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Abstract 

In 1994, the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional 

Impairments, LSS, was introduced in Sweden. The aim of the Act is to achieve equality in living 

conditions and full participation in the community, with the goal to live as other people without 

impairments. The support and service in LSS shall secure good living conditions for the 

individual, but what ’good living condition’ implicate does not appear to be self-evident. The 

interpretation and content of good living conditions likely varies between people. However, for 

individuals with a need of receiving support from the Act, the content of good living conditions 

is thus significant. According to the fact that the individuals are dependent on authorities in 

order to be able to live an independent life. Is the notion of ’good living condition’ based on the 

individuals preferred way of living or what the decision-makers consider should be included in 

the notion?  

 This thesis amis to explore and critically examine the content of good living 

condition in the Swedish Disability Act, LSS. The thesis explores the notion of good living 

conditions through a legal analysis method. Thenceforth, the content of good living condition 

in the Act is critically examined through a human rights-based approach, in this thesis the 

Capabilities Approach. The human rights-based approach enables examination of whether the 

content of the Act is legitimate from a perspective based on the freedom and choice of the 

individual to achieve central capabilities.    

 In this thesis I argue that a plausible consequence in terms of the consideration 

for the authorities regarding the provision of the support, are at the expense of the individual’s 

ability to shape a life in accordance with people without impairments. This thesis concludes 

that the foundation of the Act is consistent with the human rights approach as well as with the 

Convention on the Rights of Peoples with Disabilities regarding the common intention and 

fundamental principles. The support and service in LSS can be understood as the societal 

responsibility to promote for individuals capabilities. Where the support and service essentially 

can be related to all central capabilities required for a life worthy of human dignity consistent 

with social justice. However, the notion of good living conditions in the Act contains significant 

shortcomings in the light of its implementation and the extent of the court’s trial, for individuals 

intrinsic opportunity to do and to be what they have reason to value.     

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 i Sverige. LSS 

har till syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället, med målet att 

individer med funktionshinder får möjligheten att leva som andra. Insatserna i LSS ska 

tillförsäkra goda levnadsvillkor, men vad detta innebär framgår inte tydligt av lagen. 

Uppfattningen om och innebörden av goda levnadsvillkor varierar troligen mellan människor. 

För individer med behov av insatser enligt LSS blir det viktigare att tydliggöra vad goda 

levnadsvillkor innebär då denne är beroende av myndigheters beslut för att kunna leva ett 

självständigt liv. Utgår goda levnadsvillkor från individens önskade sätt att leva eller vad 

beslutsfattarna anser bör inkluderas i goda levnadsvillkor?  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka och kritiskt granska LSS 

perspektiv på goda levnadsvillkor. Detta sker genom en rättsanalytisk metod för att undersöka 

vad som avses med goda levnadsvillkor enligt LSS. Lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

prövas därefter mot ett MR-perspektiv, vilket i denna uppsats är Capabilities Approach. Detta 

i syfte att granska om lagens perspektiv är rimligt utifrån individens frihet och valmöjlighet till 

centrala förmågor.  

I uppsatsen argumenterar jag för att det finns en risk att hänsynen till 

myndigheternas organisatoriska aspekter vid utformning av insatser sker på bekostnad av 

individens möjligheter att forma sitt liv, i likhet med människor utan funktionshinder. 

Slutsatserna i uppsatsen är att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor i grunden är väl förenlig 

med MR-perspektivet så väl som med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning utifrån deras gemensamma intentioner och grundläggande principer. 

Insatserna i LSS kan förstås som det samhälleliga ansvaret att tillhandahålla medel för 

främjandet av individers förmågor. Där insatserna i LSS i det väsentliga kan kopplas till 

samtliga centrala förmågor för ett människovärdigt liv förenligt med social rättvisa. Det finns 

dock betydande brister i lagens perspektiv på goda levnadsvillkor, i ljuset av dess 

implementering och omfattning av domstolens prövning, för individers reella möjlighet till 

varande och görande som de har anledning att värdesätta.          
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Kapitel 1. Inledning  

Enligt Sveriges funktionshinderpolitik är målet att ”uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning”, vilket grundar sig i FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).1 Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Lagen markerade på ett tydligt 

sätt utvecklingen från beroende till självständighet för individer med funktionshinder.2 LSS är 

en rättighetslag vilket betonar lagens betydelse samt individer tillhörande lagens personkrets 

som rättighetsbärare3, således en rätt till konkreta insatser. Upprättandet av lagen syftade till att 

definiera rättigheter för individer med funktionshinder så att full delaktighet och jämlikhet 

kunde uppnås.4 Ett förtydligande gällande ’rätten till’ och ’rättigheter’ är här värt att notera. En 

rättighetslag innebär att individer som uppfyller rekvisiten för att tillhöra lagen har rätt till vissa 

insatser, vilket förutsätter att individen har ett behov av insatsen och att detta inte tillgodoses 

på annat sätt.5 Lagen innebär en rätt till insatser om rekvisiten är uppfyllda och kan på så sätt 

förstås som rättigheter, men LSS och dess insatser kan snarare sägas vara medel för att realisera 

rättigheter. I förarbetet till lagen framgår att åtgärder ska inriktas på att individer ges möjlighet 

till bland annat bra utbildning, arbete och bostad samt delaktighet i samhälleliga aktiviteter6, 

vilka har en tydlig koppling till de mänskliga rättigheterna och Sveriges internationella 

åtaganden. 

Lagens intentioner och implementeringen av lagen är dock under ständig debatt. 

De många rättsfall i syfte att vägleda vid tolkning och olika rekvisits förändrade innebörd under 

årens lopp tyder på svårigheter vid tillämpningen av lagen.7 Lagens utformning ger individer 

förhoppningar och möjligheter att kunna ställa krav på insatser för att tillförsäkras ett bättre liv 

samtidigt som lagen inte alltid kan möta dessa förväntningar och vad den enskilde anser är sina 

individuella behov.8 Under senare år har LSS och särskilt insatsen personlig assistans varit 

omdebatterad med fokus på kostnadsutvecklingen, vilket den även var föremål för redan vid 

                                                           
1 Proposition 2016/17:188. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s. 22 
2 Ekensteen, Vilhelm: ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv”, i Tideman, Magnus (red.): Perspektiv på 
funktionshinder & handikapp. Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 105-118, s. 115 
3 Erman, Margareta: LSS. En vägledning. 2. Uppl., Komlitt, Helsingborg, 2015, s. 13   
4 Proposition 1992/93:159. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, s. 44 
5 Larsson, Monica., & Larsson G, Lars: Stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS 2018. Komlitt, 
Helsingborg, 2018, s. 11 
6 Prop. 1992/93:159. s. 43-44 
7 Se nedan, avsnitt ”Tidigare forskning inom området” 
8 Erman: LSS. En vägledning. s. 13   
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införandet av lagen.9 Förtydliganden i lagen har gjorts i försök att bland annat kontrollera de 

ekonomiska kostnaderna och tydliggöra för myndigheter vid implementering. Det stora fokuset 

på ekonomiska kostnader snarare än lagens positiva effekter10 riskerar att överskugga lagens 

syfte och individers absoluta rätt till insatser.11 Vilket på olika sätt har uppdagats i media genom 

skildringar av situationen och dess konsekvenser för individer som fått minskad eller helt 

förlorat sin assistans.12 

Till skillnad från exempelvis socialtjänstlagen (SoL) där insatser syftar till att 

individer ska uppnå skälig levnadsnivå ska insatserna i LSS tillförsäkra individen goda 

levnadsvillkor.13 Vad goda levnadsvillkor betyder framgår inte tydligt i lagen eller förarbetena. 

Det är troligt att individer har olika uppfattningar om vad det innebär, för mig kan goda 

levnadsvillkor betyda något helt annat än det gör för en annan människa. Detta är inget som de 

flesta dagligen behöver reflektera över eller definiera. I kontexten där individer med 

funktionsvariationer, i behov av insatser enligt LSS, befinner sig blir det viktigare att tydliggöra 

vad goda levnadsvillkor faktiskt innebär. Individen befinner sig i en komplex situation, å ena 

sidan syftar LSS till att respektera individens självbestämmande och integritet samt stärka 

förmågan att leva ett självständigt liv. Å andra sidan är individen beroende av myndigheter som 

ska bedöma behov och besluta om insatser.14 En fråga som väcks i detta sammanhang är om 

goda levnadsvillkor utgår från individens önskade sätt att leva sitt liv eller vad beslutsfattarna 

anser det är och vad som bör inkluderas i goda levnadsvillkor. Hur påverkar lagens perspektiv 

på goda levnadsvillkor individens reella möjlighet till självbestämmande, jämlika 

levnadsvillkor och delaktighet i samhället?  

Syfte och problemfrågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kritiskt granska LSS perspektiv på goda 

levnadsvillkor. Detta är av intresse med anledning av den otydlighet som tycks finnas gällande 

                                                           
9 Näsman, Mattias: Konsekvenser av indragen assistansersättning. En studie om medikalisering och hur 
kostnader skiftar från samhället till brukaren och dess anhöriga. Rapport för STIL om förändrat stöd enligt LSS 
och SFB. No 46/2016, Umeå universitet, 2016, s. 22 
10 A.a. s. 20 
11 A.a. s. 15, s. 65 
12 Se ex. SVT: ”Ulrika kan inte förflytta sig själv – kommunen drar ner på personliga assistenter”, 18-12-27, 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ulrika-kan-inte-forflytta-sig-sjalv-men-kommunen-drar-ner-pa-
personliga-assistenter. Svenska dagbladet: ”Nära 700 har förlorat sin assistans – på bara två år”, 18-03-13, 
https://www.svd.se/nara-700-funktionshindrade-har-forlorat-sin-assistans. Aftonbladet: ”Rekordstor andel får 
avslag för assistans”, 19-03-15, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jWQM0/rekordstor-andel-far-avslag-
for-assistans. Hämtade 19-03-30.    
13 Näsman: Konsekvenser av indragen assistansersättning. s. 14 
14 Ekensteen: ”Från objekt till subjekt i sitt eget liv”, i Tideman, (red.): Perspektiv på funktionshinder & 
handikapp. s. 114 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ulrika-kan-inte-forflytta-sig-sjalv-men-kommunen-drar-ner-pa-personliga-assistenter
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ulrika-kan-inte-forflytta-sig-sjalv-men-kommunen-drar-ner-pa-personliga-assistenter
https://www.svd.se/nara-700-funktionshindrade-har-forlorat-sin-assistans
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jWQM0/rekordstor-andel-far-avslag-for-assistans
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3jWQM0/rekordstor-andel-far-avslag-for-assistans
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begreppet, där det finns delade meningar om hur det bör tolkas15, samt utifrån den utveckling 

som skett och sker vid tillämpningen av lagen.   

För att uppnå syftet måste jag som ett första steg besvara frågan ”vad avses med 

goda levnadsvillkor enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade?”. Detta 

undersöks med hjälp av en rättsanalytisk metod, där lagtext och dess förarbeten studeras samt 

genom att analysera hur domstolen förefaller tolka goda levnadsvillkor vid tillämpningen av 

olika rättsfall. Denna fråga är relevant för att undersöka lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor och kontextualisera goda levnadsvillkor med hjälp av praxis. Vidare måste 

denna frågan besvaras innan en granskning av lagens perspektiv är möjlig. 

Det andra steget blir att besvara frågan ”är lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor rimligt utifrån ett MR-perspektiv?”. Detta sker genom en kritisk granskning där 

jag kommer undersöka om lagens perspektiv på goda levnadsvillkor, det som framkommit av 

den första frågan, låter sig förenas med ett MR-perspektiv eller om det går att urskilja någon 

diskrepans. Det MR-perspektiv som lagen prövas i förhållande till är utifrån capabilities 

approach. 

Teori 

Mänskliga rättigheter kan tolkas på olika sätt, i denna uppsats utgör Capabilities Approach (CA) 

eller som den ibland även kallas Human Development Approach det huvudsakliga MR-

perspektivet. Preliminärt kan CA förstås som en modell för jämförelse av livskvalité och för 

reflektion om grundläggande social rättvisa. Den utgör en bra grund för en teori om rättvisa och 

människors rättigheter, där den centrala frågan att ställa sig är ’vad individen kan göra och 

vara?’. CA fokuserar på individers frihet och valmöjligheter där samhällets uppgift är att 

tillhandahålla en mängd möjligheter och reella friheter.16 Det valda MR-perspektivet kan bidra 

till att goda levnadsvillkor och tillämpningen av LSS ses i ljuset av individers möjligheter till 

varanden och göranden, vilket är förankrat i individers verklighet. Det främsta angreppssättet 

blir att pröva individers möjligheter utifrån CA i relation till situationerna som framkommit av 

praxis. Grundarna till teorin är den indiske nationalekonomen och filosofen Amartya Sen samt 

den amerikanske filosofen Martha C. Nussbaum. Versionen utvecklad av Sen är mer av en 

normativ teori inriktad mot livskvalité och rättvisa vilken inte är lika formell i sin utformning 

som Nussbaums mer specifika version. Nussbaum vidareutvecklade teorin som dels en teori 

om grundläggande social rättvisa, dels en teori om grundläggande politiska rättigheter. Detta 

                                                           
15 Olika förståelser av begreppet framträder bl.a. hos Försäkringskassan resp. Intresseorganisationer.  
16 Nussbaum, Martha: Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling. Karneval förlag, Stockholm, 2013, s. 
27-28 
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innebar att Nussbaum i sin version inkluderade ett minimum av centrala förmågor som är 

förenligt med ett människovärdigt liv och social rättvisa.17 Social rättvisa kräver att individen 

kommer över en ”skälig tröskelnivå” för dessa. Av detta följer inte att jämlikhet innebär att 

förmågorna ska fördelas lika och att livsbetingelser jämnas ut mellan människor.18 

Tröskelnivån kräver jämställdhet eller jämlika förhållanden inom vissa områden men inte alla, 

och rättvisa kan i vissa fall kräva mer än den anförda tröskelnivån. CA är ingen fullständig teori 

och erbjuder inte heller en preciserad tröskelnivå för förmågor utan det är upp till varje land att 

bestämma.19 Därför kommer även ett annat MR-perspektiv användas som komplement vilket 

är CRPD och dess allmänna principer. I likhet med CA handlar jämlikhet i CRPD om att det i 

samhället ska finnas jämlika möjligheter för alla. Jämlika möjligheter innebär inte alltid att det 

ska vara fråga om tillhandahållandet av exakt samma förutsättningar till alla, eftersom 

likabehandling kan leda till ojämlikhet. Människor kan behöva olika grader av insatser eller 

stöd för att erhålla samma möjligheter som andra att åtnjuta sina rättigheter.20 CRPD kan bidra 

till att belysa och förtydliga de centrala förmågor som är relevanta i relation till individer med 

funktionsvariationer. En mer ingående redogörelse av MR-perspektivet följer i kapitel 2.      

Metod och material 

I detta avsnitt presenteras det metodologiska tillvägagångssättet och en redogörelse för de 

metodologiska val som gjorts för att uppnå syftet.  

Denna uppsats innefattar en rättsvetenskaplig och en etisk del, där den etiska analysen är i 

främsta fokus. För att besvara första frågeställningen kommer en rättsanalytisk metod tillämpas 

för att tolka vad som avses med goda levnadsvillkor. Först följer en kort bakgrund till lagen i 

syfte att redogöra för vad som låg till grund för lagen, dess tänka funktion i samhället och vad 

som kan sägas utgöra lagens ändamål.21 Detta är av relevans då lagen bör ses i ljuset av 

intentionerna vid införandet. Efter denna redogörelse analyseras goda levnadsvillkor. Det första 

steget innebär att fastställa gällande rätt genom en traditionell rättsdogmatisk metod22 utifrån 

den hierarkiska rättskälleuppfattningen, det vill säga lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.23 

                                                           
17 Nussbaum: Främja förmågor. s. 27-28. 
18 A.a. s. 40-41 
19 A.a. s. 49-50 
20 OHCHR: ”The Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Training Guide No 19”. United 
Nations, 2014, s. 16. Hämtad 19-04-21, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf  
21 Sandgren, Claes: Vad är rättsvetenskap? Jure förlag, Stockholm, 2009, s. 122 
22 Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. Uppl. 4:1., 
Norstedts Juridik, Stockholm, 2018, s. 45 
23 Sandgren: Vad är rättsvetenskap? s. 120 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf
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Goda levnadsvillkor framgår av 7 § och är något som själva insatserna i LSS ska säkerställa. 

Därav analyseras även 5 och 6 §§ som anger lagens mål och allmänna inriktning i syfte att 

kunna tolka vad goda levnadsvillkor innebär. Detta då insatserna, som ska innebära goda 

levnadsvillkor, enligt mig kan sägas vara medlen för att nå målen. Även 9 a § analyseras för att 

kort redogöra för bedömningsgrunderna för insatsen personlig assistans. Bestämmelserna för 

denna insats är mer omfattande och inkluderar både en bedömning av grundläggande behov 

och andra personliga behov, vilket gör att en undersökning av dessa är av betydelse för analysen 

av goda levnadsvillkor. Rättsfall som innefattar 5, 6 och 7 §§ redogörs för i syfte att synliggöra 

situationer som individer bedömts ha rätt till/inte rätt till insats för att uppnå goda 

levnadsvillkor, exempelvis att resa iväg på läger eller byta bostad. Undersökningen av praxis 

blir central då de specifika situationerna på olika sätt kan relateras till individers möjligheter till 

förmågor. Rättsfallen används dels för att analysera gällande rätt, dels för att i andra delen av 

analysen utgöra empiriskt material.24 Rättsfallen har valts ut med hjälp av den juridiska 

databasen Zeteo som hänvisar till relevanta och aktuella prejudicerande domar. I relation till de 

aktuella paragraferna framkom 25 domar. Samtliga hänvisade domar har översiktligt lästs 

igenom, därefter har tio domar bortsetts från med anledning av att de var notiser som inte anses 

vägledande eller på andra sätt inte bidrog till en djupare förståelse av goda levnadsvillkor (se 

bilaga 1). Resterande domar har sedan ingående analyserats och avgörande argument från 

samtliga parter och domstolarna har markerats. De individuella omständigheterna i de enskilda 

fallen påverkar domstolens bedömning vilket gör att en liknande fråga kan få olika utfall, något 

som måste tas i beaktande vid denna analys av goda levnadsvillkor.  

Därefter följer ett avsnitt där lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

sammanfattas och diskuteras med ett fokus på de situationer som individer beviljades eller 

avslogs rätt till insats med hänvisning till goda levnadsvillkor. Avsnittet inkluderar även en 

kortare analys av underinstanser och andra aktörers tolkning av goda levnadsvillkor. Detta kan 

i traditionell rättsdogmatisk metod sägas falla utanför vedertagna rättskällor. Vid en 

rättsanalytisk metod, där ett led kan vara att fastställa gällande rätt genom en rättsdogmatisk 

metod, är valet av det material som kan användas vid analys friare exempelvis i form av 

myndighets- och underrättspraxis.25 Valet att även analysera detta grundar sig i att det endast 

är enstaka fall som prövas i högsta instans varav bedömningar och beslut om rätt till insats samt 

individers goda levnadsvillkor vanligen sker på dessa nivåer. Därav kan det bidra till att belysa 

                                                           
24 Sandgren: Vad är rättsvetenskap? s. 45-46 
25 Sandgren: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation. s. 50-51 



6 
 

”gällande rätt i faktisk mening”26 vilket är av betydelse för att i det senare skedet kunna 

analysera goda levnadsvillkor utifrån MR-perspektivet (dvs. individers reella möjligheter). 

Underinstanserna och myndigheternas argumentation finns sammanställda i de flesta av HFD-

avgöranden som Zeteo hänvisar till, vilka jag utgått från. Dessa tolkningar och avgöranden är 

inte prejudicerande och kan därmed inte generaliseras. Analysen av underrättspraxis har 

däremot ett annat syfte än att fastställa vad goda levnadsvillkor innebär, det handlar om att 

synliggöra hur begreppet kan tolkas och eventuella skillnader i förståelsen av begreppet.  

För att besvara den andra frågeställningen kommer lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor prövas i förhållande till ett MR-perspektiv utifrån en kritisk ansats. Detta i syfte 

att undersöka om lagens perspektiv är rimligt i ett MR-perspektiv. En kritisk metod syftar 

generellt till att synliggöra och ifrågasätta orättvisor i en rådande social verklighet för att bidra 

till frigörelse eller motstånd mot strukturer som dominerar eller hindrar människor i olika 

avseenden. Kritiska studier anlägger vanligen sitt studieobjekt i relation till större samhälleliga 

och sociala förhållanden, men det förekommer även kritiska studier som fokuserar på mer 

avgränsade och specifika praktiker.27 Denna studie kan förstås som mikroorienterad28 utifrån 

att den kritiska ansatsen kommer tillämpas på ett avgränsat och väldigt specifikt område, i detta 

fall det rådande perspektivet på goda levnadsvillkor.  

Först följer en kort redogörelse över hur förmågenivån i relation till LSS har 

fastställt samt hur lagen och dess insatser kan förstås utifrån en förståelse av MR-perspektivet. 

Det valda MR-perspektivet erbjuder ingen konkret tröskelnivå för förmågorna utan denna ska 

formas inom det juridiska- och politiska systemet.29 LSS uppkom genom en demokratisk 

process och därav kommer förarbetena och lagen i första hand utgöra tröskelnivån för de 

förmågor som synliggörs i lagens perspektiv. Därefter prövas lagens perspektiv mot MR-

perspektivet. De olika situationer som aktualiserats och tolkningen av goda levnadsvillkor som 

framkommit av praxis kommer i denna del användas som empiriskt material, i syfte att 

undersöka vad individen i praktiken kan göra och vara. Materialet analyseras och prövas genom 

ett MR-perspektiv som fokuserar på individers frihet och reella möjligheter till varande och 

görande. Detta MR-perspektiv, som redan framhållits, är Martha Nussbaums capabilities 

approach vilket utgör studiens huvudsakliga teori. MR-perspektivets potential är att det är en 

teori om social rättvisa som intar en kritisk hållning till samhället och fokuserar på sociala 

                                                           
26 Sandgren: Vad är rättsvetenskap? s. 46 
27 Alvesson, Mats., & Deetz, Stanley: Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 7 
28 Ibid. 
29 Nussbaum: Främja förmågor. s. 48 
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orättvisor och ojämlikhet.30 Vidare kan MR-perspektivet erbjuda den kritiska metoden ett 

prövande och ifrågasättande utifrån vad individer faktiskt kan göra och vara. Det huvudsakliga 

MR-perspektivet har en central plats i uppsatsen utifrån sitt fokus på individers möjligheter i 

relation till betydelsefulla förmågor som är förenliga med social rättvisa (se bilaga 2). Detta 

kompletteras med ett MR-perspektiv utifrån CRPD och dess allmänna principer vilka kan bidra 

till att synliggöra och förtydliga betydelsefulla förmågor i relation till individer med 

funktionsvariationer, exempelvis personlig rörlighet och vikten av tillgänglighet. Det valda 

tillvägagångssättet möjliggör en kritisk granskning av om individer med insats enligt LSS har 

likvärdiga möjligheter som andra och kan sägas erhålla goda levnadsvillkor, eller om nuvarande 

perspektiv innehåller brister eller hinder för social rättvisa. Avslutningsvis följer en diskussion 

och reflektion om det går att säga att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor är rättvist utifrån 

capabilities approach och därmed rimligt i ett MR-perspektiv.  

