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Sammanfattning 

Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie har varit att med utgångspunkt i LSS-bedömningar 

studera hur enskildas rätt till insatser förhandlas, och kan ses i relation till lag, förarbeten samt 

Agenda 2030, Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning samt Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning. För att besvara syftet har utredningar och prejudicerande domar analyserats 

genom kvalitativ innehållsanalys. Studiens teoretiska avstamp är i socialkonstruktionismen och 

Webers teori om byråkrati. Därutöver används begreppen inkludering, exkludering, normalitet och 

andrefiering. Studien visar att det främst är personkretstillhörighet, samt behovets/stödets 

omfattning och karaktär, som har betydelse vid bedömningar. Vidare har medicinska underlag 

betydelse för hur både personkretstillhörighet och stödbehov bedöms. Tolkningen av begreppet 

goda levnadsvillkor framträder implicit i materialet. Omsorgsmässiga behov tycks premiera sociala 

behov. Gränser finns för vad som bedöms utgöra ett behov. Även om ett behov anses föreligga, 

kan det behövda stödets karaktär anses vara en annan än den som enligt riktlinjer utgör skäl för 

beviljande av insatser. Fokuset på omsorgsmässiga behov skiljer sig från de vägledande 

dokumenten, vilka nästan uteslutande betonar den sociala aspekten. Resultatet har utöver detta 

påvisat hur myndigheter gör generaliserade tolkningar av praxis och förarbeten för att legitimera 

sina beslut. Motiveringar sker genom “icke-motiveringar” som inte förankras i den enskildes 

situation. Även den hierarkiska kedjan inom och mellan myndigheter tycks ha betydelse för 

beslutsfattandet. Prejudicerande domar förändrar villkoren för stöd, vilka får konsekvenser för 

bedömningarna som görs på handläggande myndigheter. Det rättighetsperspektiv som finns i 

utredningar och domar fokuserar på villkor för tillgång till insatser snarare än erhållandet av 

rättigheter. I sin helhet visar studien på hur handläggare navigerar mellan olika intressen knutna till 

dels lagens intention, dels organisatoriska ramar, dels enskildas förväntningar. Slutsatsen dras att 

en reform kan behövas, där lagens verkliga intention klargörs. 
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1. INLEDNING 

I en debattartikel 6 januari 2022 framhåller funktionsrättsforskarna Lewin och Lewin att enskilda 

LSS-handläggare under sin tid som yrkesverksamma erfarit att bedömningarna blivit mer 

restriktiva; “Vi var snällare förr.” 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beskrivs som en 

rättighetslagstiftning som erbjuder större förmåner med högre ambitionsnivå än socialtjänstlagen 

(2001:453) (SoL). År 1994 var Sverige först i världen med att verkställa en sådan lag (Funktionsrätt 

Sverige, 2019, s. 13–14). Lagen fastslår att personer med funktionsnedsättning i linje med någon av 

de i lagtexten angivna personkretsarna ska få möjlighet att leva som andra och åtnjuta full 

delaktighet i samhällslivet. I förarbeten till LSS anges att personer med funktionsnedsättning i flera 

avseenden har sämre livskvalitet än personer utan funktionsnedsättning, varför en lag med 

målsättningen att förbättra livsvillkoren för gruppen ansågs nödvändig (Prop. 1992/93:159, s. 42–

43). Emellertid har praxis kommit att inta en strängare hållning, med konsekvensen att både 

domstolar och handläggande myndigheter numera tillämpar lagen mer restriktivt. Både avslag och 

nedskärningar av insatser har blivit mer förekommande (Funktionsrätt Sverige, 2019, s. 13; Lewin 

& Lewin, 2022). Samtidigt uttalas på flera håll ambitioner om att stärka livsvillkoren för personer 

med funktionsnedsättning och främja gruppens möjlighet till delaktighet i samhällslivet 

(Regeringskansliet, 2014; Svenska FN-förbundet, 2020; Uppsala kommun, 2016). Dessa 

målsättningar går i linje med den värdegrund och intention som kännetecknar LSS och som 

sedermera tycks ha frångåtts. Istället har kostnadsbesparingar kommit att prägla handläggningen 

(Lewin, 2022). 

