, monteras på sängens långsidor för att hindra att den enskilde skadar sig genom att 

falla ur sängen (Socialstyrelsen, 1980). Enligt Socialstyrelsens upphävda föreskrift 1992:17 

får inlåsning inte ske. Ytterdörren till en boendeenhet kan visserligen vara låst, men de 

boende måste själva kunna låsa upp denna (Socialstyrelsen, 1992). Istället för att låsa, kan 

säkerheten höjas genom en larmanordning på ytterdörren som är kopplad till personalens 

personsökare, vilken gör det möjligt att snabbt kunna upptäcka den berörde, när denne öppnar 

dörren. Individuella larm avser larm som fästes på enskilda personer och aktiveras av den 

enskilde själv, eller vid passage av en bestämd given gräns. Larmmattor finns, som signalerar 

att en person stiger upp ur sängen. Larm reglerades i den upphävda föreskriften SOSFS 

1997:16 (Socialstyrelsen, 1997). 

 

Som ett alternativ till sänggrindar finns sängar som kan sänkas till en sådan höjd att den 

enskilde kan ta sig ur utan att skada sig. Som ett alternativ till brickbord eller bälte för 

personer som riskerar att glida ur stolen, finns särskilt ergonomiskt formgivna och reglerbara 

stolar som kan hjälpa dessa personer att sitta upp, utan att för den skull behöva spännas fast. 

Särskilda höftskyddsbyxor som är preparerade för att skydda mot frakturer och andra skador, 

med komplettering av halksockor, kan vara ett bra alternativ till bälte eller brickbord för att 

förhindra fallskador. Alternativet till att låsa ytterdörren är att personalen regelmässigt följer 

med demenssjuka personer som vill gå ut, då de på grund av skaderisker inte kan tillåtas göra 

det på egen hand (SOU 2006:110). Larmutrustning kan komplettera, men aldrig ersätta 

personalens tillsyn. Ibland tillgriper personalen sövande eller lugnande mediciner enbart för 

att påverka eller behandla symptom på rastlöshet eller störande beteende (Svenskt 

Demenscentrum, 2010 ).  

 

I samband med exempelvis uppstigning, toalettbeök, hygien och måltider förekommer med 

nödvändighet fysisk kontakt mellan personal och vårdtagare. Det kan i dessa situationer lätt 

uppstå olika viljor, då personalen använder sina händer eller sin kropp, för att utföra 

nödvändiga åtgärder för den enskildes bästa, trots att de boende kan göra passivt eller aktivt 

motstånd. Personalen första åtgärd blir att försöka avleda och övertala. Om det inte räcker kan 

man med fysisk kontakt komplettera genom att försöka leda eller förflytta personen via 

handen eller armbågen. Frågan är bara var gränsen går mellan en normal fysisk kontakt och 

otillåtna hangripligheter. Inställningen till att använda tvång och fysiska begränsningsåtgärder 

är allmänt negativ bland både personal och anhöriga, enligt genomförda studier. Samtidigt 

säger de sig sakna förslag på alternativa åtgärder. Vårdpersonalen lämnas ofta att själva ta 
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ställning till konfliktfyllda situationer som kan uppstå. Dessutom visar forskare att personalen 

också upplever stor osäkerhet om vilka risker man kan tänkas tillåta, innan 

begränsningsåtgärder måste tas till (SOU, 2006:110). Många bland personalen i omsorgen 

avslutar sin arbetsdag med en känsla av otillräcklighet. Hårt och intensivt arbete har ändå inte 

räckt till. Med tillräckligt mycket personal kan någon följa den äldre demente personen ut, 

men i praktiken är inte bemanningen beräknad att klara av det. Konstateras kan att 

lagstiftningen står i konflikt med det som måste anses vara korrekt professionellt 

förhållningssätt utifrån hur den normala bemanningen ser ut i äldreomsorgen (Thorslund, 

2000). 