Avgränsning  

Avgränsningen vid lagens perspektiv på goda levnadsvillkor (första frågan) är begränsad till att 

undersöka rättsfall som bedömts i relation till bestämmelserna 5, 6 och 7 §§. Detta eftersom 

goda levnadsvillkor framgår i 7 § men bör ses i relation till främst 5 och 6 §§ där lagens mål 

och allmänna inriktning förtydligas. Även 9 a § redogörs kort för som handlar om 

bedömningsgrunden för personlig assistans. Detta har tagit med då bedömningen gjordes att en 

kort redogörelse var nödvändig för att få en djupare förståelse av goda levnadsvillkor i relation 

till insatsen. Vidare är denna insats ständigt aktuell och omskriven samt den insats i LSS som 

möjliggör den främsta självständigheten för individer. Det finns delar av lagen som är ett led i 

bedömningen av goda levnadsvillkor som inte undersöks i denna uppsats. De kriterier som 

krävs för att tillhöra lagen kommer bland annat inte redogöras för. Detta eftersom jag är 

intresserad av att undersöka hur rättsinstanserna bedömer goda levnadsvillkor för de som 

ostridigt tillhör LSS och därmed har rätt till någon insats enligt lagen.   

Begrepp i sammanhanget  

De begrepp som kommer användas utgår från Socialstyrelsens terminologiråds definitioner. 

Funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som 

uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada vilken kan vara bestående eller 

övergående. Funktionshinder är den begränsning en funktionsnedsättning innebär för individen 

i relation till omgivningen. Svårigheter som att klara sig själv i vardagen och bristande 

                                                           
30 Nussbaum, Martha: Creating Capabilities. The Human Development Approach. The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 2011, s. 19 
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delaktighet i arbetslivet, sociala relationer, fritid och utbildning är några exempel på 

begränsningar.31 Funktionsvariation har använts i inledningen och kommer även användas i 

min egen diskussion då det enligt min uppfattning är neutralare och mer explicit betonar att alla 

människor fungerar olika. Detta inkluderar alla människor men i detta sammanhang refererar 

jag med begreppet till funktionsförmågor som på något sätt skiljer sig ”från den gängse 

normuppfattningen om en ’normalfungerande’ människa”.32 Jag kommer även använda 

begreppen individen/individer när jag syftar på individer med funktionsvariationer och andra 

när jag syftar på individer utan funktionsvariationer. 

Tidigare forskning inom området 

I detta avsnitt presenteras en teoretisk ram över det aktuella forskningsområdet som ligger till 

grund för uppsatsens perspektiv. Det finns mycket forskning inom funktionshinderområdet 

dock inte specifikt i relation till goda levnadsvillkor enligt LSS, med undantag från Svenssons 

rapport från 2000. Jag har därför valt ut några angränsande områden som knyter an till syftet 

med uppsatsen, dessa är LSS (implementering och levnadsvillkor), mänskliga rättigheter (MR) 

och funktionshinder samt capabilities approach. I detta avsnitt kommer jag kortfattat redogöra 

för den tidigare forskningen inom angivna områden och belysa hur uppsatsen relaterar till dessa.   

Svensson har i en rapport undersökt den faktiska tillämpningen av biståndsreglerna enligt SoL 

och rätten till insatser enligt LSS. Syftet var att bidra till en ökad förståelse om hur de moderna 

målsättningsparagraferna, i LSS 7 § där goda levnadsvillkor uttrycks, tillämpas i praktiken. Där 

ett steg var att undersöka i vilken utsträckning lagstiftaren tänkt att målformuleringarna, skälig 

levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor, vid rättstillämpningen skulle vara målrationella 

eller normrationella. För att sedan undersöka hur den faktiska tillämpningen förhöll sig till mål- 

respektive normrationalitet. Svensson kom fram till att målformuleringarna, i båda lagrummen, 

i den faktiska tillämpningen inte på ett avgörande sätt förändrats från målrationell till 

normrationell. Gällande den konkreta innebörden i målformuleringarna hade ’skälig 

levnadsnivå’ en konkret kärna för bedömning, medan ’goda levnadsvillkor’ inte hade det och 

en bedömning skedde enligt Svensson till alla delar på ett skönsmässigt sätt. Vid tidpunkten för 

                                                           
31 Socialstyrelsen: ”Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen”. 
Hämtad 19-04-13, https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_7 
32 Institutet för språk och folkminne: ”Funktionshindrad eller person med funktionsnedsättning?”, 18-03-05. 
Hämtad 19-04-13, https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-
rad/2018-03-05-funktionshindrad-eller-person-med-funktionsnedsattning.html 

https://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_7
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2018-03-05-funktionshindrad-eller-person-med-funktionsnedsattning.html
https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/sprakradgivning/aktuellt-sprakrad/granskade-rad/2018-03-05-funktionshindrad-eller-person-med-funktionsnedsattning.html
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Svenssons rapport fanns det bara några vägledande riktlinjer att förhålla sig till och ett fåtal 

avgöranden från Regeringsrätten (nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen, HFD).33     

Det finns mycket skrivet som berör LSS utifrån olika perspektiv. Lagen i relation till dess 

tillämpning belyses av några däribland Erlandsson som menar att välfärdsrättens dilemma är de 

normer som inverkar på handlingsutrymmet vid tillämpningen av LSS. Handlingsutrymmet är 

å ena sidan väsentligt för att reell hänsyn till den enskilde ska kunna tas, i syfte att nå 

intentionerna i lagen. Å andra sidan är handlingsutrymmet problematiskt då det påverkas av 

organisationens syn på lagen och riktlinjer, som inte nödvändigtvis är i linje med lagens 

intentioner.34 Erlandsson menar att kunskap som krävs för att lagens målsättning ska 

förverkligas är, utöver rättsliga normer, kunskap om livsvillkoren för individer, insikt om 

betydelsen av den politiska styrning lagen uttrycker, kompetens kring rättskällelära samt en 

vilja att uppfylla intentionerna vid beslut enligt LSS.35 Blomberg, Widerlund och Lindqvist har 

i en studie undersökt och jämfört utvecklingen av stöd och service till individer med kognitiva 

funktionshinder i Sverige och Finland under åren 1990–2010. En slutsats var att Sverige hade 

mer stöd i relation till bostad. Individer har rätt till bostad med olika stödinsatser vilket innebär 

att många kan bo i egen lägenhet som i sin tur leder till en större möjlighet att utöva ett aktivt 

medborgarskap. En likhet mellan länderna var bristen på delaktighet för individer, där interna 

regelverk med mera begränsar möjligheten till aktivt medborgarskap. Enligt Blomberg, 

Widerlund och Lindqvist är målformuleringarna i ländernas respektive lag inte tydligt 

definierade och nyttjas som politiska ideal. Studien visar att intentionerna inte realiseras tillfullo 

där ekonomi, organisering, strukturer och långlivade kulturer är hinder för individers 

förverkligande av delaktighet.36 

Näsman har undersökt hur personlig assistans förändrats sedan lagens införande 

och menar att en förändrad normering inom försäkringskassan haft stor påverkan på vilka som 

beviljats insats. Enligt Näsman tyder det på en förändrad tillämpning och att LSS snarare har 

nyttjats som en ramlag, trots sin karaktär av rättighetslag som ska skydda individers 

rättigheter.37 Hultman har i sin tur undersökt personlig assistans, både utifrån unga 

                                                           
33 Svensson, Gustav: Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Bedömning i förvaltningsdomstolar och 
socialnämnder. Norstedts Juridik, Stockholm, 2000, s. 327-329 
34 Erlandsson, Lennart: Rätt, norm och tillämpning. En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre 
arenor. Lunds universitet, 2014, s. 153-154 
35 Erlandsson, Lennart: LSS och dess tillämpning: En rapport om normbildningsprocesser i välfärdsrättsliga 
beslut. Högskolan Kristianstad, 2018, s. 27-28 
36 Blomberg, Barbro., Widerlund, Lena., & Lindqvist, Ann-Marie: ”Stöd och service till personer med 
utvecklingsstörning. En studie om förändringar i Sverige och Finland mellan åren 1990-2010”, i 
Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 3-4, 2010, s. 289-307, s. 303-304 
37 Näsman: Konsekvenser av indragen assistansersättning. s. 66-67 
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assistansanvändares perspektiv och från handläggare som fattar beslut om insatsen. 

Ungdomarna ville huvudsakligen få möjlighet att göra samma sorts val och delta i aktiviteter 

som andra jämnåriga, vilket försökte åstadkommas med hjälp av olika strategier för att försöka 

utforma insatsen utifrån sina önskemål. När det kom till handläggningsprocessen visade det sig 

att den praxis som gällde vid utredningar medförde att det var svårt att åstadkomma individuella 

bedömningar som kunde ta hänsyn till de eventuella konsekvenser beslutet innebar för 

individen i sin vardag.38   

Annan forskning är mer inriktad mot specifika insatser, där ett särskilt fokus är just personlig 

assistans. Clevnert och Johansson har i en artikel redogjort för den personliga assistansen som 

kan sägas förkroppsliga FN:s standardregler för att tillförsäkra individer med funktionshinder 

sina rättigheter och intressen. Vidare beskriver författarna hur reformen ökat individers 

möjligheter att välja hur de vill leva sina liv. Där den personliga assistansen har förbättrat 

livskvaliteten för individer så väl som för deras familjer. Vidare menar Clevnert och Johansson 

att även om reformen funnits i många år finns det fortfarande problem och frågor i relation till 

assistansbidraget. Även om målen med personlig assistans är tydliga, är reglerna som reglerar 

insatsen komplicerade. På grund av utformningens komplexitet har insatsen orsakat vissa 

genomförandeproblem för myndigheterna, det vill säga för kommuner och försäkringskassan.39 

Wadensten och Ahlström kom i sin studie fram till att strategier som individer med personlig 

assistans använder sig av för att hantera sitt dagliga liv varierade stort. Ett bra nätverk och 

vänner resulterade däremot i fler strategier och större inflytande. Insatsen var av stor betydelse 

för att hantera sitt dagliga liv och en viktig faktor var möjligheten att vägleda, vara delaktig och 

kontrollera den assistans som individen erhöll.40  

Larsson har undersökt personlig assistans som en rättighet och kom fram till att 

rätten till insatsen är en stark rättighet utifrån sin juridiska rättighetsutformning och syfte att 

stärka mänskliga rättigheter för individer.41 Rättigheten är däremot föränderlig och har ändrats 

i takt med samhället normer. Funktionshinderspolitikens principer och mål som insatsens 

utformning grundar sig på, samt dess syfte att tillförsäkra goda levnadsvillkor, kan enligt 

                                                           
38 Hultman, Lill: Live life! Young peoples’ experience of living with personal assistance and social workers’ 
experiences of handling LSS assessments from a Child perspective. Karolinska institutet, Stockholm, 2018, s. 74-
75 
39 Clevnert, Ulla., & Johansson, Lennarth: ”Personal Assistance in Sweden”, i Journal of Aging & Social Policy, vol 
19:3, 2007, s. 65-80, s. 77-78 
40 Wadensten, Barbro., & Ahlström, Gerd: ”The struggle for Dignity by People with Severe Functional 
Disabilities”, i Nursing Ethics, vol. 16, nr. 4, 2009, s. 453-465, s. 461-462 
41 Larsson, Monica: Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. Socialhögskolan Lunds universitet, 
2008, s. 251-252 
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Larsson förstås underordnade exempelvis ekonomiska och ideologiska normer.42 De 

funktionshinderspolitiska principerna som självbestämmande och inflytande, vilka är en viktig 

del av rättigheten personlig assistans, hade vid utformandet av lagen inte till syfte att likställas 

med rätten till insatser. Larson menar att principerna inte kan ses som rättsnormer, däremot har 

de en normbildande funktion.43 Giertz har i sin avhandling undersökt villkor, möjligheter och 

gränser för individers inflytande och självbestämmande med insats enligt LSS däribland 

personlig assistans. Intentionerna i LSS gällande individens självbestämmande och inflytande 

i det dagliga livet realiseras i ett komplext sammanhang.44 Betydande faktorer som påverkade 

inflytande och självbestämmande var individens syn på den egna förmågan och omgivningens 

syn på individer med funktionshinder.45 I likhet med CRPD:s syn på stöd till individer i syfte 

att uppnå målen i konventionen, kan insatser enligt LSS ses som ett kompensatoriskt medel för 

individen. Individen ses som ett subjekt och en medmänniska lik andra, med en viss skillnad 

till någon aspekt som kan kompenseras med insats. CRPD tydliggör rättigheter och vikten av 

att respektera individen som subjekt med ett fullvärdigt människovärde. Avhandlingen pekar 

på att inflytande och självbestämmande som en rättighet för individen i relation till LSS-insatser 

kräver ett individanpassat stöd i syfte att uppnå delaktighet.46 Där ett viktigt perspektiv är 

individens inflytande och självbestämmande över sitt liv47, vilket är beroende av att individen 

erkänns som en unik person.48   

Forskningen berör även LSS gällande personlig assistans i förhållande till CRPD. Von Granitz, 

Reine, Sonnander och Winbland undersökte hur artikel 19, rätten att leva självständigt och delta 

i samhället, i CRPD främjas genom personlig assistans i Sverige. Slutsatsen visade en skillnad 

mellan den rapporterade och det förväntade resultatet gällande delaktighet i relation till 

personlig assistans, vilket i sin tur indikerade att rättigheten enligt CRPD inte uppfylldes. 

Vidare menade von Granitz et al. att den ojämlika tillgången till delaktighet utifrån olika 

variabler kan tyda på att insatser enligt LSS tillhandahålls utifrån en vårdande karaktär snarare 

än att säkerställa full delaktighet i samhället i enlighet med CRPD.49 Även Brennan, 

                                                           
42 Larsson: Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans. s. 246 
43 A.a. s. 251-252 
44 Giertz, Lottie: Erkännande, makt och möten. En studie av inflytande och självbestämmande med LSS. 
Linnéuniversitetet, 2012, s. 211 
45 A.a. s. 213 
46 Giertz: Erkännande, makt och möten. s. 220 
47 Ibid. 
48 A.a. s. 224 
49 Von Granitz, Helén., Reine, Ieva., Sonnander, Karin., & Winblad, Ulrika: ”Do Personal Assistance Activities 
Promote Participation for Persons with Disabilities in Sweden?”, i Disability and Rehabilitation, vol. 39, nr. 24, 
2017, s. 2512-2521, s. 2520 
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Traustadóttir, Anderberg och Rice har undersökt Sverige i förhållande till artikel 19. Där 

författarna lyfter att Sverige, som varit i framkant och en inspiration för andra länder gällande 

införandet av LSS och rätten till personlig assistans, sedan ratificeringen av CRPD inte har 

stärkt denna rätt utan istället har färre fått tillgång till insatsen. Brennan et al. kommer fram till 

att omtolkningen av bedömningskriterier för rätten till personlig assistans är en tillbakagång 

utöver vad som kan rättfärdigas i förhållande till den progressiva utveckling som konventionen 

kräver.50  

Det finns även mycket forskning om capability approach även kallat capabilities approach. Jag 

kommer kort redogöra för den forskning som tar upp teorin i relation till MR och 

funktionsvariation. Burchardt har belyst likheterna mellan teorin och den sociala modellen om 

funktionshinder, som enligt Burchardt kan främja varandra. Vidare lyfter Burchardt att utifrån 

capabilities approach bör välbefinnande bedömas utifrån individens förmåga, de faktiska 

möjligheter individen har att göra och vara olika saker.51 Baylies har undersökt capabilities 

approach och dess innebörd i relation till funktionshinder. Enligt Baylies kan teorin, i de fall 

alla människor omfattas, vara ett medel för att identifiera stater och externa aktörers ansvar för 

reell utjämning av möjligheter för individer.52 Baylies anser att mänskliga rättigheter och 

förmågor representerar komplementära tillvägagångssätt för en förståelse om vad människor 

kan kräva, göra och vara. Vid försök att identifiera normer för funktion eller förmågor ska 

medel sökas varigenom alla förmågor kan utökas oberoende av dess utgångspunkt. Genom att 

uppfylla befintliga och praktiska behov hos individer med funktionshinder, kommer detta bidra 

till en mer inkluderande vision om vad det är att vara människa och åtnjuta mänskliga rättigheter 

vilket även tjänar andra intressen.53  

Broderick har undersökt om capabilities approach kan bidra med nya insikter i 

relation till artikel 24, rätten till utbildning, i CRPD. Enligt Broderick tillhandahåller teorin 

tillsammans med CRPD en nyckel för att frigöra lika möjligheter för studenter. Där teorin å ena 

sidan erbjuder en etisk normativ ram och logisk grund för tillhandahållande av inkluderande 

utbildning. CRPD å andra sidan erbjuder den rättsliga ramen i samband med att mål för 

inkluderande utbildning uppfylls. Även om teorin har sina begränsningar som ram för 

                                                           
50 Brennan, Ciara., Traustadóttir, Rannveig., Anderberg, Peter., & Rice, James: ”Are Cutbacks to Personal 
Assistance Violating Sweden’s Obligations under the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities?”, i Laws, vol. 5, nr. 23, 2016, s. 1-15, s. 12 
51 Burchardt, Tania: ”Capability and disability. The Capabilities Framework and the Social Model of Disability”, i 
Disability & Society, vol. 19, nr. 7, 2004, s. 735-751, s. 738 
52 Baylies, Carolyn: ”Disability and the Notion of Human Development. Questions of Rights and Capabilities”, i 
Disability & Society, vol. 17, nr. 7, 2002, s. 725-739, s. 725 
53 A.a. s. 736-737 
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implementering av konventionen är den till nytta för främjandet och riktningen mot en mer 

holistisk definition av lika möjligheter.54 Arvidsson har använt capabilities approach, 

tillsammans med Frasers rättviseteori, för att undersöka sysselsättning och social rättvisa för 

individer med kognitiva funktionshinder. Teorin användes för att undersöka samhällets 

handlingar och brister i förhållande till främjandet av individers förmågor till arbete. Arvidssons 

avhandling kom bland annat fram till att det krävs olika former av insatser och till varierande 

grad för att öka individers handlingsutrymmen och möjligheter till sysselsättning samt den 

sociala rättvisan.55  

Vad detta avsnitt synliggör är att det finns mycket forskning inom de valda områdena, där flera 

belyst LSS utifrån dess tillämpning och insatser, samt även i relation till vissa av lagens 

principer. Begreppet goda levnadsvillkor nämns inom forskningen men det saknas studier som 

har fokuserat på begreppet i sig eller utvecklat dess innebörd. Svenssons rapport är ett undantag 

men som av förklarliga skäl inte hade ett större material av avgöranden att tillgå då den 

publicerades några år efter införandet av LSS, i dag är antalet avgöranden betydligt fler.  

Denna uppsats ämnar undersöka goda levnadsvillkor, hur begreppet kan förstås 

utifrån LSS och capabilities approach, i syfte att få en ökad förståelse. Jag anser att uppsatsen 

är av samhällsrelevans och att det är viktigt att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

undersöks. Dels utifrån att tidigare forskning indikerar att det finns en diskrepans mellan lagens 

ideal och praktiska genomförande, där en förhoppning är att bidra med kunskap om dess 

innebörd. Vilket även är av betydelse då goda levnadsvillkor är centralt i relation till insatserna 

inom LSS. Dels utifrån vad den tidigare forskningen åskådliggör gällande rättsutvecklingen 

finns det anledning att kritiskt granska lagens tolkning av goda levnadsvillkor. I syfte att 

synliggöra eventuella brister med det nuvarande perspektivet, i förhållande till individers 

faktiska möjligheter till varande och görande i termer av social rättvisa. Teorin, med dess 

förmågor som är nära kopplade till mänskliga rättigheter och tanken om vad ett gott liv är, kan 

komplettera lagens perspektiv på goda levnadsvillkor och erbjuda en betydelsefull förståelse. 

Detta då perspektivet utgår från individers faktiska möjligheter med LSS som är mer förankrat 

i verkligheten och därmed förenligt med social rättvisa. Genom att analysera lagens perspektiv 

med hjälp av ett MR-perspektiv är förhoppningen att bidra till en förståelse om hur goda 

levnadsvillkor bör tolkas, där även principerna i LSS förhållande till mänskliga rättigheter 

(CRPD) mer konkret kan synliggöras. Detta är enligt mig av särskild betydelse då tanken om 

                                                           
54 Broderick, Andrea: “Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with 
Disabilities”, i Social Inclusion, vol. 6, nr. 1, 2018, s. 29-39, s. 36-37 
55 Arvidsson, Jessica: Sysselsättning och social rättvisa. Halmstad University Press, Halmstad, 2016, s. 114 
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individers mänskliga rättigheter var närvarande vid inrättandet av lagen. En ökad kunskap om 

goda levnadsvillkor kan även bidra till och komplettera tidigare forskning, där en ökad 

förståelse för dess innebörd kan ha betydelse för framtida studier. Slutligen och framförallt kan 

det gynna individer med funktionsvariationer genom en ökad kunskap hos myndigheter vid 

implementeringen av lagen. 

Disposition 

I detta kapitel har en introduktion av uppsatsen och dess syfte presenterats.  

I kapitel 2 följer en mer ingående redogörelse för och diskussion av MR-

perspektivet, capabilities approach.  

I kapitel 3 följer ett avsnitt med en introduktion till FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), dess koppling till Sveriges 

funktionshinderspolitik och LSS samt hur konventionen kan bidra till MR-perspektivet.  

I kapitel 4 kommer lagens perspektiv på goda levnadsvillkor presenteras. Först 

ges en kort bakgrund till lagen. Sedan analyseras vad som avses med goda levnadsvillkor utifrån 

lagtext, förarbeten och praxis. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras lagens perspektiv 

på goda levnadsvillkor.  

 I kapitel 5 analyseras rimligheten av lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

utifrån ett MR-perspektiv som fokuserar på individers möjligheter. En kritisk granskning 

gällande om lagens perspektiv låter sig förenas med MR-perspektivet eller om det går att 

urskilja någon diskrepans. Avslutningsvis följer en diskussion och reflektion om lagens 

perspektiv på goda levnadsvillkor är rimligt utifrån MR-perspektivet.  
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Kapitel 2. Capabilities Approach om mänskliga rättigheter 

I detta kapitel presenteras och diskuteras den teori som lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

kommer analyseras med hjälp av. Översättningen av teorins begrepp och förmågor bygger på 

den svenska översättningen, Främja förmågor, av Nussbaums bok Creating Capabilities.     