Allt detta sker samtidigt som Nationellt underrättelsecentrum i en rapport från 2020, identifierar 

en tilltagande organiserad brottslighet med kopplingar till specifikt personlig assistans. Under det 

senaste decenniet har detta fenomen blivit välkänt. Ett systematiskt utnyttjande av personlig 

assistans beskrivs i form av bland annat assistansbedrägeri och migration på oriktiga grunder, vilket 

genererat ekonomisk vinning för de kriminella. Vidare framförs att myndigheterna saknar verktyg 

för att komma åt brottsligheten (Nationellt underrättelsecentrum, 2020, s. 7–8, 37–39). 

Således tycks det finnas en diskrepans mellan lagens avsikt såsom den framställs i förarbeten och 

nytillkomna målsättningar kontra det faktiska utfallet av tillämpningen. Därtill utnyttjas lagen i ett 

felaktigt syfte vilket skapar utmaningar för myndigheter att säkerställa att tillämpning och utförande 

går rätt till. Lagen är i huvudsak densamma, men besluten har förändrats.  
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Bakgrund 

Nedan följer en kort bakgrund med syftet att erbjuda inblick i funktionsrättsrörelsen, samhällets 

delaktighetsarbete och målsättningar samt processen från ansökan om LSS-insatser till 

domstolsavgörande. 

Funktionsrättsrörelsens framväxt och samhällets målsättningar 

Den svenska funktionsrättsrörelsen kan härledas till år 1868. Funktionsrätt Sverige har sitt ursprung 

i Samarbetskommittén för Partiellt Arbetsföra, som bildades 1942. Organisationen samarbetar med 

flera regionala och kommunala organisationer, däribland Funktionsrätt Uppsala kommun, som den 

här uppsatsen skrivs i samverkan med (Funktionsrätt Sverige, 2017, 2021). 

Utöver brukarorganisationer som arbetar för stärkta rättigheter, har Förenta nationerna utfärdat en 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), som Sverige 

ratificerade år 2008. Konventionens första artikel anger syftet att säkerställa att de mänskliga 

rättigheterna stärks och upprätthålls för personer med funktionsnedsättning och att alla människors 

lika värde främjas (Regeringskansliet, 2014, s. 7). För enskilda finns möjligheten att klaga till en 

övervakningskommitté om de upplever sina rättigheter kränkta (Regeringskansliet, 2015). Alla som 

arbetar inom den offentliga sektorn, har ett specifikt ansvar för att konventionen efterföljs och 

implementeras i verksamheten (Myndigheten för delaktighet, 2021). 

År 2016 efterträddes millenniemålen av Agenda 2030. Både miljömässiga-, ekonomiska-, och 

sociala mål arbetades fram av såväl forskare som företag och civilsamhälle i syfte att säkra 

livskvaliteten för kommande generationer (Svenska FN-förbundet, 2020, s. 6). För Sveriges del 

krävs ett särskilt arbete med jämlikhet. Till skillnad från milleniemålen nämner Agenda 2030 direkt 

personer med funktionsnedsättning i flera mål, exempelvis målen om utbildning (4), sysselsättning 

(8), och ojämlikhet (10) (Svenska FN-förbundet, 2020, s. 16, 24, 28). Vidare antog riksdagen år 

2020 en motion med syftet att återupprätta intentionen med LSS och på nytt etablera dess status 

som rättighetslag (Motion 2020/21:2996). 