3.4.1 Konsekvenser av fysiska begränsningsåtgärder 
 
Fysiska begränsningsåtgärder har visat sig orsaka många negativa effekter för den enskilde. 

Det kan vara direkta skador såsom nervskador, syrebrist i hjärnan och plötslig död, såväl som 

indirekta skador såsom trycksår, fall, ökad vårdtid, inkontinens, försämrad rörlighet, 

infektioner, oroligt beteende, försämrad kognition, sämre förmåga till social interaktion, ökad 

desorientering, ett ökat beroende, muskelstelhet, minskad eller försämrad cirkulation, 

förstoppning, benskörhet, försämrad ämnesomsättning och ökad mortalitet. Förutom dessa 

otaliga fysiska skador har begränsningsåtgärder och tvång även en negativ psykologisk 

påverkan på en skör äldre person. Detta kan hota dennes känsla av värdighet. En dement äldre 

person som blir föremål för en fysisk begränsningsåtgärd, kan bli ännu mer förvirrad, vilket 

kan leda till aggressivitet och panikattacker. Enligt en granskning av 16 vetenskapliga studier 

med syftet att minska användningen av fysiska begränsningsåtgärder, varierar 

interventionerna. Exempelvis kan det handla om att förändra avdelningens policy, 

utbildningsprogram, införa konsultation och fokusgrupper. Av dessa studier visar 14 att 

användningen av fysiska begränsningsåtgärder minskat, ibland ända ner till noll procent 

(SOU, 2006:110). 

3.5 Socialtjänstlagen (SoL) 
 
I den så kallade portalparagrafen, SoL 1 kap. 1 § återfinns de övergripande målen och 

grundläggande värderingarna för socialtjänsten. Dessa handlar om demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. I samma paragrafs 3 st. anges också att socialtjänstens verksamhet 

ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det innebär 

således att kontroll- och tvångsåtgärder inte hör hemma i socialtjänsten (Norström & 

Thunved, 2010).  



Marianne Åkerlund   Sida 26 
  

 

 I SoL 3 kap. 5 §, 1 st. anges att alla insatser för den berörde ska utformas och genomföras i 

samverkan med den enskilde och även vid behov med andra samhällsorgan. Detta betyder att 

kommunen inte får vidta åtgärder eller insatser över huvudet på sina klienter (Ibid.).   

 

I SoL 5 kap. 4–6 §§ återfinns särskilda bestämmelser som gäller för äldre människor. 4 § 

handlar om att socialnämnden ska verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro. 

Bestämmelsen visar inriktningen att äldre människor ska ges förutsättningar att bo kvar i sitt 

hem så långt det är möjligt. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall den äldre har ett 

omfattande behov av omvårdnad. Bestämmelsen tar också utgångspunkt i att socialtjänsten i 

sitt arbete med äldre beaktar deras rätt till självbestämmande. 5 § 1 st. belyser att 

socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som behöver 

det, stöd och hjälp i hemmet. I 2 st. har kommunerna även ålagts skyldighet att tillgodose 

behov av särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver det (Ibid.).  

I Regeringsrättens årsbok återfinns följande rättsfall som berör detta:  

 