Den grundläggande idén bakom Capabilities Approach (CA) är att mänskligt välbefinnande 

bäst förstås i termer av förmågor, vad individen kan vara och göra i sitt dagliga liv. Vid 

jämförelse av individers livskvalité bör fokus riktas mot friheter och möjligheter till varanden 

och göranden som bör ingå i ett människovärdigt liv. Teorin utvecklades av Amartya Sen som 

menade att mänskliga förmågor bör förstås som reella friheter, att ha möjlighet är att vara fri 

att vara eller göra någonting.56 Förmåga refererar till individens faktiska frihet, en frihet som 

kan begränsas av sociala, ekonomiska och fysiska faktorer vilket leder till ett fokus på att 

undanröja sociala barriärer.57 Det är dels en teori om social rättvisa, dels en normativ ram för 

att bedöma mänsklig utveckling. Teorin erkänner att samhället består av individer med ojämlika 

förmågor och behov. Mänsklig mångfald är en viktig faktor i teorin då det är en grundläggande 

aspekt för jämlikhet.58  

CA ser varje person som ett mål, fokus är inte på det totala eller genomsnittliga 

välbefinnandet utan de tillgängliga möjligheterna varje person har. Valmöjlighet och frihet är 

centralt, där det viktiga i goda samhällen är att främja människors förmågor genom att 

tillhandahålla en uppsättning av möjligheter eller friheter som de sedan fritt kan välja om de 

vill realisera till handlingar. CA förbinder sig således att respektera människors makt att 

definiera sig själva, sålunda deras varande och görande. Förmågorna är pluralistiska och kan 

inte värderas efter en skala då alla är unika och värdefulla i sig. CA fokuserar vidare på att 

synliggöra social orättvisa och ojämlikhet, särskilt i relation till oförmågor som är resultat av 

diskriminering eller marginalisering.59 Ett perspektiv utifrån förmågor kan synliggöra 

omfattningen och naturen av missgynnande och orättvisor för individer med 

funktionsvariationer, i termer av begränsningar för deras möjlighet att uppnå olika dimensioner 

                                                           
56 Venkatapuram, Sridhar: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”, i International Review of Psychiatry, vol. 26, nr. 4, 2014, s. 408-414, doi: 
10.3109/09540261.2014.926867, s. 410 
57 Burchardt: ”Capability and disability. The Capabilities Framework and the Social Model of Disability”. s. 745 
58 Broderick: “Equality of What? The Capability Approach and the Right to Education for Persons with 
Disabilities”. s. 29-30 
59 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 18-19 
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av vad som ingår i ett människovärdigt liv. Samhällets ansvar att hantera och eliminera dessa 

hinder till förmågorna är en fråga om social rättvisa.60  

CA har en nära koppling till mänskliga rättigheter utifrån tanken att alla 

människor, i egenskap av att vara människa, har vissa grundläggande rättigheter och att 

samhället har en grundläggande skyldighet att respektera och främja dessa rättigheter.61 

Mänskliga rättigheter erbjuder en karta över grundläggande förmågor och kan förstås som 

rättigheter till mänskliga förmågor.62 Sen har avstått från att tillhandahålla en specifik lista med 

förmågor. Enligt Venkatapuram menar Sen att förmågor är grundläggande friheter som 

transformeras till moral och rättigheter genom offentliga resonemang och samhälleliga val.63 

Martha Nussbaums vidareutveckling av CA är en teori om social rättvisa och grundläggande 

politiska rättigheter, vilket inkluderar en lista av tio centrala förmågor.64 Fokuset ligger på 

skyddandet av friheter som är så centrala att deras frånvaro leder till att individen inte lever ett 

människovärdigt liv. Nussbaum menar att vissa förmågor mer tydligt är centrala, i osäkra fall 

måste en diskussion följa som visar att friheten inkluderas i idén om mänsklig värdighet. Där 

den förmodade rätten diskuteras i förhållande till andra befintliga rättigheter/förmågor.65 

Människors levnadsvillkor bör utifrån detta förstås som deras förmågor till handlande och 

varande.   

Förmågor är den grundläggande friheten att uppnå alternativa kombinationer av 

funktioner.66 Förmågor skapas genom en kombination av individens inneboende faktorer och 

externa faktorer som den politiska, sociala och ekonomiska omgivningen. 

Förmågeuppsättningen (min översättning av capability set) är den ”korg” av förmågor vart från 

individen kan välja och realisera till utfall.67 Nussbaum skiljer mellan kombinerade förmågor 

(de grundläggande friheterna och möjligheterna individen har i en specifik kontext) och inre 

förmågor (individens inneboende egenskaper som ex. fysiska förutsättningar och inlärda 

kunskaper). Åtskiljandet av dessa är viktigt då ett samhälle kan vara duktiga på att främja och 

möjliggöra inneboende förmågor exempelvis genom utbildning men sedan begränsa faktiska 

                                                           
60 Venkatapuram: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”. s. 411 
61 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 62 
62 Venkatapuram: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”. s. 410 
63 Ibid. 
64 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 19 
65 A.a. s. 31-32 
66 A.a. s. 20 
67 Venkatapuram: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”. s. 411 
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möjligheter för individen att verka i enlighet med dessa förmågor.68 Funktioner är den aktiva 

realiseringen av förmågor, det värdefulla varandet eller görandet som individen valt att fullfölja. 

Förmågor leder till funktioner som i sin tur kan skapa nya förmågor och funktioner.69 Det är 

däremot förmågor, inte funktioner, som är det lämpliga politiska målet eftersom det lämnar 

utrymme till mänsklig frihet och hedrar därmed individers val av liv.70  

Nussbaums förslag på tio grundläggande förmågor är vad som krävs för ett 

människovärdigt liv som sammanfaller med jämlikhet och mänsklig värdighet. Alla människor 

bör som minimum garanteras samtliga över en viss tröskelnivån.71 Förmågorna är, liv; fysisk 

hälsa; kroppslig integritet; sinnen, fantasi och tanke; känslor; praktiskt förnuft; samhörighet; 

andra arter; lek; kontroll över den egna miljön vilket inkluderar det politiska och materiella.72 

Förmågorna gynnar varandra på många sätt men två av dem har en särskilt uppbyggande och 

samordnande roll, i den mening att de organiserar och genomsyrar de andra. När andra förmågor 

är närvarande i en form som överensstämmer med mänsklig värdighet genomsyrar dessa två 

förmågorna de övriga. Den ena förmågan är praktiskt förnuft: att kunna planera sitt liv är 

möjligheten att kunna välja och få till stånd funktioner motsvarande övriga förmågor. Vidare 

är bra politik inom områden för de andra förmågorna, politik som respekterar individens 

praktiska förnuft. Den andra förmågan är samhörighet: när andra förmågor överensstämmer 

med mänsklig värdighet är samhörighet närvarande eftersom individen då respekteras som en 

social varelse. Vidare har samhörigheten en uppbyggande roll eftersom debatter om politiska 

beslut handlar om sociala omständigheter där relationer av olika slag har en bärande roll. 

Tillhandahållandet av de tio förmågorna är ett socialt minimum som är nödvändigt för social 

rättvisa.73  

Skarstad pekar på att Nussbaums teori har fått kritik av många för att inte 

inkludera alla människor. Däribland vissa individer med funktionsnedsättningar som inte kan 

erhålla den nivå av exempelvis praktiskt förnuft som enligt teorin är nödvändigt för ett värdigt 

liv.74 Detta är även något som Baylies tar upp och menar att även om Nussbaum inte tillräckligt 

förenat teorin och dess innebörden i relation till funktionshinder så behöver inte teorin användas 

                                                           
68 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 21 
69 Venkatapuram: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”. s. 411 
70 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 25-26 
71 Venkatapuram: ”Mental disability, human rights and the capabilities approach. Searching for the 
foundations”. s. 412 
72 Se bilaga 2 för en redogörelse av Nussbaums lista över centrala förmågor och deras innebörd.  
73 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 39-40 
74 Skarstad, Kjersti: ”Human Rights Through the Lens of Disability”, i Netherlands Quarterly of Human Rights, 
vol. 36, nr. 1, 2018, s. 24-42, s. 28-29 
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med sådana begränsningar. Jag delar Baylies förståelse och resonemanget om att stater bör vara 

skyldiga att se efter grunden för det goda livet och främja individers förmågor oavsett 

utgångspunkt.75 Även om teorin inte på ett fullständigt tillfredställande sätt tydliggör förmågor 

i relation till funktionsvariationer menar jag att det kan ifrågasättas om denna kritik är befogad. 

Nussbaum har hävdat att teorin framhärdar att det politiska målet i länder ska vara samma för 

alla medborgare. En strävan att samtliga medborgare ska komma över en tröskelnivå av 

förmågor och den reella friheten att välja och agera med dessa. Målet bör vara att individer med 

funktionshinder erhåller samma förmågor som andra, även om det i vissa fall innebär att denna 

möjlighet till förmåga sker genom en annan part.76 Aktuella frågor är hur stöd till förmågor för 

individer med funktionshinder skall utformas så de grundas på lika respekt.77 Hur stöd bör se 

ut eller vilken typ av anpassning som är lämplig för att främja förmågor är något ett MR-

perspektiv utifrån CRPD kan bidra till och är därför enligt mig ett adekvat komplement till CA.       

Nussbaums version har vidare berikats av Wolff och De-Shalit med ytterligare 

begrepp som enligt Nussbaum kan förbättra teorin. Förmågesäkerhet handlar om att det 

offentliga inte bara måste tillhandahålla människor med förmågor utan även tillhandahålla dem 

på ett sådant sätt att människorna kan räkna med dem i framtiden.78 Fruktbara funktioner 

handlar om förmågor som tenderar att främja andra relaterade förmågor. Destruktiv brist är 

motsatsen till fruktbar funktion, och handlar om förlust eller oförmåga som har särskilt stor 

inverkan på andra delar i livet. Enligt Nussbaum kan dessa begrepp bidra till att identifiera de 

viktigaste områdena för åtgärder. Alla förmågor är lika betydelsefulla och alla människor bör 

komma ovanför tröskeln för dessa. Vissa förmågor kan och bör dock i vissa fall prioriteras, en 

orsak till att prioritera skulle kunna vara fruktbarheten hos förmågan i fråga eller dess potential 

att förhindra destruktiv brist.79 

Valet av MR-perspektiv grundar sig i teorins fokus på individers möjlighet att vara och göra 

saker och dess förbindelse till mänskliga rättigheter. Kopplingen till mänskliga rättigheter 

bygger enligt min tolkning dels på att grundläggande förmågor är nära relaterade till rättigheter 

i konventioner, dels utifrån att både teorin och CRPD har ett fokus på omgivande faktorer och 

staters positiva förpliktelser. CRPD har tagit de befintliga rättigheterna ett steg längre80, med 

                                                           
75 Baylies: ”Disability and the Notion of Human Development. Questions of Rights and Capabilities”. s. 735 
76 Nussbaum: Främja förmågor. s. 33 
77 A.a. s. 155 
78 Nussbaum: Creating Capabilities. s. 43 
79 A.a. s. 44-45 
80 Harpur, Paul: ”Embracing the new disability rights paradigm. The importance of the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities”, i Disability & Society, vol. 27, nr. 1, 2012, s. 1-14, s. 5 
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hänsyn till specifika erfarenheter och omgivningens betydelse i relation till rättigheten, genom 

att tydliggöra vad som krävs för att säkerställa åtnjutandet av rättigheterna.81 På liknande sätt 

tar teorin hänsyn till externa faktorer som påverkar individens möjlighet till förmågor. Teorin 

kan bidra till att goda levnadsvillkor i LSS ses genom ett perspektiv som tar hänsyn till 

individers reella frihet till val och möjligheter, att vara och göra sådant som individen 

värdesätter.  

En svaghet med Nussbaums teori är dock att den bara inkluderar en lägsta 

miniminivå för vad som är nödvändigt för social rättvisa och ett människovärdigt liv. Enligt 

Nussbaum själv är det ingen fullständig teori om social rättvisa och den kan inte besvara alla 

frågor som kan uppkomma. Vad som är en rimlig miniminivå för respektive central förmåga 

lämnas också relativt öppet. Enligt Nussbaum är det upp till varje land att bestämma en 

preciserad nivå.82 Lagen och politiska strukturer är centrala för minimal social rättvisa. 

Förmågorna bör ses som grunden till nödvändiga politiska principer som individer har rätt till 

och det är statens uppgift att säkerställa dessa om det ska vara tal om minimal rättvisa. 

Nussbaum menar att förmågan erkänns som rättighet genom att bli inskriven i lag och därefter 

kan den behöva preciseras ytterligare för att fastställa en rimlig nivå.83 Något som vanligen sker 

genom juridisk implementering där domstolar förtydligar och formulerar de ofta abstrakta 

rättigheterna.84 I första hand och som tidigare nämnts kommer LSS och dess förarbeten i detta 

fall utgöra MR-perspektivets tröskelnivå. Det finns även andra förmågor som kan vara viktiga 

för individens frihet, som enligt Nussbaum istället lämnas att lösas inom den politiska 

processen. Därav kan det bli aktuellt att ta avsteg från Nussbaums lista i syfte att fånga upp 

andra förmågor med hjälp av CRPD. Nussbaum själv menar att Sen inte har någon formell 

beskrivning av grundläggande social rättvisa i sin normativa teori, däremot är den ändå påtagligt 

inriktad mot rättvisefrågor. Till skillnad från Nussbaum som fokuserar på minimal social 

rättvisa för ett människovärdigt liv utifrån ett antal förmågor, har Sen inte tagit ställning till en 

viss nivå för ett antal specifika förmågor för grundläggande social rättvisa. Sen fokuserar på 

frihetsperspektivet och har primärt använt förmågetanken som utgångspunkt för jämförelse av 

livskvalité.85 Det centrala i frihetsperspektivet är individers förmåga att göra saker, det vill säga 

deras frihet att leva det liv de har skäl att värdesätta. Perspektivet på frihet och förmåga är brett 

                                                           
81 Mégret, Frédéric: ”The Disabilities Convention. Human Rights of Persons with Disabilities or Disability 
Rights?”, i Human Rights Quarterly, vol. 30, 2008, s. 494-516, s. 515 
82 Nussbaum: Främja förmågor. s. 49-50 
83 A.a. s. 172 
84 A.a. s. 177 
85 A.a. s. 28 
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och kan omfatta många företeelser. Detta eftersom det möjliggör bedömningar av individers 

frihet genom hänvisning till effekter och processer som individer har skäl att värdesätta och 

sträva efter.86 Sens version kan tillämpas vid diskussion om andra aspekter av rättvisa och frihet 

som inte faller inom Nussbaums version. I dessa fall används centrala begrepp från CA i relation 

till CRPD och den nivå Sverige kan sägas ha fastställt genom lagstiftning som då möjliggör en 

bredare diskussion om förmågor.   

I nästa kapitel följer en redogörelse om utvecklingen av FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (CRPD) och Sveriges funktionshinderspolitiks koppling till 

mänskliga rättigheter. CRPD används som tidigare nämnts i denna uppsats även som ett 

kompletterande MR-perspektiv till CA. En redogörelse för konventionens grundläggande 

principer och vissa rättigheter kan synliggöra centrala förmågor och förutsättningarna för dessa 

i relation till individer med funktionsvariationer.   

  

                                                           
86 Sen, Amartya: Utveckling som frihet. Daidalos, Uddevalla, 2002, s. 125-126 
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Kapitel 3. Mänskliga rättigheter och Sveriges funktionshinderspolitik 

I detta kapitel följer en kort redogörelse för inrättandet av FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, konventionens grundläggande principer och ett urval av 

relevanta artiklar, samt relationen till Sveriges funktionshinderspolitik och LSS.  

CRPD är den första FN-konventionen som uttryckligen skyddar rättigheter för individer med 

funktionsnedsättningar. Även om de tidigare konventionerna är ett skydd för alla människor, 

har dessa generellt haft begränsade möjligheter att säkerställa att individer med funktionshinder 

berättigas sina rättigheter.87 En anledning till tidigare misslyckanden kan enligt Harpur vara att 

konventionerna innehåller ett stort mått av tolkningsmarginal. Möjligheten för stater att tolka 

rättigheter vid implementering innebär att rättigheterna antingen kan implementeras på ett 

inkluderande eller exkluderande sätt.88 Det otillräckliga skyddet kan enligt Mégret även förstås 

som att det funnits en bristande hänsyn till mänsklighetens pluralism. Där CRPD är ett av de 

tydligaste försöken att korrigera denna överdrivna ”enhetlighet” av MR, i ett specifikt 

sammanhang.89 Rättigheterna i CRPD innebär ett förtydligande av redan existerande 

rättigheter. Några rättigheter kan sägas ha inkluderats i konventionen i syfte att säkerställa att 

redan väletablerade rättigheter faktiskt kan realiseras90, genom att hänsyn tagits till de specifika 

erfarenheter individer med funktionshinder kan möta i relation till rättigheten.91 För att 

säkerställa att individer kan utöva sina rättigheter krävs det en variation av åtgärder. CRPD 

erbjuder enligt Harpur ett ramverk över vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra att individer 

med funktionshinder kan utöva sina mänskliga rättigheter. Genom CRPD appliceras 

rättigheterna med ett fokus på reell jämlikhet och funktionshinder ses som en aspekt av den 

mänskliga variationen.92 CRPD erbjuder därmed genom sitt ramverk realisering av rättigheter 

som maximerar en social inkludering.93 

  

                                                           
87 Harpur: ”Embracing the new disability rights paradigm. The importance of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities”. s. 4  
88 A.a. s. 5 
89 Mégret: ”The Disabilities Convention. Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?”. s. 515 
90 Harpur: ”Embracing the new disability rights paradigm. The importance of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities”. s. 5 
91 Mégret: ”The Disabilities Convention. Human Rights of Persons with Disabilities or Disability Rights?”. s. 515 
92 Harpur: ”Embracing the new disability rights paradigm. The importance of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities”. s. 4-5 
93 A.a. s. 11 
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Konventionens övergripande innehåll 

Konventionens fyra inledande artiklar innehåller grundläggande formuleringar vilka är av 

betydelse för tolkningen av konventionens resterande artiklar.  

Konventionens syfte framgår av artikel 1 och är ”att främja, skydda och 

säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras 

inneboende värde”.94  

Artikel 2 innehåller begreppsdefinitioner som är återkommande i konventionen 

vilka är kommunikation, språk, diskriminering på grund av funktionsnedsättning, skälig 

anpassning samt universell utformning. Diskriminering innebär ”varje åtskillnad, undantag 

eller inskränkning […] som har till syfte eller verkan att inskränka eller omintetgöra 

erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och civila området 

eller på andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, inklusive underlåtenhet att 

göra skälig anpassning”. Skälig anpassning i sin tur innebär ”nödvändiga och ändamålsenliga 

ändringar och anpassningar, som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så 

behövs i ett enskilt fall för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor 

som andra kan åtnjuta eller utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter”. Vidare 

innebär universell utformning ”sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster 

att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller 

specialutformning”. Universell utformning innebär inte ett uteslutande av hjälpmedel för 

individer med funktionsnedsättningar där det behövs.95    

Artikel 3 innehåller konventionens allmänna principer som gäller för åtnjutandet 

av samtliga rättigheter, dessa är: ”a) respekt för inneboende värde, individuellt 

självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende, b) 

icke-diskriminering, c) fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, d) 

respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den 

mänskliga mångfalden och mänskligheten, e) lika möjligheter, f) tillgänglighet, g) jämställdhet 

mellan kvinnor och män, h) respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn 

med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet”.96   

                                                           
94 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: och fakultativt protokoll till 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringskansliet, Stockholm, 2009, s. 6  
95 A.a. s. 7 
96 A.a. s. 8 
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 Konventionsstaternas allmänna åtaganden framgår av artikel 4 vilka är ”att 

säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter […] utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning” (p. 1 a-i). 

Staterna ska med hänseende till de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna vidta 

åtgärder och nyttja sina resurser till fullo för att säkerställa att rättigheter förverkligas i sin 

helhet (p. 2). Staterna ska i nära samarbete samråda och involvera individer med 

funktionsnedsättning i utformning och genomförande av bland annat lagstiftning som berör 

dem (p. 3). Konventionen ska på inget sätt inkräkta på befintliga bestämmelser som främjar 

förverkligandet av rättigheter. Inskränkning eller upphävande av någon mänsklig rättighet eller 

grundläggande frihet som erkänns i någon stat får inte förekomma med förevändningen att 

denna konvention inte erkänner eller i mindre utsträckning erkänner en sådan rätt (p. 4). 

Konventionens bestämmelser ska omfatta alla delar av staten (p. 5).97   

Ett urval av konventionens artiklar och dess innebörd 

Konventionen inkluderar sammanlagt 50 artiklar som förtydligar de mänskliga rättigheter som 

individer med funktionsnedsättningar har och vilka förpliktelser som ställs på staten för att inte 

kränka dessa.98 Några exempel är Jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5), Tillgänglighet 

(artikel 9), Skydd för den personliga integriteten (artikel 17), Rätt till fri rörlighet och till ett 

medborgarskap (artikel 18), Rätt att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19), 

Personlig rörlighet (artikel 20), Respekt för privatlivet (artikel 22), Respekt för hem och familj 

(artikel 23), Utbildning (artikel 24), Arbete och sysselsättning (artikel 27), Tillfredställande 

levnadsstandard och social trygghet (artikel 28), Deltagande i det politiska och offentliga livet 

(artikel 29), Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott (artikel 30).  

Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerat 

allmänna kommentarer för att tydliggöra rättigheterna, vilket hittills omfattar några artiklar. I 

den allmänna kommentaren gällande jämlikhet och icke-diskriminering (artikel 5) framgår att 

jämlikhet och icke-diskriminering är den mest grundläggande principen och rättigheten i 

internationell människorättslagstiftning. Jämlikhet och icke-diskriminering utgör hörnstenar i 

alla mänskliga rättigheter då de är sammanbundna med mänsklig värdighet. Dessa är centrala i 

konventionen och åberopas konsekvent i artiklarna genom det upprepade uttrycket ”på lika 

                                                           
97 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning: och fakultativt protokoll till 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. s. 9-10 
98 MFD: ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. 19-02-02. Hämtad 19-05-14, 
https://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/ 

https://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/
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villkor som andra”, vilket sammanlänkar samtliga artiklar till principen om icke-

diskriminering.99  

I den allmänna kommentaren gällande tillgänglighet (artikel 9) framkommer att 

tillgänglighet är en förutsättning för att individer ska kunna leva självständigt och delta fullt ut 

och lika i samhället. Utan tillgång till den fysiska miljön, till information, transport, 

kommunikation och anläggningar eller tjänster öppna för allmänheten har individer med 

funktionshinder inte lika möjligheter till delaktighet i samhället. Tillgänglighet är en 

grundläggande förutsättning för individers lika åtnjutande av de medborgerliga och politiska 

samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.100 

I den allmänna kommentaren gällande rätt att leva självständigt och att delta i 

samhället (artikel 19) framkommer att artikeln erkänner lika rättigheter för alla personer med 

funktionsnedsättning att leva självständigt och vara inkluderad i samhället, med friheten att 

välja och bestämma över sina liv. Kärnan i artikeln är den grundläggande principen i mänskliga 

rättigheter, att alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter samt att allas liv 

har lika värde. Artikeln är den bredaste och mest intersektionella, vilken måste beaktas som en 

integrerad del för att konventionen fullständigt ska realiseras. Artikeln innefattar medborgerliga 

och politiska såväl som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och är ett exempel på de 

mänskliga rättigheternas inbördes beroende och odelbarhet.101 Rättigheten är nära relaterad till 

åtnjutandet av andra mänskliga rättigheter. Samtidigt är den mer än summan av de andra 

rättigheterna då den bekräftar att alla rättigheter ska utövas och åtnjutas i ett samhälle där 

individen väljer att leva och där den fria och fulla utvecklingen av ens personlighet kan 

uppfyllas. Rättigheten är bland annat sammankopplad med tillgänglighet (artikel 9) och 

personlig rörlighet (artikel 20) eftersom den generella tillgängligheten i stort och åtgärder eller 

hjälpmedel för rörlighet är en förutsättning för full inkludering och delaktighet samt ett 

självständigt liv i samhället.102   

                                                           
99 Committee on the Rights of Persons with Disabilities: ”General comment No. 6 (2018) on equality and non-
discrimination”. CRPD/C/GC/6, 2018, s. 1-2. Hämtad 19-04-20, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f6&L
ang=en  
100 Committee on the Rights of Persons with Disabilities: ”General comment No. 2. Article 9 Accessibility”. 
CRPD/C/GC/2, 2014, s. 1-2. Hämtad 19-04-20, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f2&L
ang=en   
101 Committee on the Rights of Persons with Disabilities: ”General comment No. 5 (2017) on living 
independently and being included in the community”. CRPD/C/GC/5, 2017, s. 1-2. Hämtad 19-04-21, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f5&L
ang=en 
102 A.a. s. 13-15 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fGC%2f5&Lang=en
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Sveriges funktionshinderspolitik och konventionen 

Inför att Sverige skulle tillträda konventionen gjorde Socialdepartementet en genomgång av 

konventionens artiklar och hur dessa förhöll sig till Sveriges lagstiftning och övriga 

omständigheter. Det konstaterades att mycket återstod att göra inom det 

funktionshinderspolitiska arbetet för att Sverige på alla punkter kunde anses uppfylla 

konventionens åtaganden och krav. Några hinder för att ej kunna tillträda konventionen fanns 

dock inte och i utredningen föreslogs att riksdagen borde godkänna konventionen och dess 

fakultativa protokoll.103 Konventionen trädde i kraft 2009 i Sverige och har sedan dess setts 

som ett betydelsefullt måldokument för genomförandet av funktionshinderspolitiken och 

Sveriges internationella åtaganden.104 Sveriges nuvarande funktionshinderspolitiska mål har 

formulerats på sådant sätt att det tydligt ska framgå att de nationella målen har sin grund i 

mänskliga rättigheter och konventionen. ”Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning”. Även konventionens allmänna principer lyfts fram som viktiga då dessa 

synliggör vad som är nödvändigt att beakta, dels i tillämpningen av själva konventionen, dels 

för att kunna uppnå det nationella målet.105 För att det nationella målet skall nås föreslogs en 

ny inriktning för det funktionshinderspolitiska arbetet vilket skulle inriktas mot fyra områden; 

”principen om universell utformning, befintliga brister i tillgänglighet, individuella stöd och 

lösningar för individens självständighet, samt att förebygga och motverka diskriminering”. 

Dessa områden ses som ömsesidigt beroende och kan tillsammans bidrar till ett samhälle som 

är tillgängligt och jämlikt. Konventionens bestämmelse om tillgänglighet och dess allmänna 

princip är grundläggande för genomförandet av arbetet. Inriktningen är vidare tänkt som en 

vägledning i arbetet på samtliga nivåer i samhället.106 Det framhålls att det individuella stödet 

och lösningar måste prioriteras då det ofta är en förutsättning för möjligheten till delaktighet i 

samhället. Det ska samtidigt ses som ett komplement till en mer allmän tillgänglighet. När inte 

tillgängligheten i samhället är tillräcklig kan behov av stöd vara nödvändigt som exempelvis 

personlig assistans eller ledsagning. Sådant stöd kan ses som kompensatoriskt både för 

omgivningens bristande tillgänglighet och för bristande funktionsförmåga hos individen. Dessa 

                                                           
103 Ds 2008:23: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Regeringskansliet, 
Socialdepartementet, Stockholm, 2008, s. 12 
104 Prop. 2016/17:188. s. 15 
105 A.a. s. 23-25 
106 A.a. s. 26-27 
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stöd syftar till att ”säkerställa oberoende, självbestämmande och självständighet hos individen 

och möjliggöra delaktighet i samhället”.107 

 Dessa individuella stöd och lösningar är vad individen bland annat kan ansöka om 

enligt LSS. LSS koppling till mänskliga rättigheter framgår av de principer som är bärande i 

lagen och även utifrån de livsområden som insatserna är tänkta att omfatta. Mer om lagens 

relation till mänskliga rättigheter följer i nästa kapitel. Sammanfattningsvis är tillgänglighet en 

avgörande faktor för delaktighet och jämlikhet i samhället. Ett samhälle som är utformat 

tillgängligt eller, när detta inte är fallet, ett individuellt stöd som möjliggör att individen kan 

röra sig fritt och självständigt är en förutsättning för att kunna tillvarata sina rättigheter. Därmed 

är exempelvis en förmåga till rörlighet, vilket även är en rättighet enligt CRPD, en betydelsefull 

förmåga för individer med funktionsvariationer. Denna kan sägas vara inkluderad i listan över 

centrala förmågor utifrån förmågan kroppslig integritet som inbegriper att kunna röra sig fritt 

mellan olika platser. Jag anser dock att förmågan till rörlighet bör lyftas fram mer explicit då 

den kan vara av särskild betydelse för individer med funktionsvariationer. I detta sammanhang 

bör den vara en separat förmåga och även ses som att den har en särskilt uppbyggande roll och 

fruktbar funktion då den kan möjliggöra främjandet av andra förmågor.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
107 Prop. 2016/17:188. s. 29 
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Kapitel 4. Goda levnadsvillkor i LSS 

I detta kapitel presenteras först en bakgrund till LSS. Därefter undersöks uppsatsens första 

frågeställning, vilket sker genom en analys av vad som avses med goda levnadsvillkor enligt 

lagen. Det primära för analysen är de situationer som individen ansetts ha rätt till eller ej rätt 

till insats för att på så sätt synliggöra deras möjligheter i relation till tillförsäkrandet av goda 

levnadsvillkor. Avslutningsvis sammanfattas och diskuteras lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor.  

Bakgrunden till lagen 

I slutet av 1980-talet tillsattes den så kallade 1989 års handikapputredning med uppdrag att 

utreda frågor gällande samhällets stöd för individer med funktionshinder. Av utredningen 

framkom att det fanns stora klyftor mellan individer med funktionsnedsättningar och övriga 

befolkningen, samt att individer vanligen saknade sådant som andra människor såg som 

självklart. De insatser som fanns att tillgå var inte tillräckliga för att uppnå likvärdiga 

levnadsförhållanden som befolkningen utan funktionshinder.108 Strukturella förändringar som 

en ökad internationell politik, genom vilka Sveriges internationella åtaganden innebar större 

möjligheter för individer att ställa krav, och den nya förvaltningspolitiken där tydliga drag var 

decentralisering och målstyrning av offentligt ansvar uppmärksammades i utredningen. 

Utredningen menade att planeringen av samhället behövde inriktas på att individer med 

funktionsnedsättningar inte uteslöts från sina grundläggande möjligheter att utöva sin 

medborgarrätt.109  

Enligt förarbetet var bland annat ovanstående motivet till upprättandet av LSS 

med individinriktade rättigheter. Begreppen valfrihet och integritet beskrevs av utredaren i 

förarbetet till lagen som viktiga och förbundna med varandra, på så sätt att valfriheten stärker 

individens integritet. Det etiska perspektiv som handikapputredningen förespråkat och som 

lagen senare kom att byggas på var den humanistiska människosynen.110 Utredningen ansåg att 

detta var det perspektiv som kunde förverkliga målet om full delaktighet och jämlikhet.111 

Enligt förarbetet innebär denna människosyn att individen har ett värde i sig och att alla är lika 

mycket värda. Rätten till respekt för människovärde får aldrig påverkas av funktionsnedsättning 

eller att individen ses som föremål för åtgärder. Individen är en människa med fullvärdiga 

                                                           
108 Larsson & Larsson: Stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS 2018. s. 10 
109 Grunewald, Karl., & Leczinsky, Carl: Handikapplagen LSS. Och annan närliggande lagstiftning. Norstedts 
Juridik, Stockholm, 2008, uppl. 6:1, s. 145-149 
110 Prop. 1992/93:159. s. 43 
111 Grunewald & Leczinsky: Handikapplagen LSS. s. 150 
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rättigheter. Det framhölls att i och med att människor är olika och livet innebär olika faser måste 

insatserna kunna anpassas till individen, varav en detaljreglering inte var aktuell. Enligt 

förarbetet behövdes fokus riktas på individuella rättigheter och möjligheter för individer att 

bestämma över sina liv. Precis som andra skulle individer med funktionsnedsättningar ha 

möjlighet till en trygg och bra bostad, kunna delta i samhälleliga aktiviteter, gå en bra utbildning 

och få ett arbete.112 Funktionsnedsättningar skulle betraktas som en naturlig del av 

mänsklighetens mångfald och alla skulle ha möjlighet att leva ett gott liv. 

Funktionshinderspolitiken behövde enligt utredaren ”präglas av flexibilitet och inriktas på att 

skapa möjligheter”.113  

LSS och tillförsäkrandet av goda levnadsvillkor 

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade framkommer goda levnadsvillkor i 7 § 

under rubriken ’rätten till insatser’. Enligt första stycket i bestämmelsen har individer som 

omfattas av lagen rätt till de av lagen föreskrivna insatserna om dessa behövs för individen i sin 

livsföring och behovet inte tillgodoses på annat sätt (med undantag för daglig verksamhet som 

gäller för två av de tre personkretsarna).114 Enligt författningskommentaren måste individens 

behov av insats för sin livsföring ske genom en jämförelse av vad som kan anses vara normalt 

för individer utan funktionsnedsättning i jämförbar ålder.115 Hjälp i sin livsföring handlar om 

hjälp som individen behöver för att kunna leva som andra, vanligen dagligt återkommande.116 

För att en insats ska kunna nekas måste behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt.117  

I tre rättsfall anförde domstolen argument i linje med individens rätt till insats i 

relation till normal livsföring och jämförbar ålder. I RÅ 2003 ref. 79 (I) ställde sig domstolen 

bakom Socialstyrelsens yttrande som menat att det bör anses ingå i normal livsföring att åka på 

semester utomlands. Individen behövde ledsagning för att ha möjlighet att genomföra resan. I 

RÅ 2010 ref. 17 anförde domstolen att barn utan funktionshinder normalt har möjlighet till 

omfattande kontakter och aktiviteter med andra barn utan behov av sina föräldrars eller 

skolpersonals medverkan för att kunna kommunicera. I HFD 2013 ref. 70 poängterade 

domstolen att individen befann sig i ett skede i livet där frigörelse från föräldrarna var viktigt. 

En utvecklingsprocess som var viktig för alla ungdomar och innebar vanligen ett behov av att 

                                                           
112 Prop. 1992/93:159. s. 43-44 
113 A.a. s. 45 
114 SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 7 § 
115 Prop. 1992/93:159. s. 172 
116 Erman: LSS – en vägledning. s. 37 
117 Prop. 1992/93:159. s. 172 
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ibland kunna komma bort från hemmet och föräldrarna. Behov av personlig utveckling kunde 

i vissa fall utgöra skäl för korttidsvistelse.    

I bestämmelsens andra stycke framgår att det är genom dessa insatser som 

individen ska ”tillförsäkras goda levnadsvillkor”. Vidare ska insatserna ”[…] vara varaktiga 

och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de 

är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett 

självständigt liv.”.118 Enligt författningskommentaren innebär andra stycket, där goda 

levnadsvillkor uttrycks, de krav som gäller för insatserna i LSS. Där själva kvalitetsnivån för 

insatserna är att individen genom dessa ”skall tillförsäkras goda levnadsvillkor”. Varaktighet 

handlar om kontinuiteten av insatserna, att individen ska känna trygghet att dessa erhålls så 

länge behovet finns. Samordning handlar om att insatser inte ska ses som avskilda utan som en 

helhet. Vidare ska insatserna anpassas efter individens behov, vara lätt tillgängliga och formas 

för att öka individens möjlighet ”att leva ett självständigt liv”.119 I författningskommentaren 

framgår även att: ”Insatserna får inte ges formen av ett beskyddande omhändertagande där den 

enskilde själv spelar en passiv roll. Det bör eftersträvas att den enskilde själv tar aktiv del i 

beslut om olika insatser.”120 

I två rättsfall anförde domstolen argument som kan ses i relation till att insatserna 

ska anpassas till individens behov och stärka förmågan att leva ett självständigt liv. I RÅ 2003 

ref. 79 (II) anförde domstolen att när individen efter eget val och önskemål från 

vårdnadshavarna antagits till en utbildning utanför kommunen är det behovet av att fullfölja 

skolgången som avgör om individen är berättigad bostad med särskild service för barn. Det var 

möjligheten att fullfölja utbildningen och inte huruvida individen borde gå på just den skolan 

som skulle bedömas. I RÅ 2004 ref. 110 poängterade domstolen att det vid förhandsbesked 

måste beaktas att individen vanligen redan har den sökta insatsen i en annan kommun som kan 

sägas tillgodose behovet och tillförsäkrandet av goda levnadsvillkor. Hänsyn till befintlig insats 

måste vara begränsad om individer ska ha möjlighet att flytta dit de önskar. Individen hade i 

det aktuella målet en varaktig anknytning och en bestämd önskan att flytta till den sökta 

kommunen.   

I två rättsfall menade domstolen att de sökta insatserna inte föll inom LSS. I RÅ 

2008 ref. 39 anförde domstolen att insatsen annan särskilt anpassad bostad fick antas avse en 

av kommunen anvisad bostad. Insatsen kunde således inte omfatta anpassning av en egen bostad 

                                                           
118 SFS 1993:387. LSS. 7 § 
119 Prop. 1992/93:159. s. 172 
120 A.a. s. 172-173 
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som individen redan har. I HFD 2011 ref. 8 bedömde domstolen, bland annat mot bakgrund av 

att ledsagarservice tycktes beakta tämligen vardagliga aktiviteter och att kostnader ej 

behandlades i förarbetet, att omkostnader vid ledsagning inte ingick i insatsen och att 

ekonomisk ersättning endast kunde sökas via SoL. Vidare anförde domstolen att 7 § anger 

kvalitén för insatsen individen har rätt till enligt lagen, den saknar därmed betydelse för 

bedömningen av individens rätt till insatsen och vad som inkluderas i denna.  

Tre rättsfall behandlade omfattningen på domstolens prövning i mål om insatser 

varav ett även om förutsättningar att ändra genomförandet av insatsen. I RÅ 2011 ref. 48 

poängterade domstolen att vid överklagan av avslagsbeslut ska prövningen gälla om det 

föreligger en rätt till den sökta insatsen. Domstolen bör normalt inte vid bifall till överklagan 

pröva själva utformningen av insatsen. I vissa fall kan det vara aktuellt och avser då prövning 

av utformningen i den mening att domstolen kan uttala sig om insatsen är tillräcklig med hänsyn 

till 5-7 §§. I det aktuella målet bedömde domstolen att individen hade rätt att få prövat om det 

av kommunen anvisade gruppboendet tillgodosåg individens behov och tillförsäkrade denne 

goda levnadsvillkor. Det var dock inte domstolens uppgift att begränsa kommunens möjlighet 

att utforma själva insatsen. I RÅ 2010 ref. 91 bedömde domstolen att den nuvarande lösningen 

där individen bodde hos sina föräldrar inte varaktigt tillgodosåg individens behov av boende 

och att denne därmed hade rätt till insatsen. Vidare anförde domstolen, i likhet med ovanstående 

mål, att den inte bör begränsa kommunens möjlighet gällande det närmare innehållet på 

insatsen. Det fick dock förutsättas att nämnden i möjligaste mån tillgodosåg individens 

önskemål. I HFD 2012 ref. 59 konstaterade domstolen att beslutet om att byta boende rörde 

verkställigheten vilket i regel inte kan överklagas, men utifrån att beslutet hade betydande reell 

inverkan på individen fick det anses överklagningsbart. Domstolen hade inte att ta ställning till 

var individen tillförsäkrades bäst levnadsvillkor utan om denne tillförsäkrades goda 

levnadsvillkor genom det ändrade beslutet. Domstolen anförde att individen skapat starka 

relationer i det nuvarande boendet men konstaterade samtidigt att det i sig inte hindrade att 

individen kunde tillförsäkras goda levnadsvillkor på ett annat boende. Domstolen bedömde att 

de konsekvenser som följde av att individen tvingades flytta från en trygg miljö inte hindrade 

att det nya boendet tillförsäkrade goda levnadsvillkor och att ändringen av genomförandet inte 

stred mot LSS.       

Även rättsfall rörande insatsen personlig assistans återfanns under 7 § men behöver enligt mig 

en mer ingående redogörelse för de bedömningsgrunder som ger individen rätt till insatsen vilka 

framgår i 9 a §. Insatsen ges till individer ”som på grund av stora och varaktiga funktionshinder 

behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med 
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andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap […]”.121 Detta är de så kallade 

grundläggande behoven som ligger till grund för rätten till insats.  

Två rättsfall handlade om den omfattning som krävs gällande grundläggande 

behov för att ha rätt till insatsen. I RÅ 2009 ref. 57 menade domstolen, mot bakgrund av 

förarbetena, att det skulle vara fråga om hjälp av mycket privat karaktär och att det därmed inte 

borde ha avsetts alla praktiska behov i samband med exempelvis på- och avklädning eller vid 

måltider, vilket domstolen menade behövdes beaktas vid tolkningen av grundläggande behov. 

En samlad bedömning måste göras även om tidsomfattningen för individens behov inte tycks 

vara stora. I det aktuella målet bedömde domstolen att behoven vid måltider inte var av ett 

personligt och integritetskänsligt slag och skulle därmed inte beräknas vid rätt till insatsen. 

Individen behövde viss hjälp med personlig hygien men hade även räknat in sådant som inte 

gav rätt till insatsen, som låsning av rullstol och närvaro på grund av fallrisk. Domstolen 

bedömde att behovet av hjälp till en mycket liten del omfattade sådan hjälp som var av mycket 

privat eller känslig karaktär. Vidare talade omständigheter som att individen kunde tvätta håret, 

borsta tänderna och arbetade som forskare emot att behovet av hjälp var av något annat slag än 

av marginell omfattning. I HFD 2018 ref. 13 hade individens behov av hjälp för grundläggande 

behov med personlig hygien beräknats till tre timmar/vecka. Domstolen konstaterade å ena 

sidan att hjälpbehovet uppstod dagligen, å andra sidan återkom behovet vid få tillfällen per dag 

och med en liten tidsomfattning. Vidare hade det inte framkommit att behovet krävde en viss 

kompetens som innebar att endast ett fåtal personer kunde tillhandahålla hjälpen åt individen. 

Domstolen bedömde att hjälpen som förelåg i det aktuella fallet inte var i tillräcklig omfattning.    

I RÅ 2010 ref. 69 prövades om en utlandsvistelse innebar att kommunen hade 

skäl att dra in individens ersättning för personlig assistans. Domstolen hänvisade till tidigare 

rättsfall där det konstaterats att gynnande beslut kunde omprövas till individens nackdel om det 

hade ett återkallelseförbehåll. I det aktuella målet kunde individens beslut omprövas ifall 

väsentliga förändringar skedde i individens förhållanden som föregått beslutet. Domstolen 

konstaterade att individen inte ansökt om någon utökning av insatsen och att det inte fanns 

något som antydde att resan i sig påverkade omfattningen av individens behov av hjälp. 

Domstolen bedömde att individen hade rätt till assistansersättning oavsett var denne befann sig 

för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. Vidare anförde domstolen att vid sådana 

omständigheter har en utomlandsresa ingen påverkan på kommunens förutsättningar att 

                                                           
121 SFS 1993:387. LSS. 9 a § 
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verkställa ett beslut eller att resan i sig innebar väsentliga förändringar i individens förhållanden 

för en rätt till personlig assistans.   

Vidare framgår av 9 a § att individer som behöver hjälp med grundläggande behov 

även har rätt till insatsen för andra personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt. Enligt 

förarbetet ska insatsen bidra till ökade möjligheter att leva ett självständigt liv och till att 

individer bland annat ska kunna bo själv, studera och delta i samhället.122 I en senare lagändring 

har bestämmelsen förtydligats gällande andra personliga behov, med anledning av 

försäkringskassans förändrade tillämpning av lagen efter ny rättspraxis. Försäkringskassan 

(FK) hade bedömt att myndigheten inte längre kunde bevilja assistans för väntetid, beredskap 

eller tid mellan preciserade hjälpbehov i samband med aktiviteter utanför hemmet. Enligt 

förarbetet till lagändringen ansågs assistans vid sådana tillfällen vara en förutsättning för att 

insatsen i praktiken blir genomförbar.123 Det förtydligades genom tre punkter där andra 

personliga behov även kunde inkludera behov som inte var att betrakta som kvalificerade, 

exempelvis att individen behövde närvaro av eller att assistenten var tillgänglig om behov 

uppstod. Punkt ett och två, väntetid och beredskap, handlar om närvaro av assistent under 

individens dygnsvila ifall behov av hjälp uppstår. Punkt tre, assistans i samband med aktiviteter 

utanför hemmet, handlar om att möjliggöra delaktighet i samhället och assistans för behov som 

kan uppstå vid exempelvis arbete, studier eller fritidsaktiviteter.124 Det är sammanfattningsvis 

karaktären och omfattningen på de grundläggande behoven som kan ge rätt till personlig 

assistans, vilket i sin tur är förutsättningen för att en prövning av de andra personliga behoven 

skall bli aktuell.125     

Utifrån att goda levnadsvillkor är en form av kvalitetsnivå för insatserna individen har rätt till, 

är min uppfattning att insatserna i sin tur kan förstås som de medel varvid individer ska uppnå 

lagens mål. Därav blir det enligt mig nödvändigt att även undersöka vad lagens mål innebär då 

goda levnadsvillkor bör förstås i relation till dessa. Denna förståelse får även stöd från 

domstolens resonemang i RÅ 2003 ref. 79 (III) där den menade att vad som är gemensamt för 

insatserna i LSS är att alla är en del av det kvalificerade stöd som utgör lagens syfte. Det vill 

säga att tillhandahålla individen rätt till ett personligt utformat stöd med hänsyn till dennes 

individuella behov och förutsättningar, med målet att tillförsäkra individer med funktionshinder 

samma möjligheter som andra.       