På lokal nivå har Uppsala kommun med anledning av införandet av både CRPD och Agenda 2030, 

utvecklat Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Enligt programmet ska alla 

kommunanställda, inklusive biståndshandläggare, arbeta för tillgänglighet för alla oavsett 

funktionsnedsättning. Det övergripande målet är att kommuninvånare med särskilda behov ska 

uppleva en känsla av självbestämmande och att stigmatisering av utsatta grupper ska minska 

(Uppsala kommun, 2016, s. 2). I kommunen finns ett brukarombud som ser över hur samtliga 

kommunala föreningar och förvaltningar, skolor och andra verksamheter fungerar ur en 

funktionsrättslig aspekt (J. Nordin, personlig kommunikation, 6 april 2022). I brukarombudets 

årsrapport från 2020 framkommer att flera kommunala nämnder saknar vetskap om 

delaktighetsprogrammet. Det konstateras att kompetenshöjande åtgärder är nödvändiga (Nordin, 

2021, s. 13). Enligt brukarombudet har lagstiftarens avsikt tappats bort någonstans på vägen mellan 

nittiotalets slut och idag. Brukarombudet ser tendenser av åtstramningar gällande insatser, och 

framför en oro för att personer med funktionsnedsättning i förlängningen kan få minskad möjlighet 

att engagera sig politiskt, i föreningsliv samt få svårare att bryta isolering. Insatser beviljas för att 

tillgodose stödbehov i hemmet, medan insatser för aktiviteter utanför hemmet inte beviljas i lika 

hög grad. Detta trots att funktionsnedsättningen är densamma oavsett var personen befinner sig. 
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Brukarombudet beskriver vidare att personer med funktionsnedsättning i mötet med handläggare 

ibland är försiktiga med att framhålla sin självständighet, av oro för att det ska tolkas som att deras 

behov av insatser har minskat. I själva verket kan det vara så att självständigheten möjliggörs av 

insatsen (J. Nordin, personlig kommunikation, 6 april 2022). 

Från ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen 

Enligt 2 § LSS är kommunen ansvarig för alla angivna insatser enligt LSS utom att ge råd och stöd, 

vilket istället åligger regionen. Den enskilde måste själv göra anspråk på insatser genom att lämna 

en skriftlig eller muntlig ansökan. Därefter utreds ansökan av biståndshandläggare, som sedan 

beviljar, delavslår eller avslår ansökan. När det gäller personlig assistans och tiden för de 

grundläggande behoven beräknas till över 20 timmar per vecka, blir det fråga om assistansersättning 

vilket åligger Försäkringskassan att utreda. Assistansersättning regleras i 51 kap. 3 § 

socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB). I beslutsmeddelandet ska enligt 32 § förvaltningslagen 

(SFS 2017:900) (FL) en klargörande motivering inkluderas. Enligt 27 § FL har den enskilde rätt att 

överklaga beslutet. Överklagandet går då till förvaltningsrätten. Därifrån kan det överklagas vidare 

till kammarrätten och slutligen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domarna från HFD 

utgör prejudikat vilka ses som vägledande i framtida handläggning och domstolsbeslut. 

Problemformulering 

Som klientgrupp är personer med funktionsnedsättning vanligt förekommande i socialt arbete. 

Myndighetsutövningen får direkta konsekvenser för enskildas vardag och påverkar möjligheten att 

delta i samhällslivet på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning. Regelverk, krav och 

förväntningar från olika håll komplicerar handläggningen. Därför är det angeläget att undersöka 

motiveringarna bakom myndighetsbeslut och domstolsavgöranden avseende LSS. Genom detta 

vill vi bidra till fortsatt kunskapsutveckling på området. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i LSS-bedömningar studera hur enskildas rätt till 

insatser förhandlas, och står i relation till vägledande dokument på lokal, nationell och internationell 

nivå. Därav formuleras följande frågeställningar: 

o På vilket sätt motiverar och legitimerar myndigheter sina bedömningar i LSS-utredningar 

och prejudicerande domar? Kan ett rättighetsperspektiv för den enskilde utläsas? 

o På vilket sätt framträder goda levnadsvillkor i bedömningar av omsorgsmässiga och sociala 

behov? 

o På vilket sätt framträder och omsätts de vägledande dokumentens målsättningar i LSS-

utredningar och prejudicerande domar?  



Bravo & Edén  

9 (55) 

Begreppsdefinitioner och förkortningar 

Funktionshinder – Den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 

till omgivningen (Socialstyrelsen, 2022). 