En 90-årig kvinna, som med vissa fysiska sjukdomsbesvär i kombination med otrygghet och 
social isolering, inte ansåg sig ha en skälig levnadsnivå med hjälp av hemtjänst i sin bostad, 
sökte därför bistånd enligt SoL, i form av särskilt boende.  Kommunen avslog ansökan om 
bistånd med motiveringen att kvinnan klarade att förflytta sig själv utan hjälp av personal. Hon 
klarade sin hygien och sina toalettbesök, och fick dagligen tre besök av hemtjänsten för att få 
hjälp med mathållningen. Vid överklagande hos länsrätten tryckte kvinnan på sina problem med 
yrsel och svimmningar, förutom känslan av otrygghet och isolering som gjorde att hon ville ha 
tillgång till daglig samvaro och trygghet, som boende på ett servicehus kunde erbjuda. 
Länsrätten biföll överklagandet och ålade socialnämnden att förse kvinnan med särskilt boende 
enligt SoL 5 kap. Detta laggrum stadgar att kommunerna är skyldiga att inrätta särskilt boende 
för äldre som behöver särskilt stöd. Vid överklagande till kammarrätten framlade kommunen att 
den enda skillnaden med ett särskilt boende är att det fanns en gemensam matsal där. Den hjälp 
som personal på boendet utförde i övrigt motsvarade det personalen i hemtjänsten gjorde. Både 
kammarrätten och Regeringsrätten avslog socialnämndens överklagande, grundat på att kvinnans 
tilltagande fysiska svaghet kunde leda till känslan av otrygghet och social isolering, och att 
sådana aspekter också måste tas i beaktande vid en helthetsbedömning av skälig levnadsnivå. 
Enligt SoL 5 kap. 4 § ska äldre människor få möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, något som Regeringsrätten tog 
in i sin bedömning (RÅ 2007 ref. 86). 
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4. ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultat från forksning om integritet, lagstöd för tvång samt 

rättsfall, som redovisats i kapitel 2 och 3. 

4.1 Integritet hos äldre kopplat till sociallagarna  
 
Integritet och självbestämmande är tätt sammankopplat enligt forskningen. Att visa respekt 

för de enskilda äldres privata sfär och självbestämmanderätt är grund för att upprätthålla god 

hälsa bland de äldre (Jacelon, 2000 & 2004; Granerud & Severinsson, 2003; Randers & 

Mattiasson, 2004; Wadensten & Ahlström, 2009; Blennberger & Johansson, 2010).  Integritet 

och självbestämmande förutsätter varandra och går inte att skilja åt om värdigheten hos äldre 

patienter ska kunna bibehållas (Randers & Mattiasson, 2004). Lagstiftningen i SoL och RF 

avser att man ska bli respekterad som människa i sin privata sfär samt i sitt självbestämmande 

(Blennberger & Johansson, 2010). HSL, LSS (Norström & Thunved, 2010) RF och 

Europakonventionen, påtalar alla vår likhet inför lagen, självbestämmande och integritet, fast 

med olika ordalydelse (Nergelius, 2010). Här kommer Objektivitetsprincipen till uttryck. Alla 

är vi lika inför lagen och domstolarna ska iaktta opartiskhet, saklighet och därmed inte gynna 

eller missgynna enskilda, utan stöd i lag (Bull, 2005).  

 

 Värdighet och hälsa förknippas med personlig integritet. Att få behålla hälsan är positivt för 

den personliga integriteten (Jacelon, 2000 & 2004). Upp emot 30 % av den äldre 

befolkningen har någon typ av depressiva symtom och det tycks som att när dessa symtom 

ökar, minskar integriteten (Chimich & Nekolaichuk, 2004). Viktigt att beakta vad gäller en 

persons psykiska integritet, är den enskildes vanor och behov. Det innebär att hänsyn tas till 

olika personers önskemål vad gäller exempelvis mattider och tv-program. (Teeri m.fl., 2008).  

Valfrihet är också en särskilt relevant aspekt av social integritet. Att få välja att umgås eller 

inte, är positivt för den sociala integriteten. Isolering är annars ett stort problem bland våra 

äldre idag (Teeri m.fl., 2008). Vid olika nivåer av sjukdomstillstånd har man som patient 

också olika behov och omgivningen kan genom anpassning bidra till ett gott känslomässigt 

tillstånd bland patienterna (Wikström, 2003). Avgörande för att bibehålla sin integritet är 

också ett eget hem, eller en vrå där man upplever trygghet och känner sig hemmastadd 

(Granerud & Severinsson, 2003, Wikström, 2003). Att få sin rörelsefrihet begränsad upplever 

många äldre som tvång, vilket i sin tur kan påverka deras upplevelse av integritet och 

livskvalitet negativt (SOU 2006:110). Integritet förknippas också med individens känsla av att 

ha makt och kontroll över sitt liv (Teeri m.fl., 2008). I SoL 1 kap. 1 § 3 st. framgår att 
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socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet (Norström & Thunved, 2010). 