                                                           
122 Prop. 1992/93:159. s. 174 
123 Proposition. 2017/18:78. Vissa förslag om personlig assistans, s. 12-13 
124 A.a. s. 29 
125 Erman: LSS – en vägledning. s. 85 
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Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

Lagens övergripande mål framgår av 5 § vilket innebär att ”[…] främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet […]. Målet ska vara att den enskilde får 

möjlighet att leva som andra”.126  

Enligt författningskommentaren innebar fastställandet av målet att individer med 

funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva som andra individer utan funktionsnedsättning. 

Syftet för verksamheter enligt LSS är att individen ”uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet”. Bestämmelsen hade vidare till syfte att uttrycka de principer som 

den dåvarande handikappolitiken byggde på, vilka var ”tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 

självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet”.127 Sveriges funktionshinderspolitik har sedan 

dess utvecklats och har numera ett starkare samband till mänskliga rättigheter. Dagens 

funktionshinderspolitik, som tidigare nämnts, har sin utgångspunkt i CRPD och konventionens 

allmänna principer ska gälla vid tillämpningen av Sveriges funktionshinderspolitik. Principerna 

vid införandet av LSS är fortfarande aktuella men kan sägas ha utökats i och med Sveriges 

internationella åtaganden, helhetssyn och kontinuitet anges däremot inte som principer i 

nuvarande utformning.128 Individer med funktionsnedsättning, och även deras familjer, ska 

genom LSS precis som andra kunna arbeta, utbilda sig, bo tryggt och bra samt ägna sig åt 

fritidsaktiviteter.129 

Två rättsfall berörde individers önskemål i relation till insatser. I RÅ 2007 ref. 62 

(I) konstaterade domstolen att ett önskemål om fasta dagar för korttidsvistelse torde handla om 

verkställighetsåtgärder. Domstolen menade att det inte framkommit något om att individens 

behov av insatsen inte kunde tillgodoses även om korttidsvistelsen ibland ägde rum på andra 

veckodagar. Det ansåg vidare mindre lämpligt att besluta om fasta dagar utifrån flexibiliteten 

och med hänsyn till individen och anhörigas önskemål såväl som nämndens behov av planering 

av verksamheten. Domstolen anförde att det fick förutsättas att nämnden i möjligaste mån 

tillgodosåg anhörigas önskemål om när insatsen skulle ske. I RÅ 2007 ref. 62 (II) poängterade 

domstolen å ena sidan att kommunen hade anfört att det av individen önskade lägret inte innebar 

någon träning och förberedelse inför en framtida flytt till eget boende, å andra sidan hade 

individen anfört att en flytt till eget boende först var aktuellt när denne i fråga var trygg och att 

ett byte av korttidsvistelse skulle innebära en väldig påfrestning. Domstolen bedömde att det 

inte framkommit annat än att individens behov av miljöombyte kunde tillgodoses genom 

                                                           
126 SFS 1993:387. LSS. 5 § 
127 Prop. 1992/93:159. s. 171 
128 Prop. 2016/17:188. s. 23-25 
129 Erman: LSS – en vägledning. s. 33 
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kommunens korttidsboende. Vidare menade domstolen att kommunens skäl var väl förenliga 

med den hänsyn som skulle tas vid val av insats och att individer enligt LSS inte hade någon 

rätt att kräva ett specifikt boende.  

Den allmänna inriktningen för verksamheten enligt lagen framgår av 6 § och innebär att den 

ska ”[…] vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 

myndigheter. […] skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 

integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande 

över insatserna som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas 

och säkras”.130 

Enligt författningskommentaren syftar den allmänna inriktningen med fokus på 

samarbete, självbestämmande och integritet till att främja full delaktighet i samhället. Detta 

fordrar att insatser inte ses som avskilda utan ska vara samordnade vilket även framgick i 7 §. 

Här markeras även respekten för individuella behov och önskningar. Insatsen ska 

tillhandahållas och formas tillsammans med individen.131 När det kommer till genomförandet 

av insatserna handlar individens inflytande och medbestämmande, enligt doktrin, inte om att 

individen bestämmer utan får vara med och påverka. Det är till syvende och sist kommunen 

som har beslutanderätt. För att intentionen om inflytande och medbestämmande ska ha någon 

betydelse ska individens önskemål efterfrågas och tillgodoses i möjligaste mån.132  

Begreppen kvalitet och god kvalité är enligt förarbetet svåra att fastställa då 

innebörden av begreppen påverkas av ”människors olika behov, intressen och förväntningar”. 

Det som bör vara vägledande för kvaliteten är individernas och även personalens kunskap och 

erfarenhet. Även människor som inte direkt berörs, som närstående till individer inom LSS, ska 

tas i beaktande. Förarbetet belyser även mer allmänna kännetecken för god kvalitet som ”att 

hänsyn tas till barns särskilda behov och förutsättningar […]” samt ”[..] att verksamheten drivs 

i enlighet med grundläggande etiska riktlinjer som respekt för alla människors lika värde”. För 

en god kvalitet i relation till LSS finns det särskilda kriterier som är viktiga, exempelvis 

konformitet mellan målen som uppställs för verksamheten och att denne uppfyller lagens 

bestämmelser. För att det ska vara tal om god kvalitet krävs uppfyllande av rättigheter som 

”rättssäkerhet, medinflytande för den enskilde och en lätt tillgänglig service”.133 Vidare framgår 

                                                           
130 SFS 1993:387. LSS. 6 §. Begreppet god kvalitet samt att kvaliteten systematiskt och fortlöpande ska 
utvecklas och säkras tillkom med lagändring, Lag (2005:125). 
131 Prop. 1992/93:159. s. 171 
132 Erman: LSS – en vägledning. s. 35 
133 Proposition 2004/05:39. Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), m.m., s. 25 
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det att vid tillämpning av lagen ska det ingå att flera aktörer i samhället medverkar i 

bedömningen av individens behov av insats, i syfte att åstadkomma förutsättningar för ett gott 

liv. Därmed ska effekter för individer ingå i själva utvärderingen av insatsernas kvalité och ett 

brukarperspektiv ska eftersträvas i kvalitetsarbetet.134 Begreppet god kvalitet och kontinuerligt 

kvalitetsarbete tillkom genom en senare lagändring och skulle förstås som ett förtydligande av 

lagens redan existerande kvalitetskrav i exempelvis 6 och 7 §§.135 I förarbetet till denna 

lagändring framkommer även att funktionshinderspolitikens grundläggande principer som 

”delaktighet, tillgänglighet, inflytande och rätt till självbestämmande” utgör kvalitetskrav i 

lagen.136 

De två rättsfallen som återgavs ovan under 5 § skulle även kunna ses i relation till 

denna bestämmelse då de handlade om individens önskemål, vilket mer explicit uttrycks i denna 

bestämmelse. Två andra rättsfall handlade om beviljandet av tillstånd att bedriva verksamhet 

enligt LSS. I HFD 2013 ref. 54 anförde domstolen att avgörande för beviljande av tillstånd är 

om boendet uppfyller kraven i 5, 6 och 7 §§. Domstolen menade att förarbetsuttalanden om att 

boendet ska ha en hemlikmiljö och begränsat antal platser bör ses i ljuset av kvalitetskraven i 6 

och 7 §§. Det som är avgörande är om individerna tillförsäkras goda levnadsvillkor, att insatsen 

ämnar stärka individernas möjlighet att leva självständigt och delta i samhället, samt grundas 

på respekt för självbestämmande och integritet. En bedömning måste göras om bostaden är 

ändamålsenlig för dem som ska bo där. I det aktuella målet bedömde domstolen att en ökning 

av platser inte hindrade att bostaden kunde anses anpassad till individernas behov och fick antas 

tillförsäkra goda levnadsvillkor. Liknande resonemang fördes i HFD 2011 ref. 47. Det 

framhölls att avgörande är att individerna tillförsäkras goda levnadsvillkor, i detta ligger inte 

endast en bedömning av bostadens standard utan även dess anpassning och ändamålsenlighet 

till de boende individerna. En betydelsefull faktor för bedömningen är individernas önskemål 

gällande bostadens utformning. Domstolen bedömde i detta fall, även om boendet inte 

uppfyllde allmänna standarder, med hänsyn till att individerna ville bo kvar där att de fick anses 

tillförsäkras goda levnadsvillkor.      

Lagens perspektiv på goda levnadsvillkor 

Det framgår av förarbetet och några rättsfall att goda levnadsvillkor är en kvalitetsnivå för de 

insatser individen har rätt till. Vid bedömningen av en individs behov av insatsen ska en 

jämförelse göras med vad som kan anses vara normalt i det dagliga livet för individer utan 
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135 A.a. s. 50  
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funktionsnedsättning. Min uppfattning är att denna bedömning, som grundar sig i en jämförelse 

med andra individer, har ett tydligt samband till lagens övergripande mål vilket är att individer 

ska ha möjlighet att leva som andra. Detta är målet verksamheter enligt lagen, de som 

tillhandahåller och utför insatserna, ska främja och uppnå. Vidare har målet en tydlig koppling 

till Sveriges funktionshinderspolitik och CRPD med dess gemensamma formuleringar och 

principer. Domstolen tillämpade denna jämförelse vid bedömning gällande bland annat ett 

barns kommunikation utan föräldrar samt en ungdoms behov av att komma ifrån 

föräldrahemmet. Denna jämförelse användes även i argumentationen av yttrande- och 

underinstanserna för respektive parter i rättsfallen. Socialstyrelsen menade å ena sidan att 

individer utan funktionshinder normalt kan anses ha möjlighet att resa utomlands137 eller välja 

utbildning även utanför kommunen138. Nämnden och länsrätten (nuvarande förvaltningsrätten) 

menade å andra sidan att en utlandsresa bara i undantagsfall är att hänföra till normal livsföring. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menade att det är omvårdnadsbehovet, inte 

utbildningsbehovet eller önskemål om skola, som är avgörande för bedömningen om rätten till 

insats. Socialstyrelsen poängterade sin syn på lagens jämförelsenorm och menade att det inte 

är vilket behov individen har av de alternativ denne väljer, i detta fall skola, utan om individens 

alternativ är sådana som individer utan funktionshinder obehindrat kan välja mellan.139 Oavsett 

om jämförelserna i dessa fall anses rimliga eller ej, uppstår funderingar kring hur jämförelser 

genomförs och vilka dessa individer utan funktionshinder är. Jag menar att det finns individer 

i jämförbar ålder med en variation av önskemål, intressen och med olika grad av ”aktivt” liv 

som skiljer sig markant åt. I ett fall hänvisade individen till syskonet som hade möjlighet att gå 

på bio, festivaler och åka på semester.140 Jag vill påstå att även dessa typer av jämförelser med 

närstående, vänner eller bekanta rimligen bör beaktas då det vanligen är människor i individens 

omgivning denne jämför sig med och vill kunna umgås med.  

 Det framgick vidare att om en individ är bosatt i en annan kommun och ansöker 

om förhandsbesked ska ansökan prövas på samma sätt som för kommunens egna 

kommunmedlemmar. Hänsyn ska vanligen inte tas till att individen redan tillförsäkras goda 

levnadsvillkor i den nuvarande kommunen, utan det ska finnas möjlighet för individen att byta 

bosättningsort. Förhandsbesked är en ansökan individen har möjlighet att göra innan den flyttar 

till en kommun för att få prövat rätten till insatser och därmed planera för sådant i förväg, vilket 

många gånger är en förutsättning för flytt. Vidare kan individer i regel inte överklaga själva 

                                                           
137 RÅ 2003 ref. 79 (I) 
138 RÅ 2003 ref. 79 (II) 
139 RÅ 2003 ref. 79 (II) 
140 HFD 2013 ref. 70 
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utformningen av insatsen, exempelvis om individen önskar ett specifikt boende eller vissa 

bestämda dagar, vilket flertalet av rättsfallen handlade om. Om individen däremot anser att 

beslutet inte uppfyller lagens krav eller om det innebär stora förändringar för individen kan 

beslutet överklagas. Domstolen hänvisade bland annat i ett rättsfall till förarbetet där det 

framgick att individen kan få prövat om den erhållna insatsen uppfyller lagens krav, i den 

mening att domstolen uttalar sig om insatsen är tillräcklig med beaktande av innehållet i 5-7 

§§.141 I de många rättsfall som mer rörde själva utformningen anförde domstolen att den bara 

hade att pröva om den beviljade insatsen tillförsäkrade goda levnadsvillkor och inte vilket 

alternativ som var bättre, något jag menar är en svaghet med lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor. Min uppfattning är vidare att beaktandet av innehållet i 5-7 §§, som exempelvis 

självständigt liv, jämlikhet, respekt för självbestämmande, integritet och inflytande, inte 

behandlades i någon närmare grad även om domstolen hänvisade till ett sådant uttalande. Detta 

lämnar ett stort utrymme för kommunerna att tillhandahålla insatser utifrån sina förutsättningar 

och organisering, medan individens önskan om själva insatsen inte kan prövas. Socialstyrelsen 

anförde, mot bakgrund av lagens bestämmelser och förarbeten, att huruvida individens behov 

tillgodoses och att denne därmed tillförsäkras goda levnadsvillkor vanligen är direkt beroende 

av insatsens utformning. En närmare precisering av insatsen kan vidare vara en förutsättning 

för att kunna bedöma om beslutet går individen till lags eller ej.142 En ståndpunkt som jag ställer 

mig bakom utifrån de många överklaganden som gäller just utformningen av insatsen. Individer 

ansåg att de inte uppnådde goda levnadsvillkor utifrån sin förståelse av goda levnadsvillkor, där 

även hänvisning till lagens principer och andra kvalitetskrav som självbestämmande och 

integritet förekom. Individens rätt att överklaga och få prövat sin rätt till insats eller om insatsen 

inte uppfyller goda levnadsvillkor är av fundamental vikt. Jag menar däremot att det går att 

ifrågasätta om inte möjligheten att kunna få prövat det närmare innehållet i insatsen, när 

individen och myndigheten har olika åsikter, även är av betydelse. När blir individens 

inflytande och självbestämmande mer aktuellt om inte i själva utformningen av insatsen? Jag 

vill även påstå att insatser som boenden vanligen kan tänkas uppfylla goda levnadsvillkor i den 

mening som domstolens prövning avsett, det vill säga att boendet uppfyller de krav som ställts 

i relation till den specifika insatsen. Vilket torde innebära att individens rätt att få prövat i 

domstol blir mycket begränsad när en rätt till insats väl är beslutad. Domstolen har i sin 

prövning inte närmare gått in på de övergripande bestämmelserna som individerna i 

förekommande fall sökt stöd och tolkning med hjälp av, något jag utvecklar ytterligare nedan.   

                                                           
141 RÅ 2007 ref. 62 
142 RÅ 2007 ref. 62 (I) 
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När det kom till rättsfall rörande boende143, där det handlade om att individen ville 

flytta till ett visst boende eller bo kvar i det nuvarande, så menade domstolen att individerna 

fick anses tillförsäkrade goda levnadsvillkor då nämndernas alternativ fick anses uppfylla det. 

Domstolen beaktade att de ändrade genomförandena innebar påfrestningar för individerna 

vilket de själva eller professionella intygen uttryckt, men eftersom det gällde själva 

utformningen tog domstolen ingen närmare hänsyn till det. När det kom till rättsfall gällande 

tillstånd för verksamhet144 blev däremot hänsynen till individernas önskemål i relation till 

boende större, vilket kan bero på att dessa överensstämde med kommunernas ställningstagande. 

Domstolen hänvisade här till förarbetet avseende boende där det framgick att individens 

”perspektiv bör vara avgörande för bedömningen av de kvalitativa aspekterna på boenden”.145 

Skillnaden i den hänsyn som tas i de olika rättsfallen beror troligen på att det gäller skilda 

frågor, tillstånd respektive utformning. Samtidigt är det intressant att diskutera då samtliga 

omfattar insatsen boende, där jag menar att även frågan om tillstånd kan sägas beröra 

utformningen då det handlade om antal platser. Om vi håller oss kvar vid prövningen av tillstånd 

så kom domstolen i dessa fall fram till att boendena fick antas tillförsäkra goda levnadsvillkor. 

Även om de hade fler antal platser eller var utformade på ett sätt som förarbetet inte torde ha 

avsett, utifrån beskrivningen utformad som en vanlig bostad, hemlikmiljö och ett fåtal individer 

boende. I dessa rättsfall menar jag att domstolen tar avsteg från förarbetena och vad som kan 

sägas falla innanför lagen. När det kom till rättsfall gällande omkostnader och anpassning av 

egen bostad146 bedömde domstolen att detta inte kunde sägas falla innanför lagen med 

hänvisning till vad som framgick av förarbetet. Min uppfattning är att domstolen i ena fallet 

tydligt förhöll sig till förarbetet och vad som framgick där, för att konstatera att omkostnader 

och anpassning föll utanför lagen. I det andra fallet förhöll sig domstolen inte till förarbetet på 

samma sätt, utan tog snarare tydligt avsteg från det som framgick avseende boendenas 

utformning. Skillnaden i dessa rättsfall, precis som ovan, kan vara att individernas önskemål 

och kommunernas ställningstagande gällande tillstånden överensstämde, medan det gällande 

omkostnader och anpassning var skilda ståndpunkter mellan parterna. En annan anledning kan 

vara att prövningen om omkostnader och anpassning skulle innebära kostnader för 

kommunerna till skillnad från tillståndsprövningen. Mot bakgrund av detta menar jag att det 

framstår som att kommunerna tycks få företräde framför individerna.           

                                                           
143 RÅ 2011 ref. 48, HFD 2012 ref. 59 
144 HFD 2011 ref. 47, HFD 2013 ref. 54 
145 HFD 2011 ref. 47 
146 RÅ 2008 ref. 39, HFD 2011 ref. 8 
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Domstolen anförde i flera fall, både när det gällde den närmare utformningen och 

när den begärda insatsen inte bedömdes falla in under en LSS-insats, att den förutsatte att 

kommunen i möjligaste mån tillgodosåg individens behov eller önskemål. Jag menar att 

domstolens erinran om kommunens ansvar och möjlighet i de fall insatser fallit utanför lagen, 

som vid omkostnader eller bostadsanpassning, tyder på att dessa av domstolen ansetts som 

betydelsefulla för individens levnadsvillkor, även om de inte aktualiserades utifrån domstolens 

prövning. Jag anser däremot att det finns en problematik att dessa frågor ses som en kommunal 

angelägenhet eller frågor för myndigheter att hantera då det innebär en osäkerhet för individer 

och risk för skillnader i hantering147. Gällande omkostnader för ledsagning som ska sökas 

genom ekonomiskt bistånd via SoL finns det först och främst en skillnad på kvalitén med 

insatserna, där SoL ska tillförsäkra skälig levnadsnivå vilket är lägre än LSS. Till skillnad från 

LSS där behovet faktiskt ska tillgodoses på annat sätt, är en förutsättning i SoL att individen 

inte själv kan tillgodose sina behov. Det innebär att individen måste utnyttja alla möjligheter 

som står till förfogande och bland annat först använda upp sina tillgångar innan den kan ha rätt 

till ekonomisk ersättning.148 Även om domstolen i HFD 2011 ref. 8 poängterade att kommunen, 

om det finns skäl, har möjlighet att ge bistånd även om individen inte uppfyller 

förutsättningarna för bistånd, lämnas detta till handläggare att besluta om. Individer riskerar 

därmed att få olika utfall beroende på var de bor, vilket kan leda till att de kan nyttja sin LSS-

insats i olika grad. Jag upplever denna tolkning svår att acceptera då det framgår i förarbetet, 

även i CRPD, att funktionshindret inte ska innebära några merkostnader för individen, vilket är 

anledningen till att alla insatser i LSS är avgiftsfria. Även om omkostnader inte behandlades i 

förarbetet, är de exempel på aktiviteter som anges inte alltid kostnadsfria. Ledsagning är 

dessutom ämnad för dem som inte har rätt till personlig assistans, och kan ses som en 

motsvarighet till den insatsen för individer med mindre omfattande behov. Syftet kan inte ha 

varit att stänga ute individer från samhällets allmänna tjänster som kostar, exempelvis att inte 

möjliggöra biobesök för individer där ledsagning är en förutsättning. Där jag menar att bio 

mycket väl faller in under fritids- och kulturella aktiviteter. Att inte omkostnader ansågs falla 

inom LSS går enligt min uppfattning emot själva insatsen så väl som lagens syfte. Individen 

kan å andra sidan ansöka om ekonomiskt bistånd vilket innebär att denne kan få ersättning för 

omkostnader, samtidigt är det ett mindre fördelaktigt lagrum då nivån är lägre. Det skapar en 

osäkerhet och innebär en omständligare väg till aktivitet vilket kan begränsa spontaniteten. I 

                                                           
147 Lewin, Barbro., Westin, Lina., & Lewin, Leif: “Needs and Ambitions in Swedish Disability Care”, i 
Scandinavian Journal of Disability Research, vol. 10, nr. 4, 2008, s. 237-257. s. 238 
148 Socialstyrelsen: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. 2015-1-10, 2015, s. 68. Hämtad 19-
05-14, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19645/2015-1-10.pdf
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vissa fall kan det till och med bli i motsats till tanken med LSS, att individen får merkostnader 

på grund av sin funktionsvariation. Jag menar, med utgångspunkt både i den tidigare 

forskningen149 och från de argument som framförts i rättsfallen av nämnder och SKL, att det 

kan ifrågasättas om kommuner i bedömningen är villiga att ta avsteg i linje med domstolens 

erinran med beaktande på den tydligare innehållsmässiga kärna skälig levnadsnivå innefattar 

samt utifrån kommunernas egna resurser och prioriteringar.  

Kommunerna och myndigheterna har i samtliga fall, i och med att överklagan 

blivit aktuell, haft en annan syn på insatserna och dess utformning i jämförelse med individerna. 

Vid genomgången av rättsfallen blev det tydligt vilket ställningstagande de olika 

yttrandeinstanserna vanligen tog. I de flesta fall höll SKL med kommunerna i sitt 

ställningstagande medan socialstyrelsen tog ställning till individens fördel. Vidare framgick i 

relation till omkostnader för ledsagning att goda levnadsvillkor inte har någon betydelse för 

bedömningen av en individs rätt till insats enligt lagen eller vad som ska ingå i respektive insats, 

utan anger bara kvalitén för insatsen när individen väl har rätt till denna.150 Min uppfattning är 

att detta rättsfall får goda levnadsvillkor att framstå som aningen innehållslöst och överflödigt, 

samtidigt som goda levnadsvillkor i flertalet av rättsfallen har använts av domstolen för att 

motivera en rätt till insats. Exempelvis i HFD 2013 ref. 70 hade individen rätt till 

korttidsvistelse i form av läger för att komma bort från hemmet och föräldrarna i syfte att 

tillförsäkras goda levnadsvillkor.  