Funktionsnedsättning – En nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen, 2022). 

Goda levnadsvillkor och att leva som andra – Begrepp som förekommer i 5 och 7 §§ LSS. Ingen entydig 

definition finns, utan tolkning görs med hänsyn till förarbeten och praxis. 

Personkrets – En benämning på de grupper som omfattas av LSS, enligt 1 § LSS. För att bli beviljad 

insatser enligt LSS krävs personkretstillhörighet. 

CRPD FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Delaktighetsprogram Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i kapitel efter tidigare forskning, teori, metod, resultat och analys samt 

diskussion. I kapitel två, som följer nedan, uppvisas en forskningsöversikt över den tidigare 

forskningen. Kapitlet inleds med en redogörelse för sökprocessen. Därefter presenteras 

forskningen i en tematiserad uppställning. I det tredje kapitlet presenteras och motiveras 

uppsatsens teoretiska perspektiv och paket bestående av socialkonstruktionism, Webers teori om 

byråkrati, samt begreppen inkludering och exkludering, normalitet och andrefiering. Kapitel fyra 

innehåller en redovisning av den använda metoden i form av dokumentstudie och kvalitativ 

innehållsanalys, samt en diskussion om de etiska överväganden som gjorts inför och under 

uppsatsskrivandet. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat och analys genom tre teman 

som identifierats i kodningsarbetet av utredningar och domar, samt ett fjärde tema som väver 

samman de föregående. Slutligen, i det sjätte kapitlet, förs en avslutande diskussion om resultaten 

och dess betydelse för det sociala arbetets praktik. 

2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras en kartläggning av forskning på funktionsrättsområdet. Forskningen rör 

dagens funktionsrättslagstiftning, dess avsikt och tillämpning. Genomgående uppmärksammas 

konstruerade kategorier där inkludering och exkludering framträder, samt ifrågasättandet av 

föreställningen om Sveriges föregångarskap avseende rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Nedan redovisas sökprocessen följt av forskningen. Kapitlet avslutas med 

en kort reflektion. 
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Sökprocess 

Sökandet har i huvudsak utgått från Uppsala universitets biblioteksdatabas, där sökord valts utifrån 

studiens problemformulering och syfte för att systematiskt finna peer-reviewed tidskriftsartiklar. 

Sökorden som har använts är: funktionsnedsättning, lag, LSS, myndighet, disability, personal 

assistance, Sweden, nordic, exclusion, discrimination, rights och policy. Vidare har synonymer och 

trunkering (*), exempelvis “funktions*” och “disabilit*, använts för att fånga in artiklar som annars 

kanske hade fallit utanför ramen för sökningen. Booleska operatorer (AND, OR och NOT) har 

varit behjälpliga för att både avgränsa och vidga sökningen. I olika kombinationer genererade 

sökningarna alltifrån 4 till 85 000 träffar. Även kedjesökning har använts. Det innebär en form av 

vidarehänvisning där källförteckningarna i de framsökta artiklarna har granskats. På så vis har 

ytterligare intressanta källor upptäckts. Efter en genomläsning av artiklarnas sammanfattningar 

gjordes en sållning baserat på vilka som syntes relevanta för studien. I forskningen identifierades 

tre teman: Lagen, avsikten och bedömningen, Konstruktioner av normalitet: inkludering, exkludering och tendenser 

till medikalisering och Sverige – ett rättighetsland? Dessa presenteras nedan. 

Lagen, avsikten och bedömningen 

Människors lika värde och rätt är en grundbult i lagstiftningar som tar sikte på antidiskriminering 

och mänskliga rättigheter (Temple & Kelaher, 2018, s. 1; Engwall, 2016, s. 215). Enligt Bagga-

Gupta, Messina Dahlberg och Almén (2022, s. 100) syftar juridiska ramverk till att skapa 

möjligheter för delaktighet i samhällslivet för särskilda grupper. 