 

Att Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas motioner om nationella riktlinjer för 

bemanning inom demensvården röstats igenom, visar en vilja hos en majoritet av Riksdagens 

partier att förändra tidigare nedpriorering av svensk äldreomsorg. Med hjälp av en ökad 

personaltäthet kan de äldre tillåtas följa sin egen dygnsrytm, där tid för enskilda och 

gemensamma aktiviteter ges (Riksdagen, 2010). I SoL 5 kap. 4 § stadgas att socialnämnden 

ska verka för att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha rätt till en aktiv och meningsfull tillvaro (Norström & Thunved, 2010).  

4.2 Gällande rätt angående fysisk begränsning 
 
Att enbart hänvisa till nödrätten, som är att beteckna som en undantagsregel (Rynning, 1994, 

Leijonhufvud & Wennberg, 2005), håller inte i de fall som Socialstyrelsen granskat i sin 

tillsyn i november 2010, eftersom inlåsning av de äldre sker varje natt på sex av tio boenden 

(Socialstyrelsen, 2010). I RF 2 kap. 8 § regleras rätten för varje människa att röra sig fritt. 

Härigenom tillförsäkras vi som svenska medborgare skydd mot frihetsberövande gentemot det 

allmänna. Dessutom slås i RF 2 kap. 12 § fast att lagstöd krävs för exempelvis 

frihetsberövande och påtvingade kroppsliga ingrepp (Nergelius, 2010). Artikel 5:1 i 

Europakonventionen föreskriver var och en rätt till personlig frihet om inte annat sägs med 

stöd i lag. Enligt Artikel 8:1 i densamme, har vi rätt till skydd för vårt privat- och familjeliv, 

vårt hem och vår korrespondens. Inskränkningar kan också enligt 8:2 Europakonventionen 

bara göras med stöd i lag, om de är nödvändiga med hänsyn till bland annat hälsa, moral eller 

andra personers fri- och rättigheter. Pesonliga rörelsefriheten, enligt artikel 2 i fjärde 

tilläggsprotokollet i Europakonventionen, kan bara inskränkas om det finns angivet i lag och 

är nödvändigt (Danelius, 2007). Legalitetsprincipen stadgar att författningsstöd, i form av 

förordning eller lag, krävs för beslutsfattande hos myndigherna (Sterzel, 2005).  Alla dessa 

regleringar är exempel på hur våra mänskliga fri- och rättigheter endast kan inskränkas med 

stöd i lag. De upphävda föreskrifterna har inneburit att rutiner och vårdplaner idag saknar det 

stöd i lag de tidigare haft (Svenskt Demenscentrum, 2010).   

 

JO:s uppfattning från ämbetsberättelsen 1989/90 är att en lagstiftning som skulle möjliggöra 

frihetsinskränkningar skulle komma att stå i uppenbar strid med målen för socialtjänsten. 

Insatserna inom äldreomsorgen skall ju utformas så att ett ökande behov av vård och omsorg 
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för äldre ska tillgodoses med bibehållen integritet och självbestämmanderätt för den enskilde 

(JO 1989/1990 s. 207). Flera utredningar har dock kommit fram till att det krävs ny 

lagstiftningen på detta område. Syftet skulle vara att förhindra eller begränsa risken för att de 

som omfattas av lagen, utsätter sig själva eller andra för en uppenbar risk att skadas. Ny 

lagstiftning skulle också syfta till att förebygga och minska risken att behöva ta till tvång, till 

bara de situationer då det är nödvändigt för att förhindra skada. I händelse av ny lagstiftning 

räknar utredaren med ökade kostnader för samhället både på statlig, lanstings- och kommunal 

nivå, bland annat för tillsyn, statistik, dokumentation samt rapportering (SOU 2006:110). 