Försäkringskassan har hänvisat till HFD 2011 ref. 8, rättsfallet som rörde 

omkostnader, i deras rättsliga ställningstagande för att tydliggöra goda levnadsvillkor i relation 

till personlig assistans. Utifrån avgörandet har FK bedömt att goda levnadsvillkor inte ska 

användas vid bedömningen av grundläggande behov, då detta behov är avgörande för rätten till 

insatsen. Enligt FK innebär goda levnadsvillkor att individen ska ha möjlighet att leva som 

andra utifrån sina förutsättningar. Goda levnadsvillkor blir enligt FK först aktuellt när det 

kommer till andra personliga behov. En helhetsbedömning av individens behov ska göras men 

det ska även beaktas att individer utan funktionsnedsättningar måste prioritera mellan sina 

behov. Ställningstagandet om att individer kan behöva prioritera mellan sina behov vilar på en 

kammarrättsdom (mål-nr 2470-14). För andra personliga behov ska även FK ha i beaktande om 

något annat än personlig assistans kan bidra till att individen tillförsäkras goda levnadsvillkor 

                                                           
149 Se t.ex. Svensson: Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor. Blomberg, Widerlund & Lindqvist: ”Stöd och 
service till personer med utvecklingsstörning”.  
150 HFD 2011 ref. 8 
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och får möjlighet leva som andra.151 Barbro Lewin, forskare inom LSS vid Uppsala universitet, 

var i en intervju kritisk till hur FK tolkat avgörandet. Lewin menade att det gällde en fråga om 

rätt till omkostnader som inte behandlats i lagen och med anledning av det bedömde domstolen 

att goda levnadsvillkor inte var aktuellt. Enligt Lewin är goda levnadsvillkor alltid aktuellt när 

det kommer till insatserna i LSS. Frågan att ställa sig är om individen har ett behov av stöd som 

genom en insats tillförsäkrar goda levnadsvillkor, oavsett vilka behov det handlar om.152 

Socialstyrelsen utgår i sina allmänna råd och riktlinjer främst från lagens förarbeten vilket även 

gäller goda levnadsvillkor. Det framhålls att individers behov och önskemål ser olika ut och 

variera under livets gång vilket föranleder att insatserna bör utformas så de anpassas till 

individens aktuella situation. Individen ska ha direkt inflytande i planeringen och utformningen 

så väl som genomförandet av insatsen. Vidare poängterar socialstyrelsen att det inte går att 

fastställa vad delaktig innebär, det är individen och ingen annan som kan bestämma graden för 

sin delaktighet och samhällsengagemang.153  

I de två rättsfallen gällande omfattningen av hjälp för grundläggande behov 

anfördes det av länsrätten i RÅ 2009 ref. 57 samt av HFD i HDF 2018 ref. 13 att behovet skulle 

kräva viss kompetens. Jag menar att detta inte torde vara i linje med bestämmelsen och att det 

inte krävs viss kunskap för samtliga grundläggande behov, som för personlig hygien, av- och 

påklädning eller vid måltider. Detta härleder jag dels utifrån lagtexten där samtliga uppräknade 

behov inte krävs för att ha rätt till insatsen, varav ett behov är ”annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap”. Dels utifrån det som framgick av socialutskottet vid förslaget om införandet 

av tillägget ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap”. Socialutskottet framhöll i 

betänkandet att assistans bör utgå när individen vistas inom exempelvis skola om 

funktionshindret innebär att individen behöver tillgång till en person med ingående kunskap om 

individen. Det skulle även vara möjligt att i vissa fall behålla sin assistans vid sjukhusvistelser 

om funktionshindret eller en kombination av funktionshindret och exempelvis möjligheten att 

kommunicera krävde att en eller ett fåtal personer med ingående kunskap om individen fanns 

närvarande.154 Min uppfattning är att tillägget snarare innebar ett säkerställande för individer 

                                                           
151 Försäkringskassan: ”Rättsligt ställningstagande. Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av 
assistansersättning för andra personliga behov”. 2016:09. Hämtad 19-01-24, 
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/db2118a9-8b00-4e9f-a403-ac77412b18b3/fkrs-2016-
09.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 
152 Westberg, Kenneth: ”Barbro Lewin, funktionshindersforskare. Goda levnadsvillkor ska användas även vid 
bedömning av grundläggande behov”, i Assistanskoll, 2016-12-13. Hämtad 19-05-02, 
https://assistanskoll.se/20161214-Barbro-Lewin-funktionshinderforskare-Goda-levnadsvillkor-ska-anvendas-
even-vid-bedomning-grundleggande-behov.html  
153 Socialstyrelsen: ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten”. s. 39-40 
154 Socialutskottets betänkande 1995/96:SOU15. Vissa frågor om personlig assistans.  

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/db2118a9-8b00-4e9f-a403-ac77412b18b3/fkrs-2016-09.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/db2118a9-8b00-4e9f-a403-ac77412b18b3/fkrs-2016-09.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://assistanskoll.se/20161214-Barbro-Lewin-funktionshinderforskare-Goda-levnadsvillkor-ska-anvendas-even-vid-bedomning-grundleggande-behov.html
https://assistanskoll.se/20161214-Barbro-Lewin-funktionshinderforskare-Goda-levnadsvillkor-ska-anvendas-even-vid-bedomning-grundleggande-behov.html
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att även kunna få insatsen i sammanhang där det finns personal av annat slag vilket inte alltid 

är tillräckligt. Det kan därmed krävas att individen har en person med viss kompetens för att 

kommunicera eller i andra situationer, men tillägget torde inte ha syftat till att begränsa eller 

tillämpas på de andra grundläggande behoven. Vilket även får stöd från doktrin där det framgår 

att de tre första behoven avser mer praktiska hjälpbehov vilka kräver att behovet ska vara 

personligt och integritetsnära. De två övriga ställer snarare krav på ingående kunskap om 

individen.155 Det finns en risk att en sådan tolkning, att det ska krävas viss kompetens vid hjälp 

med exempelvis personlig hygien för att räknas som grundläggande behov, avsevärt begränsar 

rätten till insatsen samt att myndigheter nyttjar och hänvisar till rättsfallen vid tillämpning av 

insatsen.  

I samtliga rättsfall åberopar domstolen paragrafen för goda levnadsvillkor, för att 

sedan gå in i den aktuella insatsen genom att tolka vad insatsen syftade till utifrån förarbetena, 

för att sedan konstatera att goda levnadsvillkor tillförsäkrades eller ej. En diskussion i relation 

till lagens mål eller inriktning, 5-6 §§, var ej vanligt förekommande. En tolkning skulle kunna 

vara att det är syftet med respektive insats som beskrivs i förarbetet som är vad goda 

levnadsvillkor innebär, om än den kopplingen ej uttryckligen anges. Det är på sätt och vis 

rimligt om vi exempelvis ser till ledsagarservice där syftet är att individer ska kunna besöka 

vänner, delta i fritids- och kulturella aktiviteter som några av förarbetet angivna exempel. 

Avsikten är att bryta isolering och att individen ska komma ut bland andra, vilket kan kopplas 

till jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Vid denna tolkning framstår goda 

levnadsvillkor som väldigt tydligt om det är syftet med respektive insats som är dess innebörd. 

Samtidigt uppstår då frågorna varför inte detta i så fall har preciserats tydligare, vad lagens 

allmänna bestämmelser har för syfte och vidare hur det kan komma sig att goda levnadsvillkor 

ändå fortsätter att vara omdiskuterat och upplevs otydligt. Denna tolkning menar jag utifrån 

ovanstående inte bör vara vad som åsyftas med goda levnadsvillkor.  

När goda levnadsvillkor ses i ljuset av lagens intentioner och dess förarbeten 

framstår begreppet som något positivt om än med ett abstrakt innehåll. Min uppfattning mot 

bakgrund av det är att tillförsäkrandet av goda levnadsvillkor bör förstås som att individen ska 

främjas att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. En brist i detta 

avseende var bland annat en anledning till lagens uppkomst. Efter genomgången av förarbeten 

och lagen i relation till praxis är dock kluvenheten större till vad som egentligen innefattas i 

goda levnadsvillkor. Tillförsäkrandet av goda levnadsvillkor säger ju indirekt något om vad 

                                                           
155 Erman: LSS – en vägledning. s. 86 
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insatserna ska innehålla, vilket som framgått ovan bör inkludera något ytterligare än själva 

insatsernas syften. Dock erfar jag att domstolen inte går in på det i den omfattning som bidrar 

till en ökad förståelse. Dess innehåll synliggörs i rättsfallen i relation till specifika 

omständigheter, i betydelsen av vad individen har rätt till eller ej, vilket samtidigt gör det svårt 

att avgöra vad som officiellt inryms i goda levnadsvillkor. Domstolens begränsade prövning av 

goda levnadsvillkor innebär å ena sidan en klar nackdel för ett mer formellt innehåll som blir 

tydligare för samtliga parter, å andra sidan en fördel i syfte att möjliggöra en variation av 

innehåll utifrån individuella omständigheter. Det senare talar mer i linje med lagens inriktning 

mot individanpassade insatser. Jag menar däremot att en mer explicit diskussion av goda 

levnadsvillkor i förhållande till lagens andra principer och kvalitetskrav inte hindrar främjandet 

av individuella bedömningar, utan snarare stärker detta och tydliggör samtidigt i viss mån goda 

levnadsvillkor. Min uppfattning är att goda levnadsvillkor av förklarliga skäl förblir svårt att 

tyda då individers behov och rätt till insatser måste utgå från individuella bedömningar. Detta 

är av stor betydelse för att lagens intentioner ska kunna efterlevas, samtidigt som otydligheten 

skapar en oförutsägbarhet för individerna då kommunerna och myndigheterna som 

tillhandahåller insatserna har sina intressen i beaktande. Som tidigare nämnts är min uppfattning 

att kommunen i flera fall tycks få företräde framför individen utifrån den omfattning domstolens 

prövning avser. Jag menar att det därmed indirekt blir bland annat ekonomiska frågor som får 

styra innebörden av goda levnadsvillkor utifrån kommunernas befogenhet om den närmare 

utformningen av insatserna.156 Detta är inget som i lagens perspektiv tycks påverka goda 

levnadsvillkor men det påverkar i vart fall individernas upplevelse av att tillförsäkras goda 

levnadsvillkor. Min uppfattning är att stor hänsyn tas till kommunerna och det finns en risk att 

skyddandet av det kommunala självstyret hamnar i centrum på bekostnad av individerna. LSS 

är dock en rättighetslag för individen. Det som bör ha företräde är säkerställandet av individens 

rätt och det är denne som ska vara i centrum, där hänsyn tas till individens behov och önskemål. 

När det gäller just en rättighetslag är det av stor betydelse att lagen tolkas och tillämpas med 

beaktade på vad lagstiftaren åsyftade.157 

Jag menar att goda levnadsvillkor utgör lagens centrala princip vilken utifrån 

individens behov och unika situation bör fyllas med innehåll för att uppnå lagens intentioner. 

                                                           
156 Lewin, Westin & Lewin: “Needs and Ambitions in Swedish Disability Care”.  
Slutsatsen i artikel är bl.a. att idén om kommunalt självstyre troligen är den mest betydelsefulla av alla politiska 
värden för den lokala politiken. Även om nationell politik betonat att behov ska vara avgörande för det lokala 
välfärdsansvaret påverkar andra lokala faktorer. Författarna menar att det råder en konflikt mellan det 
kommunala självstyret och nationell välfärdspolitik där självstyret har ett övertag på den lokala nivån. s. 254-
255.     
157 Erman: LSS – en vägledning. s. förord 



44 
 

Denna tolkning grundar sig dels i ljuset av lagens intentioner och förarbeten, dels till den 

hänvisning som förekommer av parterna till lagens övergripande bestämmelser och principer. 

Socialstyrelsens uttalande menar jag även styrker denna tolkning då styrelsen anförde att lagens 

allmänna bestämmelser anger vad insatserna syftar till. Insatserna avser att ge individen 

”möjligheter att leva ett liv som andra och att delta i samhällslivet på samma villkor” som 

individer utan funktionshinder. Verksamheten ska grundas i respekt för individens 

självbestämmande och integritet.158 Även om domstolen inte nämnvärt anför eller utvecklar 

tolkningen av lagens andra principer och kvalitetskrav i relation till goda levnadsvillkor, så 

menar jag att dessa inte kan ha haft till avsikt att vara fristående från varandra. Goda 

levnadsvillkor bör förstås i relation till lagens övergripande mål och inriktning. Dessa är enligt 

mig ömsesidigt sammanlänkade, målen definierar på sätt och vis goda levnadsvillkor, då 

insatserna med en kvalité som tillförsäkrar individen goda levnadsvillkor indirekt bör innebära 

ett uppfyllande av lagens mål. Syftet med LSS är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet, där individer genom lagens insatser ska få möjlighet att leva som andra. Insatserna 

som individerna beviljas måste med en sådan förståelse ses i ljuset av hela lagen och dess 

principer för att individen ska få möjlighet att leva som andra. Att förstå dessa i relation till 

varandra har betydelse för att goda levnadsvillkor ska få en reell innehållsmässig kärna, som i 

vart fall blir konkretare samtidigt som det lämnas öppet för individers olika behov och 

livssituation, och faktiska förutsättningar för att lagens intentioner kan förverkligas.  

I nästa kapitel kommer lagens perspektiv på goda levnadsvillkor, med utgångspunkt från de 

situationer som framkommit av praxis, analyseras i relation till MR-perspektivet i syfte att 

pröva om lagens perspektiv är rimligt utifrån social rättvisa.  

  

                                                           
158 RÅ 2003 ref. 79 (II) 
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Kapitel 5. Goda levnadsvillkor och möjligheten till förmågor 

I detta kapitel undersöks uppsatsens andra frågeställning, vilket sker genom att lagens 

perspektiv på goda levnadsvillkor analyseras och prövas i relation till MR-perspektivet. 

Analysen fokuseras på individers varande och görande utifrån lagens perspektiv, vilket kritiskt 

granskas gentemot MR-perspektivets förmågor och nivå för social rättvisa. Först följer en kort 

redogörelse för hur förmågenivån fastställts samt hur MR-perspektivet appliceras på LSS. 

Därefter analyseras de förmågor som särskilt framträdde ur lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor. Avslutningsvis följer en diskussion och reflektion om lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor är rimligt utifrån MR-perspektivet.  

LSS utifrån en förståelse av förmågor  

En anledning till att MR-perspektivet är begränsat i sin utformning gällande förmågorna är att 

de ska kunna accepteras av alla och fungera i flera länder. Förmågorna är abstrakta för att det 

närmare innehållet ska kunna anpassas till den aktuella kontexten och inom det juridiska- och 

politiska systemet.159 Den nivån som får spegla förmågorna som aktualiseras i lagens perspektiv 

på goda levnadsvillkor är i första hand lagen och dess förarbeten. Debatter och utredningar som 

föregick lagen härstammar enligt mig från tanken om människors lika värde och jämlikhet 

vilket även är viktiga beståndsdelar i MR-perspektivet.160 LSS uppkom genom demokratisk 

process och formulerades som en rättighetslag för vissa individer med funktionsvariationer, 

eftersom specifika insatser ansågs vara nödvändiga för att uppnå jämlikhet med andra. Även 

domstolsväsendets tillämpning av lagen kan ses som ett led i preciseringen av nivån för 

förmågorna. LSS och dess insatser tolkar jag som att samhället såg som sin uppgift att stödja 

individers inre förmågor, exempelvis fysiska och intellektuella förutsättningar, som ett led i att 

främja de fundamentala mänskliga förmågorna. De kombinerade förmågorna som är summan 

av de möjligheter individen har till val och handling kan därav förstås som samspelet mellan 

individens inre förmågor, vilka främjas med rätten till insatser, och omgivningen där individen 

har valmöjlighet att realisera förmågorna till funktioner eller handling, vilka främjas eller 

hindras av det konkreta tillhandahållandet av insatserna.161  

                                                           
159 Nussbaum: Främja förmågor. s. 48 
160 A.a. s. 39-40 
161 A.a. s. 30 
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Goda levnadsvillkor som förmågor 

I detta avsnitt har rättsfallen sammanslagits utifrån min tolkning av vilken förmåga de i första 

hand kan sägas relatera till.  

Att kunna ha en fullgod bostad  

Lagens perspektiv på goda levnadsvillkor aktualiserades i flertalet fall till insatsen bostad med 

särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna samt bostad i familjehem eller 

bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Dessa insatser menar jag i första hand 

relaterar till förmågan fysisk hälsa då en aspekt i denna förmåga är att ha en fullgod bostad.  

Vid tillkomsten av LSS framgick att den svenska bostadspolitikens inriktning var 

att alla skulle ha möjlighet till en bra bostad. Den mest betydelsefulla faktorn för känslan av 

identitet är en egen bostad och det är vanligen där de mest grundläggande behoven tillgodoses. 

Det är med utgångspunkt från bostaden och arbetet de flesta skapar sina relationer till andra och 

deltar i samhället. När det kom till individer med funktionshinder framhölls att bostaden kunde 

vara än mer betydelsefull i jämförelse med andra då många spenderade mycket tid där.162 

Bakgrunden till insatsen för vuxna var att behovet av bostad inte tillgodosågs i full utsträckning. 

Många saknade eget boende i den bemärkelsen att de inte bodde på ett sätt som möjliggjorde 

att leva ett eget och självständigt liv. Individer skulle precis som andra ha samma möjlighet att 

välja bostadsform. Det framhölls att kvalitativa aspekter av boendet ur individens perspektiv 

ansågs vara av avgörande betydelse för en bedömning av bostaden. Därmed skulle bostaden 

bedömas utifrån hur exempelvis graden av individens självständighet kunde vidmakthållas.163 

Insatsen inkluderar tre bostadsformer med olika grad av stöd kopplat till dem. Gruppbostäder 

och servicebostäder, där den första inkluderar mer stöd än den andra, bör ligga i vanliga 

bostadsområden och ska vara individens permanenta bostad. Den tredje boendeformen är annan 

särskilt anpassad bostad vilket är en bostad som är utformad och anpassad efter individens 

behov. Detta boende innebär inget stöd utan får tillgodoses med andra insatser.164   

Insatsen för barn inkluderar två boendeformer familjehem respektive bostad med 

särskild service. Bostad med särskild service för barn och unga skulle på liknande sätt ligga i 

vanliga bostadshus och utformas som en vanlig bostad och i möjligaste mån vara hemlik, vilket 

innebar ett fåtal boende individer. Insatsen skulle kunna tillämpas på ett flexibelt sätt för att 

                                                           
162 Prop. 1992/93:159. s. 83 
163 A.a. s. 85 
164 Erman: LSS – en vägledning. s. 77-78 
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anpassas efter individen och familjens behov. För båda boendeformerna framhölls att 

utgångspunkten skulle vara att med föräldrahemmet som grund finna den bästa formen.165  

Detta kan sägas utgöra nivån för förmågan till en fullgod bostad. Vid en första 

anblick menar jag att denna nivå på många sätt uppfyller vad som i generell mening bör räknas 

som en fullgod bostad. LSS har på så sätt skapat en insats som stödjer utvecklingen av 

individens förmågor till att leva ett självständigt liv. Individen kan om den vill ansöka om 

insatsen och genom den skaffa sig en bostad och exempelvis flytta hemifrån. Insatsen inkluderar 

även alternativ vilket därmed ger en frihet till individen att välja form, vilket i MR-perspektivet 

är av stor betydelse utifrån fokuset på frihet och valmöjligheter. Vidare relaterar förmågan till 

boende även till andra förmågor som känslor, samhörighet, lek och kontroll över den materiella 

miljön. Jag menar att det som lyftes fram gällande bostadens betydelse för relationsskapande 

och delaktighet i samhället visar på att det fanns en medvetenhet om förmågans främjande av 

andra. I grupp- och servicebostäder ingår det omvårdnad och fritids- och kulturella aktiviteter 

som i flera avseenden främjar individens förmågor. I omvårdnad ingår exempelvis stöd för 

näringsintag och personlig hygien vilket främjar att kunna ha en god hälsa. Kommunikation 

och upprätthållandet av sociala kontakter främjar flera förmågor där en är sinne, fantasi och 

tanke. Kulturella- och fritidsaktiviteter främjar utöver möjligheten att kunna knyta band till yttre 

företeelser och andra individer även att kunna delta i olika former av socialt utbyte.166 Det finns 

som framgått många förmågor som kan relateras och tycks främjas på ett positivt sätt genom 

insatserna, men utifrån att studien syftar till en kritisk granskning kommer nu fokuset riktas mot 

den precisering som sker av förmågornas nivå inom den juridiska domänen. Jag kommer 

kortfattat redogöra för vissa främjanden och sedan till större delen analysera de brister jag 

tycker mig kunnat urskilja.    

 Det som kan sägas är att i samtliga rättsfall om insatsen boende så konstaterades 

att individen hade en rätt till bostad. Ungdomen som ville flytta till en annan kommun för 

utbildning med en särskild inriktning som individen värdesatte, kan genom insatsen sägas ha 

främjats i nästan samtliga förmågor. Individens frihet till val beaktades vilket är av särskild 

betydelse enligt MR-perspektivet.167 Sett till LSS allmänna bestämmelser menar jag att detta 

utfall var viktigt för att individen ska ha samma möjligheter som andra ungdomar att välja 

utbildning. Det kan även ses i ljuset av förmågan till samhörighet som innefattar att kunna bli 

behandlad som en värdig människa med samma människovärde som andra.168 När det gäller 

                                                           
165 Prop. 1992/93:159. s. 81-82 
166 Nussbaum: Främja förmågor. s. 41-43; Erman: LSS – en vägledning. s. 78-79 
167 RÅ 2003 ref. 79 (II) 
168 Nussbaum: Främja förmågor. s. 43 
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förhandsbesked menar jag att denna rätt är en förutsättning för individers förmågor. 

Möjligheten att kunna bosätta sig i en annan del av landet som andra utan insatser enligt LSS i 

generella hänseenden kan välja. För individen handlade det om förmågan att kunna flytta till en 

annan kommun och att kunna umgås tillsammans med vänner utan att hämmas av en känsla av 

otrygghet. I detta fall innebar det att individen tog färdtjänst vid umgänge på kvällarna på grund 

av otryggheten att åka buss, något som blev dyrare och ledde därmed till att individen fick 

begränsa sitt deltagande.169 Detta tolkar jag till förmågor som kroppslig integritet vilket 

innefattar att kunna röra sig fritt mellan platser, känslor vilket innebär att inte behöva hämmas 

i sin utveckling på grund av känslor som otrygghet, samt samhörighet att kunna vara 

tillsammans med andra. Domstolen bedömde till individens rätt men jag menar däremot att de 

villkor som förhandsbeskedet inkluderar, att avsikten måste vara klar och bestämd, inte innebär 

att individer har samma möjlighet som andra att pröva att bo i olika städer. Min uppfattning är 

att en anledning till villkoren kan vara att individer som vill flytta föranleder att kommuner 

behöver utreda behoven. Det är förståeligt att det offentliga inte vill att resurser nyttjas i 

”onödan” i den mening att individen kanske efter en kortare period vill flytta någon annanstans. 