En målsättning med införandet av LSS var att frångå ett medicinskt perspektiv på stöd till personer 

med funktionsnedsättning, och istället närma sig ett socialt synsätt med fokus på delaktighet 

(Maycraft Kall, 2014, s. 614). I introduktionen till sin kvalitativa dokumentstudie om anmälningar 

avseende funktionsbaserad diskriminering, beskriver Engwall (2016, s. 216) den utveckling som har 

skett gällande synen på funktionsnedsättningar och funktionshinder. Införandet av LSS gick enligt 

Engwall i linje med nittiotalets individualistiska perspektiv på funktionsnedsättningar. Detta menar 

Engwall har kritiserats på grund av att det individualistiska perspektivet innebär att fokus förflyttas 

från den strukturella diskrimineringen som personer med funktionsnedsättning drabbas av, 

bestående av bland annat fysiska funktionshinder i samhället och exkludering från arbete och 

utbildning. Sedermera har mänskliga rättigheter kommit att spela en större roll i synen på och 

hanteringen av funktionsnedsättning som en samhällelig angelägenhet (Engwall, 2016, s. 223–224). 

Samtidigt framhåller Egard och Hedvall (2021, s. 21) i bakgrunden till sin studie om rätten till 

personlig assistans att de mänskliga rättigheterna och det sociala perspektivet under det senaste 

decenniet inte har tillmätts lika stor betydelse vid handläggning som tidigare. 

Även Erlandsson (2014, s. 27–28) bidrar med kunskap på området genom sin avhandling om 

rättstillämpningen av LSS. Till skillnad från SoL och dess målrationella förhållningssätt bestående 

av individuella lösningar, har identifierats att LSS snarare präglas av en strikt och formell 

handläggning med ett normrationellt fokus. Det handlings- och tolkningsutrymme som 

handläggarna besitter glider samman med en politiskt och ekonomiskt färgad förvaltningskultur, 

vilket resulterar i ett varierat beslutsfattande mellan kommuner. I denna process menar Erlandsson 

att lagstiftarens avsikt går förlorad, vilket innebär ett negativt utfall för den enskilde som ansöker 



Bravo & Edén  

11 (55) 

om insatser. Samtidigt som Erlandsson (2014, s. 27–28) finner att handlingsutrymmet ger upphov 

till olikartade bedömningar, visar Hultman, Forinder, Fugl-Meyer och Pergert (2018, s. 909) i en 

studie att barnhandläggare upplever en begränsad möjligheten att fatta generösa LSS-beslut utifrån 

bedömningskriterier och rådande praxis. Resultatet av den mer restriktiva handläggningen är att 

LSS-insatser ibland ersätts av hemtjänstinsatser enligt SoL, där ambitionsnivån är lägre och 

personalomsättningen högre (Lewin, 2022, s. 183). Även Lindqvist och Lamichhane (2019, s. 12) 

menar att det finns en diskrepans mellan LSS intention och praktiska tillämpning. 

Konstruktioner av normalitet: inkludering, exkludering och 

tendenser till medikalisering 

Samtlig forskning under detta tema synliggör på olika vis konstruktioner av normalitet och dess 

konsekvenser. Till att börja med översätter Maycraft Kall (2014, s. 611) i sin studie LSS-termen leva 

som andra till normalized living och synliggör därmed lagtextens normativa prägel. Avvikande från 

normen kan ge upphov till diskriminering, vilket som praktik verkar som en social process för 

exkludering på både individ- och samhällsnivå och innebär att normer befästs (Buljevac, Milić 

Babić, Leutar, 2020, s. 8–9; Engwall, 2016, s. 215–216; Svanelöv & Talman, 2022, s. 160; Witsø & 

Hauger, 2018, s. 153). Därutöver kan upplevelsen av diskriminering leda både till psykiskt lidande 

samt undvikande av situationer, innebärande en form av självexkludering (Temple & Kelaher, 2018, 

s. 5). Flera studier visar även att ålder är en relevant faktor för upplevelsen av både normalitet och 

av inkludering respektive exkludering (Hultman, Forinder & Pergert, 2016; Jönson & Taghizadeh 

Larsson, 2009; Witsø & Hauger, 2018). Ungdomar beskriver i en studie av Hultman et al. (2016, s. 