Även Svenskt Demenscentrum kom så sent som i november 2010 i sin rapport fram till att 

området med fysiska begränsningåtgärder behöver lagstadgas. Utgångspunkten föreslås vara 

den enskildes behov av skydd samt att begränsa användningen av tvångsåtgärder till att 

betraktas som sista utväg. Låg personalbemanning ska aldrig motivera tvångsvård. Frånvaron 

av lagstiftning ökar risken för att tvångsåtgärder och skyddsåtgärder används helt oreflekterat, 

enligt förespråkarna för ny reglering. Utan lagreglering på detta område är det inte tydligt för 

personalen att åtggärderna är integritetskränknande för den enskilde (Svenskt 

Demenscentrum, 2010).  

 

Vad gäller tvång och samtycke är det inte alldeles enkelt för de anställda som ska ta beslut i 

alla enskilda situationer i den dagliga verksamheten. En äldre dement person kan inte alltid ge 

uttryck för vad denne vill, särskilt om han eller hon inte förstått vad den aktuella åtgärden går 

ut på.  Bedömningen för när en skyddsåtgärd för en patient övergår till att bli en tvångsåtgärd, 

är svår att göra. Bara för att man tar bort de fysiska begränsningarna är konsekvensen inte 

heller automatiskt god omvårdnad, särskilt inte om det innebär permanent sängläge för den 

enskilde. Hela tiden återkommer det faktum att det blir upp till personalens förmåga till att 

bedöma gränsen mellan skydd och tvång samt den enskilde patientens upplevelse av den 

fysiska begränsningen (SOU 2006:110). Att som personal behöva avsluta dagen på arbetet 

med en känsla av otillräcklighet trots hårt arbete för att inte personalen räckt till visar att 

lagstiftningen står i konflikt med proffessionellt förhållningsätt (Thorslund, 2000). 

Bedömningen för var gränsen går för när en skyddsåtgärdd blir tvång aktualiserar 

proportionalitetsprincipen, det vill säga att samhället, här representerade genom personalen, 

ska välja det minst ingripande tillvägagångssättet för att uppnå sitt syfte. Omständigheterna 

ska avgöra vad som är propertionerligt i det enskilda fallet (Åhman, 2005). Detta stadgas i 

både RF 2 kap. 12 § och Europakonventionens Artikel 8:2 (Nergelius, 2010). 
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Det finns en möjlighet att använda tvång enligt BrB 24 kap, 7 §., vilken stadgar att om den 

person mot vilken en åtgärd riktas samtycker, utgör den ingen brottshandling, såvida den inte 

är oförsvarlig(Leijonhufvud & Wennberg, 2005). Ett exempel på detta, om än långsökt, skulle 

kunna vara att det inte skulle ses som tvång om en äldre person ber personalen låsa in denne 

på natten om han eller hon skulle bli förvirrad. Juridiskt skulle det vara möjligt, men å andra 

sidan kan ju samtycket dras tillbaka när som helst.  

4.3 Rättsfallen 
 
Avgörandet av Regeringsrätten i RÅ 2007 ref. 86 påvisar lite av svårigheten med SoL som 

lagstiftning. Att det är en ramlag lämnar mycket över till tolkning för de enskilda 

socialnämnderna. Regeringsrätten fastställer här att även otrygghet och isolering ska beaktas i 

skälig levnadsnivå. Detta visar att hänsyn ska tas till kvinnans egen känsla och egna behov. 