Däremot sett till friheten och valmöjligheten, och även LSS mål att leva som andra vilket jag 

anser är ett riktmärke för den tänkta nivån, innebär dessa villkor en begränsning av individers 

förmåga till rörlighet.170 Villkoren kan även förstås mot bakgrund av MR-perspektivets fokus 

på individen som ändamål där individers förmågor inte får utnyttjas för att skapa förmågor åt 

andra eller förbättra helheten, vilket ett resursfokus föranleder.171  

Två andra fall handlade om att individerna antingen ville bo kvar i sin aktuella 

gruppbostad eller flytta till en specifik. Här menar jag att lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor utifrån domstolens förutsättningar till prövning direkt möter problem att förenas 

med MR-perspektivet. I ena fallet önskade individen en bostad i annan kommun vilken var 

anpassad till dennes individuella behov. Bostaden arbetade med strategier och hjälpmedel som 

kunde underlätta livet utifrån de svårigheter och brister som följde av individens 

funktionsvariation.172 Det andra fallet handlade om att individen bott i en gruppbostad i annan 

kommun under sex år. Individen ville bo kvar då denne etablerat sitt liv där, hade arbete och 

vänner samt var trygg i boendets traditioner och tankesätt. Det upplevdes av individen som 

                                                           
169 RÅ 2004 ref. 110 
170 I CRPD art. 18 och 19 framgår att staten ska erkänna rätten för individer till fri rörlighet och frihet att välja 
bosättningsort på lika villkor som andra. Även i Regeringsformen 2 kap. 8 § fastställs skyddet för rörelsefrihet 
där det framgår att individer även i övrigt är tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket.  
171 Nussbaum: Främja förmågor. s. 43 
172 HFD 2011 ref. 48 
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kränkande och skadligt att tvingas flytta mot sin vilja.173 Dessa menar jag kan kopplas till flera 

förmågor, i första fallet till bland annat fysisk hälsa och praktiskt förnuft utifrån boendets 

arbetsmetoder som kan tänkas främja individens hälsa och att kunna reflektera kring sin 

funktionsvariation och sitt liv. I det andra fallet till bland annat fysisk hälsa, känslor och 

samhörighet utifrån förlusten av individens trygga sammanhang, betydelsefulla relationer och 

arbete. I det senare fallet menar jag att det särskilt är en fråga om destruktiv brist, då individens 

oförmåga till boende leder till stora effekter inom andra relaterade förmågor.174 I lagens 

perspektiv på goda levnadsvillkor gällde detta utformningen av insatsen vilket inte prövades 

mer än om kommunernas alternativ tillförsäkrade goda levnadsvillkor. Här menar jag att lagens 

perspektiv och MR-perspektivet har svårt att mötas utifrån den i närmaste obemärkta hänsynen 

som kan tas av domstolen när det kommer till individers förmågor. Förmågenivån utifrån lagen, 

där individer ska ha samma möjlighet att välja boendeform, kanske inte kan sträckas till att 

omfatta mer än just valmöjligheten att välja mellan insatsens tre alternativ. Om en jämförelse 

görs till individer utan funktionsvariationer, som annars har samma förutsättningar, har jag 

däremot svårt att se att det skulle accepteras om de tvingades flytta från en etablerad tillvaro 

eller nekades att flytta dit de önskade.175 Jag menar även att denna begränsning av individens 

förmågor är svåra att förena i ljuset av lagens övergripande bestämmelser, principer och 

människosyn som ska gälla. Nussbaum menar att även om alla kommer över en viss nivå är det 

ett grundläggande rättviseproblem om vissa individer i ett land har möjligheter som väsentligt 

skiljer sig från andra, vilket jag menar torde blir fallet. Även här tas hänsyn till kommunernas 

förhållanden och flexibilitet något som enligt min uppfattning inte bör kunna rättfärdigas utifrån 

MR-perspektivets princip om varje individ som ett ändamål. Denna princip kan däremot 

relateras till LSS människosyn, att individen alltid ska betraktas med ett värde i sig, aldrig som 

föremål för åtgärder utan en individ med rättigheter.176  

 Jag kommer kort även nämna två fall som handlade om den tredje boendeformen, 

annan särskilt anpassad bostad. Individen ansökte om en bostad med avskilt läge för att denne 

inte skulle störa andra och inte själv störas av andras närvaro. Detta var viktigt då individens 

                                                           
173 HFD 2012 ref. 59 
174 Nussbaum: Främja förmågor. s. 53 
175 Council of Europe, Commissioner for Human Rights: ”The Right of People with Disabilities to Live 

Independently and Be Included in the Community”, Council of Europé, France, 2012. Hämtad 19-05-25, 

https://rm.coe.int/16806da8a9.  

Problematiken med formen gruppboende tas upp i anslutning till CRPD art. 19. Gruppboendemodellen kopplar 

vanligen samman stöd individer är i behov av med en viss uppsättning bostäder, vilket begränsar individers val 

om var de kommer leva. s. 40. 
176 Prop. 1992/93:159. s. 43  

https://rm.coe.int/16806da8a9
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funktionsvariation innebar en svår problematik med bland annat social interaktion. Denne 

kunde inte heller lämnas ensam eftersom det fanns en risk att individen skadade sig själv eller 

andra. Det framgick av professionella intyg att miljön måste anpassas till individen så denne 

kan fungera optimalt utifrån sina förutsättningar. Här hade underinstanser menat att bostad med 

särskild service var mer lämpligt men HFD framhöll att det inte var det individen önskat.177 Det 

här tyder på, som diskuterades ovan, att möjligheten att välja boendeform i vart fall i 

rättsinstanserna har preciserats till de tre alternativen. Individens valmöjlighet främjas av HFD 

och vidare ansågs inte den akuta lösningen att bo hos föräldrarna som något annat än tillfällig, 

utan individen hade rätt till en fullgod bostad. Den specifika anpassningen föll däremot under 

utformning och lämnades därhän till kommunen. Även om det inte går att säga något om hur 

kommunen sedan tillgodosåg behovet vid utformningen, nämns de förmågor jag menar är 

framträdande då de är viktiga att ha i beaktande. Jag vill påstå att förmågan till liv är den 

väsentligaste utifrån risken att individen skadade sig själv och hade ett destruktivt beteende. 

Känsla och samhörighet i den mening att slippa onödig smärta på grund av problem som kan 

uppstå i närvaro av andra samt att själv kunna välja sin nivå av att leva tillsammans med andra. 

Min uppfattning är att förmågan till en fullgod bostad som i detta fall ytterst behöver anpassas 

till individen är en fruktbar förmåga då den främjar samtliga andra förmågor.178 I det andra 

fallet rörde det sig om att insatsen föll utanför LSS då individen redan hade en egen bostad. 

Individen hade sökt insatser flera gånger däribland bostadsanpassningsbidrag vilket hade 

nekats. Jag väljer att ändå nämna detta då det tyder på den begränsade frihet individer kan ha. 

Förmågorna som aktualiseras är att kunna ha en fullgod bostad och även kontroll över den egna 

miljön i bemärkelsen att kunna inneha egendom.179 Det egna boendet hade ordnats eftersom 

individen inte längre kunde vänta på en anvisad lägenhet av kommunen, vilket krävdes för att 

räknas in under insatsen. Individen var nöjd med lägenheten men hade sedan inte möjlighet att 

få den anpassad för att få en fullgod bostad.180 I dessa fall lämnas det till kommunen att avgöra 

                                                           
177 RÅ 2012 ref. 91 
178 Nussbaum: Främja förmågor. s. 52 
179 A.a. s. 43 
180 Den anpassning som avses i LSS är en bostad med viss grundanpassning vilket innebär att det är lägenheter 
som redan har en viss anpassning, som säkert kan utökas vid behov. Boendet är således inte i grunden 
anpassad till individen vilket de blir om individen beviljas bostadsanpassningsbidrag. Jag anser att 
bostadsanpassningsbidraget, om individen beviljas det, framstår som bättre utifrån MR-perspektivet. Denna 
typ av anpassning tycks bättre kunna tillgodose individers behov och önskemål och borde därmed inkluderas i 
LSS. En viss grundanpassning tordes bättre lämpa sig inom SoL för individer med mindre omfattande behov, 
som kompletteras med bostadsanpassningsbidrag för ytterligare anpassningar och bostäder där viss 
anpassning behövs. LSS-insatsen bör med tanke på den högre kvalitetsnivån gälla mer omfattande 
anpassningar då individer i regel har mer omfattande funktionshinder som därmed kan kräva större och mer 
individspecifika anpassningar. Möjligheten till sådan anpassning bör på ett bättre sätt säkerställas då den kan 
vara än mer betydelsefull för individens förmågor.   
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om bostadsanpassningsbidraget, vilket kan innebära att individer får olika möjligheter till en 

fullgod bostad beroende på kommun.181 

Att kunna leva tillsammans med andra  

Lagens perspektiv på goda levnadsvillkor aktualiserades i flertalet fall till insatsen 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet och ledsagarservice. Insatserna menar jag i första hand 

relaterar till förmågan samhörighet då en aspekt i förmågan är att kunna leva tillsammans med 

andra och att delta i olika former av socialt utbyte.182 Vid tillkomsten av LSS framgick att 

korttidsvistelse ska tillgodose individens behov av miljöombyte, rekreation och möjlighet till 

personlig utveckling samt ge anhöriga avlösning och tid för avkoppling. Vidare kunde insatsen 

vara ett steg i att bryta eventuella beroendeförhållanden. Det framhölls att insatsen borde kunna 

ske i olika former. Individen och familjens önskemål och behov borde i största möjliga 

utsträckning vara avgörande vid utformningen men även vissa lokala förhållanden. Det bör 

eftersträvas att individer kan fortsätta med sina vanliga aktiviteter och att behovet av 

fritidsaktiviteter observeras. Vidare framgick att insatsen borde vara tillgänglig dygnet runt och 

kunna tillhandahållas som en kontinuerlig insats eller vid akuta tillfällen.183 Vid tillkomsten av 

LSS framgick att ledsagarservice är betydelsefull för att underlätta för individer att delta i 

samhället. Insatsen är avsedd för individer som inte har personlig assistans för att exempelvis 

kunna besöka vänner, delta i fritids- och kulturella aktiviteter eller för att promenera. Det 

framhölls att insatsen till formen bör vara av personlig service och anpassas efter individens 

behov.184 Detta kan sägas utgöra nivån för förmågan till samhörighet. Vidare menar jag att 

korttidsvistelse främjar många förmågor utifrån sitt tvådelade syfte för både individen och 

anhöriga. Förmågor som känslor, lek och praktiskt förnuft genom att möjliggöra för båda 

parterna att kunna få tid för att planera in andra saker, skapa band till yttre företeelser och 

människor, ägna sig åt fritidsaktiviteter och få distans till varandra. Även ledsagarservicen kan 

relateras till många förmågor, exempelvis rörlighet då den möjliggör för individen att vara 

delaktig i samhället och att kunna planera för och hitta på saker.  

 Fokus riktas nu mot hur nivån för dessa förmågor har preciserats inom den 

juridiska domänen. Gällande korttidsvistelse var individen i ett fall 18 år och hemmaboende 

hos sina föräldrar. Individen hade inga vänner där denne bodde utan var hänvisad att umgås 

med föräldrarna. Individens syskon hade möjlighet att gå på bio, festivaler och åka på semester 
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vilket var viktigt för individen att också få göra. Detta var även ett led i utvecklingen för att i 

framtiden kunna flytta hemifrån. Individen sökte insatsen för att kunna delta på ett läger men 

kommunen ansåg att assistansen tillgodosåg behovet. Domstolen bedömde till individens rätt 

men vid beslutet hade tiden för lägret redan löpt ut.185 De förmågor jag menar blir aktuella här, 

utöver samhörighet genom att kunna delta i former av socialt utbyte, är praktiskt förnuft utifrån 

möjligheten att kunna planera sitt liv som att vilja flytta hemifrån genom förberedelser för flytt, 

samt känslor utifrån att kunna ha band till yttre företeelser och människor vilket innefattar att 

uppleva exempelvis längtan till familjen. I detta fall främjade domstolen samtliga förmågor 

men med anledning av underinstansernas bristande hänsyn till förmågorna gick individens 

möjlighet till dessa i detta avseende förlorat. Jag menar att detta synliggör individer med behov 

av insatsers avhängiga behov av omgivningens förståelse för deras livssituation för möjligheten 

till förmågor. Ett annat fall handlade om en individ som önskade korttidsvistelse i form av läger 

men blev av kommunen erbjuden korttidsboende i egen regi. Individen hade under många år 

deltagit på lägret vilket fungerat bra och sågs som en träning för framtida flytt. Individen var 

känslig för förändringar och under en tid togs insatsen bort vilket ledde till försämrat mående 

och många utbrott. Individen menade att om insatsen ändrades igen skulle det vara förödande 

för denne. Domstolen menade att behovet fick anses tillgodoses genom kommunens 

korttidsboende.186 I detta fall menar jag att samma förmågor som ovan blir aktuella, men det 

rör sig i det här avseendet om att individen inte ville förlora dessa. Samhörigheten utifrån det 

sociala utbytet lägret kunde innebära och de relationer individen hade skapat där. Känslor 

utifrån att ett byte av korttidsvistelse innebar att den trygghet individen byggt upp till personalen 

efter lång tid på lägret försvann. Praktiskt förnuft i den mening att kunna planera sitt liv om en 

flytt vilket kunde ske först när individen var trygg. Min uppfattning är att denna bedömning kan 

tänkas vara i linje med lagens förmågenivå utifrån att hänsyn även ska tas till lokala 

förhållanden. Däremot menar jag att hänsynen till individens behov och önskemål, som i största 

möjliga mån ska vara avgörande, inte i närmare avseende var närvarande med anledning av 

domstolens prövning. Något som särskilt bör uppmärksammas här är förmågan till praktiskt 

förnuft som enligt Nussbaum är en av de mer betydelsefulla. Detta eftersom förmågan finns 

närvarande i alla andra utifrån möjligheten att planera sitt liv, vilket i sin tur är en möjlighet att 

välja andra förmågor att realisera.187 Här menar jag att individen har haft en strävan mot att i 

framtiden flytta, att realisera förmågan att kunna ha en fullgod bostad genom att faktiskt flytta 
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till ett annat boende. Individen var känslig för förändringar och menade att en flytt kunde ske 

först när denne var trygg och stabil, där ett byte av korttidsboende innebar en stor påfrestning. 

Jag menar att det skulle kunna tänkas att bytet innebar en begränsning för individens möjlighet 

att kunna föreställa sig en framtida flytt och därmed en mindre möjlighet att realisera förmågan 

till en bostad. I ett annat fall som jag bara berör kort då de rör samma förmågor som ovan är en 

individ och dennes familj som önskade korttidsvistelse bestämda dagar i anslutning till helg. 

Det var av betydelse för att familjen och syskonen skulle få möjlighet till avlastning en längre 

period samt kunna göra saker och ha ett socialt umgänge utan ansvar. För individen var det 

viktigt att vistelsen skedde kontinuerligt under en sammanhängande period.188 Här blir flera 

individers förmågor aktuella men jag fokuserar i detta fall på övriga familjemedlemmar då 

förmågor i relation till individer berörts tidigare. För både föräldrarna och syskonen kan 

förmågorna praktiskt förnuft, samhörighet och lek synliggöras. Vikten av att få insatsen på en 

helg och under sammanhängande dagar är av betydelse för att kunna planera sina liv, i syfte att 

kunna göra valda fritidsaktiviteter och delta i olika former av socialt utbyte. Valet av dagar 

tillföll utformningen av insatsen vilket inte gav individen och dess anhöriga rätt att bestämma 

dagar, även om kommunerna i möjligaste mån skulle tillmötesgå behoven. Jag menar att 

anhöriga, som varenda dag har ansvar för en annan individ, av förklarliga skäl har svårt att 

främja sina egna förmågor och välja att realisera dessa till handlingar, som att träffa vänner eller 

få en stund för sig själv att reflektera. Även om lagen i första hand är till för individen är denna 

insats även för anhöriga. Detta föranleder till min uppfattning att det inverkar på många av de 

viktiga livsområdena som är kopplade till förmågor att inte kunna påverka insatsen. Det innebär 

en begränsning i föräldrarnas valmöjligheter som jag menar inte bör kunna jämföras med andra 

föräldrar till i det här fallet 18 åriga barn utan funktionsvariationer.189 Vidare blir utfallet svårt 

att förena med tanken om anhörigas behov av möjligheten att leva ett aktivt liv som var en 

viktig utgångspunkt till lagen.190  

 Insatsen ledsagarservice berördes i två fall. Individen ville resa till ett annat land 

tillsammans med några som bodde i samma gruppbostad. Förutsättningen för resan var 

ledsagning av en person individen kände väl då det skulle innebära en del personlig service. 

Resan betydde mycket för gemenskapen mellan individerna och samtal om resan hade förts 

länge.191 I det här fallet kan insatsen kopplas till flertalet förmågor utöver samhörighet, att 

kunna leva tillsammans och delta i socialt utbyte vilket resan kan sägas främja. Sinne, fantasi 
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och tanke utifrån att kunna fantisera och drömma om en upplevelse exempelvis resan som 

individen valt. Kroppslig integritet genom att kunna röra sig fritt mellan olika platser. Känslor 

utifrån att kunna ha band till yttre företeelser och andra människor där resan främjade 

gemenskapen bland individerna. Domstolen bedömde till individens rätt och jag menar därmed 

att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor i detta avseende främjade individens samtliga 

förmågor och frihet att kunna välja vad denne ville göra. Det anfördes däremot att det är rimligt 

att individer någon gång ges möjlighet att göra en kortare resa till närliggande länder.192 Jag vill 

med detta synliggöra den begränsade valmöjlighet som lagens perspektiv på goda 

levnadsvillkor kan innebära för individer. Individer utan funktionsvariationer, om övriga 

förutsättningar som ekonomiska möjligheter finns, skulle jag nog vilja påstå kan resa en gång 

eller i förekommande fall flera gånger per år och till länder som ligger långt bort. Något jag 

förmodar är mer än det som antytts till ”att någon gång ges möjligheten” vilket således inte 

innebär en möjlighet att kunna leva som andra. Ett annat fall som handlade om omkostnader 

vid ledsagarservice, vilket ansågs falla utanför insatsen, har jag berört ingående i förra kapitlet 

och även problematiserat. Här kommer bara kort redogöras för de förmågor jag menar kan 

kopplas till omkostnader för ledsagning. Rörlighet och samhörighet genom att kunna leva 

tillsammans med andra och delta i socialt utbyte. Sinne, fantasi och tanke utifrån möjligheten 

att kunna fantisera eller drömma om en upplevelse eller aktivitet individen valt. Känslor utifrån 

att kunna ha band till andra människor och yttre företeelser. Praktiskt förnuft genom att kunna 

bilda sig en uppfattning om vad som är ett gott liv för individen. Lek för att kunna ägna sig åt 

fritidsaktiviteter samt kontroll över den egna miljön genom att kunna ha egendom på samma 

premisser som andra. Även om detta inte föll inom LSS menar jag att det är av betydelse att 

belysa vad ett eventuellt avslag för omkostnader i relation till denna insats kan få för inverkan 

på individens möjlighet till varande och görande. Det kan i första hand innebära att individen 

på grund av sin funktionsvariation får merkostnader för att kunna få ledsagning vid aktiviteter 

som kostar. Det i sig menar jag inte är att äga sina pengar på samma premisser som andra. Dessa 

utgifter är inte detsamma som att exempelvis bjuda en vän på fika, utan det är en kostnad 

individen får betala för att själv kunna fika. Detta kan i sin tur innebära, där ledsagning är en 

förutsättning, att individens möjlighet till att göra olika saker eller upprätthålla sociala relationer 

begränsas på grund av dennes ekonomiska situation. Vidare bör det kunna antas att sådana 

begränsningar för enklare aktiviteter som en fika eller ett biobesök gör det svårare att föreställa 

sig större göranden eller varanden, därmed att kunna bilda sig en uppfattning om vad som är 
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gott och hur ens liv ska se ut. Mer ska inte nämnas om detta men jag menar att det visar på den 

destruktiva brist dessa typer av beslut, eventuellt avslag inom SoL, kan sägas leda till. I ljuset 

av MR-perspektivet skulle det ha varit av betydelse att även omkostnader för insatsen ingick i 

LSS för att individer ska kunna delta fullt ut i samhällslivet och uppnå goda levnadsvillkor 

utifrån förståelsen av förmågor. Detta kan även enligt mig tolkas som ett sätt att skapa 

förmågesäkerhet. Ifall omkostnader skulle ingå i ledsagarservice kan det tänkas att förmågorna 

som främjas genom insatsen skulle tillhandahålls på ett sådant sätt att individen kan räkna med 

dem i framtiden.193 Min uppfattning är att det i vart fall skulle ske på ett annat sätt än inom SoL 

där bedömningarna i större grad kan skilja sig åt mellan kommunerna och individer riskerar 

därmed att behandlas olika.  

Att kunna planera sitt liv 

 Lagens perspektiv på goda levnadsvillkor aktualiserades i några fall till insatsen personlig 

assistans. Insatsen menar jag relaterar till samtliga förmågor men får sammanfattas att i första 

hand relateras till förmågan praktiskt förnuft. Förmågan är central för de övriga och handlar om 

att kunna planera sitt liv och reflektera kring vad som är gott. Bakgrunden till insatsen var att 

många individer levde i beroendeförhållande till omgivningen, där deras inflytande likväl som 

möjligheten att skapa en självständig tillvaro var begränsad. Individer som hade ett stort 

hjälpbehov behövde få ett reellt inflytande över sitt liv.194 Vid tillkomsten av LSS framgick att 

genom insatsen, ifall den utformas efter det individen anser är bäst, får individen synnerligen 

goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sitt liv. Insatsen kan ge individen 

frihet att bestämma när och hur hjälpen ska tillhandahållas. Vidare framhölls att insatsen kunde 

vara en förutsättning för att individer ska kunna arbeta, plugga eller kommunicera. Insatsen 

skulle vara knuten till individen och kunde därför tillhandahållas i olika situationer i samhället, 

vilket var viktigt för att bryta isolering och kunna delta i planerade och spontana saker. Individer 

i behov av omfattande hjälp eller av mycket privat karaktär behövde få ett avgörande inflytande 

över vem som tillhandahöll hjälpen. Där exempel på mycket privat karaktär var i samband med 

personlig hygien där det ansågs vara av betydelse att individen valt en person som denne hade 

förtroende för. Insatsen avsåg ”krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i 

regel mycket personlig karaktär”. Av betydelse framhölls att individen behöver personlig hjälp 

för sin personliga hygien, av- och påklädning, måltider eller kommunikation. Därutöver skulle 

insatsen kunna tillhandahållas i andra situationer där individen behövde kvalificerad hjälp i det 
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vardagliga livet, för att delta i samhället, kunna studera, skaffa sig eller behålla ett jobb. Det 

framhölls att syftet med insatsen bör vara att frambringa villkor för individer som är likvärdiga 

med andra i jämförbar ålder.195 Det var även naturligt att föräldrar med funktionshinder genom 

insatsen fick hjälp med omvårdnaden av barnet den första tiden.196 Vidare framhölls att 

personliga assistenter skapar en väldigt nära relation till individen, där individen i sin tur kan 

hamna i ett beroendeförhållande till stödet. Individen och anhörigas integritet behövde 

uppmärksammas och respekteras. Individen skulle kunna välja utförare av insatsen i syfte att 

säkerställa inflytande och stärka valfriheten.197 Detta kan sägas utgöra nivån för förmågan 

praktiskt förnuft men även till andra förmågor som främjas genom insatsen. Den personliga 

assistansen är till sin omfattning den insats jag menar förenar sig med MR-perspektivets 

förmågor till det yttersta. Insatsen är av fundamental vikt för individens möjlighet att leva som 

andra och uppnå goda levnadsvillkor.198 Inrättandet av insatsen har främjat individers frihet och 

valmöjligheter till förmågor och att kunna realisera dessa till handling. Den personliga 

assistansen är troligen den insats som har förändrats mest av insatserna i LSS, vilket även kan 

förstås som att förmågenivån för flertalet av förmågorna har preciserats genom åren. 