Hennes självbestämmande och integritet ska respekteras (RÅ 2007 ref. 86). För att uppnå god 

etisk vård till äldre patienter, betonas förståelse och bekräftande av dem som individer och 

unika människor, med resurser och förmågor att bemästra sina egna liv. Om personens 

självbestämmnade stödjes, skyddas dennes integritet och värdigheten upprätthålls (Randers & 

Mattiasson, 2004). 

 

JO-fallen tydliggör lagstiftarens avsikt med att inte tillåta inlåsning av äldre trots demens. Att 

kommunerna har övergått till att äldre ska få bo hemma betyder ju inte att man ska bo hemma 

oavsett skick (JO 1983/84 s. 160; JO 1989/90 s. 207).  Kommunen insåg behovet hos den 

äldre kvinnan i Sundsvall och placerade henne på ett särskilt boende, istället för att hålla 

henne inlåst i hemmet (JO 1989/90 s. 207).  

 

De båda avgörandena från Europadomstolen som redovisas här, handlar om frihetsberövande 

och när detta är accepterat och inte. Besluten tagna av Europadomstolen, talar för att det är 

avgörande om frihetsberövandet är för den enskildes bästa eller inte (Mål nr. 2004 IX; Mål nr. 

2002 II). Värdigheten hos de äldre upprätthålls när deras eget beteende, självkänslan och 

andra människors agerande gentemot dem, överensstämmer. Här skulle en interaktiv strategi 

kunna aktualiseras, där integriteten upprätthålls genom att man har förtroende för de 

auktoriteter, här i form av kommunala myndigheter, som man kommunicerar med (Jacelon, 

2000 & 2004).   
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4.4 Alternativ till tvång 
 
Det finns alternativ till sänggrindar, brickbord, larm och inlåsning, i form av exempelvis höj- 

och sänkbara sängar, ergonomiska stolar, olika former av larm och högre bemanning av 

personal.  Eftersom inställningen är allmänt negativ bland personal i äldrevården till att 

använda fysiska begränsningsåtgärder är dessa alternativa vägar att gå (SOU 2006:110; 

Svenskt Demenscentrum, 2010). 14 av 16 studier visar att användningen av fysiska 

begränsningsåtgärder i vissa fall minskat ända ner till noll, genom åtgärder som bland annat 

förändringar av policies, utbildning, konsultation och fokusgrupper. Det har visat sig att 

personalen har brister i sina kunskaper om och hur begränsningsåtgärderna får användas 

(SOU 2006:110). Personalen inom äldrevården anser sig inte få tillräckligt gehör för behov av 

personal och resurser . Ej heller upplever de sig få respekt för sin proffessionella konpetens. 

Sammantaget leder detta till tidsbrist, något som slutligen går ut över de äldre (Teeri m.fl., 

2008). Eftersom befolkningen blir allt äldre, kommer världen att präglas av effekter av detta i 

framtiden. Sett i den kontexten, där de äldre inte är några andra än vi själva kommer att bli, är 

det tryggt att veta att det investeras från samhällets sida för dem som behöver hjälp på äldre 

dagar (SOU, 2003:91).  
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5.  DISKUSSION  
 
Här följer en diskussion om problematiken med lagstiftning och brist på lagstiftning baserat 

på tidigare kapitel. En återknytning sker här till syftet i inledningskapitlet.  Avslutningsvis 

redovisas förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Integritet trots ny tvångslagstiftning  
 

De tvångs- och begränsningsåtgärder som förekommer idag, är sådana att de enligt RF kräver 

stöd i lag. Ett sådant lagstöd saknas. Åtgärderna strider således mot grundlagen i form av RF, 

men även mot Europakonventionen.  Föreskrifterna, SOSFS 1980:87, 1992:17 och 1997:16, 

som nu upphävts, kom till utan att det fanns stöd i lag, och sådana föreskrifter är ju 

anmärkningsvärda redan från början. Innehållet i föreskrifterna var emellertid restriktivt, och 

huvudregeln var att inlåsning av äldre dementa inte fick ske. Inte heller fysiska 

begränsningsåtgärder fick ske utan samtycke eller läkarordination.  Ändå används inlåsning 

och fysiska begränsningsåtgärder frekvent, enligt Socialstyrelsen, runt om i Sverige på våra 

särskilda boenden för äldre dementa. Sedan föreskrifterna upphävdes finns en hel del 

vårdplaner ute på de särskilda boendena i kommunerna, som måste rivas upp och göras om. 

Det stöd i lag som verksamheterna behöver för hur de använder sig av fysiska skyddsåtgärder 

finns inte, och fanns alltså uppenbarligen inte tidigare heller . 

 

Gång på gång har olika utredningar och rapporter föreslagit lagstiftning utan att sådan kommit 

till stånd. Olika regeringar har genom åren inte beslutat om ny tvångslagstiftning, trots de 

olika utredningarnas entydiga resultat. Det kan vara så att det finns en rädsla för att det i och 

med lagstiftning skulle kunna bli ännu mer frekvent och ”legalt” att använda fysiska 

begränsningsåtgärder av olika slag, i tid och otid. JO:s anser ju att en lagstiftning som skulle 

möjliggöra frihetsinskränkningar, skulle komma att stå i uppenbar strid med målen för 

socialtjänsten enligt SoL, eftersom insatserna inom äldreomsorgen skall utformas så att ett 

ökande behov av vård och omsorg för äldre, ska tillgodoses med bibehållen integritet och 

självbestämmanderätt för den enskilde . Detta är i och för sig från JO:s ämbetsberättelse 

1989/1990, och många utredningar som visar på fördelar med lagstiftning, har tillkommit 

efter detta uttalande. Resultatet från andra länder som lagstiftat på detta område, visar att det 

blivit precis tvärt om. Eftersom ny lagstiftning kompletterats med utbildning och information 

till personal, visar reslutaten att tvångsåtgärder används i mindre omfattning än tidigare.  Den 

rapport som Svenskt Demenscentrum tagit fram så sent som november 2010 har troligen inte 
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sittande Regering hunnit ta ställning till ännu, och det återstår att se vad som blir resultaten av 

den. Ett flertal argument för att det bör lagstiftas på detta område har således redovisats i 

uppsatsen. Att tydliggöra för personalen i äldrevården vilka regler som gäller men i 

kombination med att de äldre får bibehålla sin personliga integritet, kan ses som de viktigaste 

argumenten. Tvång ska ses som den absolut sista utvägen och en stringent lagstiftning med 

tydliga föreskrifter om hur denna ska tolkas, måste därför utformas. Lagstiftningen bör 

självklart kompletteras med information och utbildning till berörda personer inom 

kommunerna och myndigheterna, som ska arbeta med vård, ledning och tillsyn av 

äldreomsorgen.  Det kan inte vara så att nödrätten som är en bestämmelse i BrB, som 

dessutom ska användas i undantagsfall när fara för liv föreligger, ska behöva utgöra den enda 

lagstiftningen på detta område. Ingenting i gällande lagstiftning, varken i svensk grundlag 

eller i europeisk rätt, motsätter sig heller att vi lagstiftar om fysiska begränsningsåtgärder. För 

de boendes, personalens, anhörigas men även för tillsynsmyndigheten i form av 

Socialstyrelsen, måste detta vara en positiv väg att gå. Alla berörda får då klarhet i gällande 

regelverk och tillsynen kan verkställas med tydlighet och kraft. Det förefaller även något 

märkligt att det finns så få rättsfall att tillgå på detta område. Eftersom inte inlåsning och 

fysiska begränsningsåtgärder har varit tillåtna i Sverige, annat än i undantagsfall, och tillsynen 

visar att verkligheten ser helt annorlunda ut, borde det funnits tillfälle för både JO och andra 

instanser, såsom Regeringsrätten, att skapa prejudikat på området. 