 Insatsen aktualiserades i några fall, men utifrån att rättsfall inte valt ut från 

bestämmelsen som föreskriver insatsens närmare innehåll blir denna begränsad till sin analys i 

förhållande till MR-perspektivet. I ett fall handlade det om ett barn som hade 

kommunikationssvårigheter, vilket innebar att denne inte kunde göra sig förstådd med sin 

omgivning om inte stöd fanns av någon med kunskap om barnet. Vidare behövde barnet hjälp 

med de grundläggande behoven samt för att överhuvudtaget kunna delta i någon aktivitet. 

Domstolen bedömde till individens rätt och det framhölls som viktigt att barnet erhöll insatsen 

för att kunna skapa och upprätthålla relationer utan föräldrarnas närvaro.199 Förmågor som kan 

kopplas till detta är som tidigare nämns många utöver praktiskt förnuft. Sinnen, fantasi och 

tanke utifrån att kunna använda sinnena, fantasin, tanken och förnuftet på ett mänskligt sätt som 

präglas och förfinas genom utbildning, att utveckla sin kommunikation. Känslor utifrån att 

kunna ha band till andra människor, samt samhörighet genom att kunna delta i socialt utbyte. 

Insatsen möjliggör för individen att kunna kommunicera med andra och därmed interagera 

självständigt vilket även ytterst främjar rörlighet. Min uppfattning är att domstolens bedömning 

är av stor betydelse för individens inre förmåga, som enligt min tolkning kan förstås som barnets 
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inlärda kommunikation, vilken kan sägas utvecklas genom insatsen. Lik väl som kombinerade 

förmågor utifrån möjligheten att med hjälp av insatsen kunna röra sig mer självständigt och 

göra saker.200 Lagens perspektiv gå goda levnadsvillkor kan i det avseende sägas vara förenligt 

med MR-perspektivet så väl som med lagens övergripande syfte.201 Det bör samtidigt beaktas 

att samtliga underinstanser bedömde att individen inte hade rätt till insatsen utan att behovet 

kunde tillgodoses av föräldrarna och personalen inom skolan. Denna tillämpning menar jag 

direkt innebär ett rättviseproblem om barnet inte ges samma möjlighet att kommunicera och 

därmed kunna utveckla relationer till andra. Även det faktum att barnet görs beroende av sina 

föräldrar och skolpersonal innebär att samspelet med andra villkoras och beror på deras 

möjlighet att ställa upp, medan den personliga assistenten skulle vara knuten till barnet för 

dennes behov endast.  

 I ett annat fall ville individen resa utomlands i sex månader för att träffa sina 

släktingar och vänner. Individen betalade själv för assistenternas uppehälle och ansökte inte 

heller om någon utökning. Domstolen bedömde till individens rätt och att behovet av insatsen 

inte förändrades för att denne reste utomlands. Jag kommer redogöra för några av de många 

förmågor som kan sägas kopplas till detta utöver praktiskt förnuft. Kroppslig integritet och 

rörlighet utifrån att kunna röra sig fritt samt till ett annat land. Sinnen, fantasi och tanke utifrån 

att kunna använda sin fantasi eller tanke i samband med att uppleva något som individen själv 

valt, i det här fallet en resa. Känslor genom att kunna träffa sina släktingar och vänner som 

individen bryr sig om. Samhörighet utifrån att bli behandlad som en värdig människa med 

samma människovärde som andra. Diskussionen som fördes i ovanstående fall menar jag lika 

väl skulle kunna föras i detta fall. Här blir förmågan till rörlighet en särskilt fruktbar förmåga 

då den möjliggör att kunna välja att resa, träffa sina släktingar och vänner samt upptäcka andra 

platser. En oförmåga till rörlighet, i detta fall att inte kunna resa, skulle enligt min uppfattning 

leda till en destruktiv brist. I det avseendet skulle det även kunna tänkas inverka på än fler 

förmågor genom att individen bör antas få det svårare att kunna planera sitt liv, vilket har en 

uppbyggande roll för de övriga. Min uppfattning, gällande att individen inte ansågs ha rätt till 

insatsen om den reste utomlands vilket anfördes av kommunen och en underinstans, är att 

insatsen villkoras till att bara gälla i Sverige. Om individer hamnar inför sådana beslut menar 

jag att friheten begränsas avsevärt vilket inte är förenligt med principen om människors lika 

värde som inryms i LSS och MR-perspektivet så väl som i Regeringsformen och CRPD. Rätten 
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till respekt för människovärdet får aldrig påverkas av funktionsnedsättningen utan individen är 

en människa med rättigheter.202 En rättighet är skyddet för rörelsefrihet203 vilket utifrån CRPD 

kan kräva att individen får tillgång till hjälpmedel eller annan service som assistans för att 

möjliggöra rörlighet.204  

 Avslutningsvis nämner jag kort om de två fall där individerna inte ansågs ha rätt 

till insatsen då deras behov inte var i den omfattning som krävdes. I ena fallet behövde individen 

hjälp med i stort sett alla vardagliga saker, denne kunde medverka men inte självständigt utföra 

aktiviteter. Individen använde alltid rullstol och kunde inte själv förflytta sig utanför hemmet. 

Här menar jag att många förmågor aktualiseras i vart fall utifrån individens upplevda behov. 

Främst praktiskt förnuft i relation till den alternativa insats individen erhåller. Individens 

beräknade behov uppgick till 164h/vecka och kommunen hade beviljat hemtjänst med 

48h/vecka. Hemtjänst kan förstås som en punktinsats där individen delar personal med flera 

andra. Detta innebär att möjligheten att planera sitt liv och att kunna göra saker begränsas, 

eftersom individen snarare måste anpassa sig efter andra. Kroppslig integritet och rörlighet 

utifrån att kunna röra sig fritt, inte utsättas för fallrisk vid förflyttning eller i relation till 

grundläggande behov. När individer med ett dagligt omfattande behov inte berättigas till en 

sådan insats begränsas deras frihet och möjlighet att kunna leva ett självständigt liv och delta i 

samhället på lika villkor som andra. En grundläggande faktor för rätten att leva självständigt 

enligt CRPD är val.205 Individers valmöjlighet är direkt avhängig av hur insatser tillhandahålls 

och till förekomsten av alternativ. I enlighet med CRPD så väl som med MR-perspektivet är 

förekomsten av ett alternativ inte att möjliggöra reella val. Där hemtjänsten till sin utformning 

snarare skulle kunna tolkas som påtvingande av funktioner, att göra något en viss tid eller dag 

istället för att kunna välja.206 I det andra fallet var individen 14 år och behövde hjälp vid 

personlig hygien, måltider och förflyttning. Liknande förmågor aktualiseras här, i relation till 

förmågan känsla anser jag att det särskilt i en sådan ålder kan vara viktigt för den personliga 

integriteten att inte behöva erhålla hjälp vid privata behov som dusch och toalettbesök av flera 

personer. Det framhölls i lagens föremågenivån att det var av vikt att individen har förtroende 

för personer vid behov av mycket privat karaktär däribland toalettbesök. Om än behovet är litet 

i omfattning behöver andra tonåringar i generella termer inte hjälp med personlig hygien eller 
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att visa sig i en privat situation för obekanta. Insatsen innebär en trygghet att inte behöva förlita 

sig på omgivningen och för känslan av självständighet. Dessa fall får spegla hur förtydliganden 

eller tolkningar av insatser kan precisera föremågenivån på ett sätt som minskar individers 

möjlighet att erhålla insatser och därmed begränsar förmågorna och friheten att välja. 

LSS och social rättvisa 

Det finns mycket som förenar LSS med MR-perspektivet så väl som med CRPD. Lagens syfte 

och grundläggande principer är synnerligen i överrensstämmelse med konventionens innehåll 

och MR-perspektivets fokus på frihet och valmöjligheter. Samtliga har sin grund i 

människovärdesprincipen och ser funktionsvariationer som en del av mänsklighetens mångfald. 

Funktionshinder är något som uppstår i samspel med miljön och ett led i samhällets ansvar är 

att minska dessa hinder genom att öka tillgängligheten och tillhandahålla insatser. Vilket kan 

förstås som det samhälleliga ansvaret att främja centrala förmågor för att kunna leva som andra. 

Staten har genom upprättandet av LSS skapat möjligheter för individer med 

funktionsvariationer att erhålla insatser som främjar deras förmågor i syfte att uppnå jämlikhet 

i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället. Valfrihetens förbindelse med integriteten 

framhölls vid tillkomsten av lagen, där valfrihet stärker individens integritet. Lagen innehåller 

ett flertal insatser som individen kan välja mellan och ansöka om vilket bidrar till 

valmöjligheter. Det betonas att insatserna ska anpassas till individen och vara flexibla till sin 

utformning samt stärka förmågan att leva ett självständigt liv. Jag menar att denna utformning 

kan förstås som fundamental för individers förmåga till praktiskt förnuft. Att kunna planera sitt 

liv är av betydelse för möjligheten till andra förmågor och att kunna realisera dessa till handling. 

Tillförsäkrandet av goda levnadsvillkor handlar bland annat om att insatserna ska vara 

varaktiga, det ska finnas en trygghet för individen att erhålla dessa så länge behovet finns. Ur 

MR-perspektivet är detta ett sätt att skapa förmågesäkerhet, staten har inte bara tagit ansvar att 

tillhandahålla insatser som främjar förmågor utan individer ska även kunna räkna med att 

erhålla dessa i framtiden. Min uppfattning är att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor sett i 

ljuset av lagens förarbeten, intentioner och lagtext är rimligt i förhållande till MR-perspektivet.        

 Jag vill dock hävda att lagens perspektiv på goda levnadsvillkor, i den mening 

sett till själva tillämpningen, har allvarliga brister för individers frihet och valmöjligheter utifrån 

en förståelse av MR-perspektivet. Denna uppfattning grundar sig i omfattningen av domstolens 

prövning av goda levnadsvillkor. Det går inte att uttala sig om hur tillämpningen ser ut bortom 

det som analyserats i uppsatsen. Jag menar däremot av det som framkommit, att domstolens 

begränsade prövning av goda levnadsvillkor medför en risk att beaktandet av lagens 
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grundläggande principer som inflytande och självbestämmande minskar. När prövningen av 

goda levnadsvillkor inte kan avse den närmare utformningen av insatsen begränsas individers 

möjlighet att hänsyn tas till deras upplevda behov och önskemål. Min uppfattning är att vid 

tillämpningen av goda levnadsvillkor tas stor hänsyn till myndigheternas möjligheter vilket 

riskerar att ske på bekostnad av individers möjligheter att tillförsäkras goda levnadsvillkor, i 

den mening att kunna forma och leva sina liv på det sätt dem värdesätter. Om individens 

erhållande och realisering av önskvärda förmågor för att kunna leva sitt liv begränsas som 

exempelvis att kunna resa eller att flytta, på grund av individens funktionsvariation och 

oumbärliga behov av insatser, bör det inte kunna sägas vara ett liknande liv som andra kan 

tänkas leva. Det handlar i dessa fall om faktorer som individen varken har kontroll över eller i 

någon större utsträckning kan påverka. Exempelvis att kunna resa, för andra individer kan det 

här tänkas handla om främst ekonomiska förutsättningar vilket självfallet inte ska förringas. Jag 

menar däremot att det för individer med funktionsvariationer dels handlar om en rätt till insats 

som en första förutsättning. Dels ekonomiska förutsättningar där individen dessutom i vissa fall 

kan tänkas få kostnader som går utöver andras personliga utgifterna, merkostnader i relation till 

den erhållna insatsen. Sett i ljuset av lagens mål och MR-perspektivet blir inte utfallet att 

individen har möjlighet att leva som andra, om insatserna denne anser sig behöva för att 

realisera förmågor i likhet med andra människor begränsas. Även om de förmågor individen 

anser är önskvärda kan tolkas som större i sin omfattning än den tröskelnivå som Nussbaum 

förespråkar, är det förmågor som LSS åsyftar till om ändamålet är att möjliggöra ett liv som 

andra. MR-perspektivet kräver en viss nivå av samtliga förmågor för grundläggande social 

rättvisa. Tröskelnivån fick i detta avseende i första hand utgöras av lagen och förarbetena. De 

förtydligande som skett inom det politiska- och juridiska systemet gällande exempelvis 

personlig assistans kan förstås som en precisering av förmågenivån. Förtydligandena kan sägas 

ha begränsat individers möjlighet till förmågor med beaktande på grundläggande behov för en 

rätt till insats. Samtidigt som vissa individers möjlighet till förmågor har främjats med 

beaktande på tilläggen gällande andra personliga behov. Lagens insatser har i olika grad utifrån 

sina syften kunnat kopplas till MR-perspektivets centrala förmågor. Insatserna kan för individer 

med funktionsvariationer många gånger vara en förutsättning för möjligheten till förmågor, som 

att kunna träffa vänner eller delta i samhället. LSS har avsevärt främjat individer med 

funktionsvariationers centrala förmågor förenligt med ett människovärdigt liv och 

grundläggande social rättvisa. Det är av betydelse för den sociala rättvisan att LSS 

grundläggande förmågenivå inte går förlorad samt att dess kvalitetskrav och principer till det 

yttersta beaktas för individers frihet att leva det liv de värdesätter på lika villkor som andra.   
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RÅ 2003 ref. 79 (I) (II) (III) 

RÅ 2004 ref. 110 

RÅ 2007 ref. 62 (I) (II) 

RÅ 2008 ref. 39 

RÅ 2009 ref. 57 

RÅ 2010 ref. 17 

RÅ 2010 ref. 69 

RÅ 2010 ref. 91 

HFD 2011 ref. 8 

HFD 2011 ref. 47 

RÅ 2011 ref. 48 

HFD 2012 ref. 59 

HFD 2013 ref. 54 

HFD 2013 ref. 70 

HFD 2018 ref. 13 



 

Bilaga 1. Översikt av rättsfall 

Domar § Insats Fråga LR/FR KR RR/HFD 

RÅ 2003 ref. 79  
(tre fall) 

7 9§ 3 
9§ 8 
 
9§ 6 

Ledsagarservice för resa  
Bostad för skolgång i annan kommun 
Korttidsvistelse för resa 

Nej 
Ja 
 
Ja 

Ja 
Nej 
 
Ja 

Ja 
Ja 
 
Nej 

RÅ 2004 ref. 
110 

7 16§, 9§ 9 Rätt till förhandsbesked Ja Ja Ja 

RÅ 2008 ref. 39 7 9§ 9 Anpassning i egen lägenhet som insats Ja Ja Nej 

RÅ 2009 ref. 57 7 9§ 2, 9 a§ Omfattning som förutsätter rätt till  
assistans 

Nej Ja Nej 

RÅ 2010 ref. 17 7 9§ 2 Barns rätt till assistans för tillsyn & 
kommunikation 

Nej Nej Ja 

RÅ 2010 ref. 69 7 9§ 2 & 10 Rätt att dra in insatser vid 6 mån resa 
utomlands 

Nej Ja Nej 

HFD 2011 ref. 8 7 9§ 3 Ingår omkostnad för ledsagare i  
insatsen 

Ja Nej Nej 

HFD 2011 ref. 
48 

7 9§ 9 Rätt till ett visst boende,  
annan kommun 

Nej Ja Nej 

HFD 2012 ref. 
59 

7 9§ 9  Rätt att ändra genomförande i form av 
nytt boende  

Nej Nej Ja 

HFD 2013 ref. 
70 

7 9§ 6 Korttidsvistelse för läger Ja Nej Ja 

HFD 2018 ref. 
13 

7 9§ 2, 9 a§ Omfattning som förutsätter rätt till  
assistans 

Nej Ja, visa åter kommun Nej 

HFD 2013 ref. 
54 

5 
6 
7 

9§ 8 Kvalitetskrav medger att bostad för 
unga har 12 platser 

Nej Nej Ja 

RÅ 2007 ref. 62 
(två fall) 

5 
7 

9§ 6 
9§ 6 

Rätt att bestämma dag för insats 
Korttidsvistelse som läger 

Nej 
Nej 

Ja 
Ja 

Nej 
Nej 



 
 

RÅ 2010 ref. 91 5 
7 

9§ 9 Rätt till boende med viss utformning Nej, annan insats Nej Ja, i delen rätt till insats 

HFD 2011 ref. 
47 

5 
7 

9§ 9 Tillstånd för boende,  
ej fullvärdiga standard  

Nej Nej Ja 

Ej valda       

RÅ 1996 ref. 24 7 9 § 2 Förutsättning för inhibition Nej Överl. till RÅ Nej 

RÅ 1997 ref. 49 7 9 § 1 Ingår teckenspråksundervisning i  
insatsen  

Ja Ja Nej 

RÅ 1999 ref. 44 7 9 § 9 & 10 Kommun ansvarig för insatser,  
bosättningsbegreppet  

Ja Nej Ja, visa åter KR 

RÅ 1999 ref. 54 7 9§ 3 Personkretstillhörighet  
+ rätt till ledsagning 

Nej Nej Nej 

RÅ 2001 ref. 33 7 9§ 5 Personkretstillhörighet  
+ rätt till avlösning 

Nej Ja Ja 

RÅ 2004 ref. 90 7 3§ LASS Bor på gruppboende,  
rätt till assistansersättning enl. LASS 

Ja Nej Nej 

RÅ 2009 ref. 61 7 9§ 2 Utökning av assistans,  
kommun ansvarig i väntan på FK 

Ja, visa åter kom. Visa åter kommun Avskrev 

HFD 2011 not. 
39 

6 6§, 9§ 10 Nytt tillstånd, ändring av föreståndare 
i verksamhet. Pröv.tills. 

Ja, visa åter SoS Ej prövningstillstånd Pröv.tills. Visa åter KR 

HFD 2014 not. 
63 

7 SoL Har pers. ass. Rätt till hemtjänst vid 
kväll enligt SoL. Pröv.tills. 

Avslog överkl. Ej prövningstillstånd Prövningstillstånd i KR 

HFD 2016 ref. 7 7 9§ 2 Fortsatt utföra insats efter löpt ut, 
medfört rätt till den 

Nej Nej Nej 



 

Nussbaum, Martha: Främja förmågor. En modell för mänsklig utveckling. Karneval, Stockholm. 2013. 

Bilaga 2. Martha Nussbaums lista över centrala förmågor 

1. Liv: att kunna leva till slutet av en normal mänsklig livslängd, att inte dö i förtid eller innan 

frånvaron förlorat all mening. 

2. Fysisk hälsa: att kunna ha en god hälsa ink. reproduktiv hälsa, att få tillräckligt med näring och 

att ha en fullgod bostad.  

3.  Kroppslig integritet: att kunna röra sig fritt mellan olika platser, att slippa utsättas för våld ink. 

våldtäkt och misshandel i hemmet, att ha möjlighet till sexuell tillfredställelse och möjlighet 

att välja i fråga om reproduktion. 

4. Sinnen, fantasi och tanke: att kunna använda sinnena, fantasin, tanken och förnuftet, och att 

detta sker på ett ”sant mänskligt” sätt som präglas och förfinas av nöjaktig utbildning, vilken 

omfattar men inte begränsas till läskunnighet och grundläggande kunskaper. Att kunna 

använda fantasin och tankeförmågan i samband med att man upplever eller skapar verk och 

aktiviteter som man själv har valt ex. religiösa, musikaliska osv. Att kunna använda sina 

mentala förmågor på ett sätt som är skyddat av en garanterad yttrandefrihet och 

religionsfrihet. Att kunna ha njutbara upplevelser och slippa onödig smärta. 

5. Känslor: att kunna ha band till yttre företeelser och andra människor, att älska dem som älskar 

och bryr sig om en, att sörja deras frånvaro, generellt att älska, sörja. Uppleva längtan, 

tacksamhet och berättigad ilska. Att inte behöva hämmas av rädsla och ångest i sin 

känslomässiga utveckling. (Främjandet av denna förmåga innebär att stödja dem typ av 

mänskliga relationer som bevisligen är viktiga för dess utveckling.) 

6. Praktiskt förnuft: att kunna bilda sig en uppfattning om vad som är gott och reflektera kritiskt 

över hur ens liv planeras. (Det omfattar en skyddad ställning för samvets- och religionsfrihet.) 

7. Samhörighet: A) att kunna leva tillsammans med andra, att erkänna och bry sig om andra 

människor, att delta i olika former av socialt utbyte, att kunna föreställa sig någon annans 

situation. (Säkerställandet av denna förmåga innebär att skydda institutioner som utgör och 

främjar sådana former av samhörighet, och även att mötesfriheten och rätten att uttrycka sina 

politiska åsikter skyddas.) B) att ha de sociala förutsättningarna för självrespekt och 

okränkbarhet, att kunna bli behandlad som en värdig varelse med samma människovärde som 

andra. Detta kräver förbud mot diskriminering. 

8. Andra arter: att kunna leva med respekt för och i relation till djur, växter och natur. 

9. Lek: att kunna skratta, leka och ägna sig åt fritidsaktiviteter. 

10. Kontroll över den egna miljön: A) Politiskt: att kunna delta i politiska beslut som styr ens liv, 

att ha rätten till politiskt deltagande samt yttrande- och föreningsfrihet. B) Materiell: att kunna 

inneha både fast och lös egendom och ha äganderätt på samma premisser som andra, att ha 

rätt att söka arbete på samma premisser som andra, att slippa utsättas för visitering och 

frihetsberövande på obefogade grunder. Att tilldelas mänskliga arbetsuppgifter i arbetslivet 

samt att kunna utöva praktiskt förnuft och inleda meningsfulla, ömsesidigt erkännande 

relationer med arbetskollegor.   