 

I utredningarna har inte funnits någon beräkning för vad det skulle innebära ekonomiskt för 

kommunerna att upprätthålla nödvändig bemanning för en god äldreomsorg. Självklart skulle 

andra ekonomiska konsekvenser än bara för utredning, statistik och tillsyn bli resultatet av en 

ny lagstiftning, men även för att upprätthålla rättsäkerhet och krav på integritet för 

verksamheterna i äldreomsorgen redan idag. Hur detta ska finansieras i kommunernas i många 

fall redan ansträngda ekonomi borde kanske någon av utredarna tagit in i sina rapporter. Om 

ny lagstiftning skulle minska användandet av tvång, jämfört med idag, borde bemanningen i 

alla fall inte bli lägre. Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets motioner om nationella 

riktlinjer för bemanning inom äldrevården, där de också fått med sig en majoritet av 

Riksdagens partier, visar trots allt en begynnande vilja bland politikerna att förändra 

situationen för våra äldre dementa. Att hela tiden avstå från dessa riktlinjer i tron att det skulle 

resultera i en minimibemanning, som skulle vara till nackdel för den enskilde, håller inte 

längre.  
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Flera forskare är överens om att integritet och självbestämmande är tätt sammankopplat med 

varandra. Det borde vara självklart, att visa respekt för de enskilda äldres privata sfär och 

självbestämmanderätt, särskilt som detta är grund för upprätthållande av värdighet och god 

hälsa. Således borde det ligga i våra beslutsfattares intresse att ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv ta hänsyn till de äldres integritet. Att beakta och ta hänsyn till äldre personers 

vanor och behov är något som enligt forskningen, är en bristvara i äldrevården idag. Det borde 

gå att organisera den dagliga verksamheten något mer individuellt för våra äldre, om hänsyn 

tas till deras personliga önskemål och behov. Att få äta när man är hungrig och inte när 

klockan säger att det är lunch, borde inte kräva så stor omställning. Den sociala isoleringen, 

som är ett stort problem bland många äldre på särskilda boenden, skulle ökad bemanning till 

viss del kunna råda bot på. Eventuellt skulle tid för utevistelse, att umgås och samtala med de 

äldre kunna höja deras känsla av välbefinnande och värdighet. Detta i sin tur skulle kunna 

leda till mindre depressiva symtom, bättre hälsa och därmed också höjd integritet. Den 

förhöjda kostnaden för ökad bemanning bör politikerna se till att lösa genom att Staten på 

något sätt hjälper kommunerna med finansieringen, för att önskad och ökad personaltäthet ska 

kunna bli verklighet. Personalen inom äldrevården kanske äntligen får gehör för behovet av 

mer resurser. Det ska inte vara omöjligt att lagstifta så att en verklig hänsyn och respekt visas 

de äldres integritet, egen vilja och personliga sfär. Eller kan det vara så att den mänskliga 

rättigheten till personlig integritet på äldre dagar är annorlunda än de krav som ställs på 

densamma under andra perioder i livet? De grundläggande mänskliga rättigheterna är kanske 

något man kan få ge upp, utifrån att man som äldre kan få sämre kognitiv förmåga, och 

därmed sämre beslutskapacitet. 

5.2  Förslag till fortsatt forskning  
 

 I de vetenskapliga artiklar som presenterats här, saknas i stor utsträckning synpunkter 

och deltagande från de berörda själva, något som ett par av forskarna funnit 

frustrerande. En forskning där man involverade de äldre, trots demens, kanske med 

hjälp av anhöriga eller gode män, skulle kunna bidra till att ge klarhet i vad de själva 

anser vara avgörande för upprätthållande av den personliga integriteten.  

 

 Ytterligare forskning kring gällande rätt vad beträffar integritet och fysiska 

begränsningsmedel skulle också vara önskvärt som underlag för ny lagstiftning, 

särskilt med tanke på brist på praxis på området. 
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