1056–1060) att insatsen personlig assistans har betydelse, inte bara för att klara de basala behoven 

i vardagen, utan även för den önskvärda känslan av att vara “normal”. Genom insatsen ges 

ungdomarna möjlighet att överbrygga svårigheter gällande fysiska, sociala och psykologiska hinder 

i vardagen. Detta benämns som assisterad normalitet. Samtidigt finner författarna att assistansen i 

andra fall kan stärka känslan av att vara avvikande, och till och med utgöra en barriär för inkludering 

i sociala sammanhang. Ungdomarnas strategi för att uppnå normalitet är då att försöka klara sig 

utan assistans (Hultman et al., 2016, s. 1056–1060). Övergången från ungdom till vuxen innebär 

särskilda utmaningar för personer som andrefieras på basis av normavvikande fysiska attribut, 

enligt en etnografisk studie författad av Bagga-Gupta et al. (2022, s. 92–94). Författarna invänder 

mot binära kategoriseringar som “disabled–abled” och menar att identiteter och kategorier blir till 

i det vardagliga görandet. I exempelvis skolsituationer är både lärare, föräldrar och styrande direktiv 

faktorer i andrefieringsprocesser genom inkluderande och exkluderande praktiker. Hur 

kategoriseringar görs har betydelse för utformningen av stöd (Bagga-Gupta et al., 2022, s. 100–

102). Stödet kan på samma gång innebära inkludering och exkludering, exempelvis kan det begränsa 

självbestämmandet, särskilt när stödet inbegriper drag av institutionalitet (Svanelöv & Talman, 

2022, s. 160–161, 168). Författarna anför gruppbostäder som ett exempel på detta. I en studie av 

Jönson och Taghizadeh Larsson (2009, s. 71) synliggörs även en tendens att kategorisera äldre 

personer med funktionsnedsättning utifrån ålder snarare än funktionsnedsättning, vilket riskerar 

resultera i att de utestängs från stödinsatser enligt LSS trots att det enbart är insatsen personlig 

assistans som har en övre åldersgräns på 65 år. 

Maycraft Kall (2014, s. 614) beskriver hur LSS genom sin personkretskategorisering definierar vilka 

som har rätt till de specifika insatser som anges i lagen, och betonar lagens syfte om att personer 
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med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva som andra och uppnå goda levnadsvillkor. Detta 

implicerar en kategorisering av människor för att avgöra vilka som tillhör sagda grupper, det vill 

säga att inkluderande direktiv med avsikt att erbjuda stöd på samma gång innebär att människor 

måste sorteras in i kategorin stödbehövande för att få rätt till stödet (Bagga-Gupta et al., 2022, s. 

100). Trots att specifika diagnoser endast anges i en av lagens tre personkretsar, har konstaterats 

att diagnoser har betydelse i bedömningen av vilka som beviljas eller nekas stöd (Engwall, 2016, s. 

216). Medikaliseringens prägel på dagens LSS-handläggning, det vill säga ett medicinskt synsätt, 

betonas av både Egard och Hedvall (2021, s. 30) och Hultman et al. (2018, s. 919–920). Detta gäller 

särskilt vid bedömningar om personlig assistans. Läkarintygens höga status i kombination med 

bedömningen av förutsättningarna för att beviljas assistans i form av de sex grundläggande behoven 

måltider, personlig hygien, på- och avklädning, kommunikation, annan hjälp som förutsätter 

ingående kunskap om den funktionshindrade samt det nytillkomna andning, skapar en norm där 

funktionalitet och vårdbehov går före sociala behov, vilket även påpekas i en femårig studie av von 

Granitz, Sonnander, Reine och Winblad (2021, s. 6–7). 

Specifikt vad gäller det femte grundläggande behovet, annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskap om den funktionshindrade, har åtstramningar skett (Brennan, Traustadóttir, Anderberg 

och Rice, 2016, s. 8–9). Författarna nämner den prejudicerande domen HFD 2015 ref. 46, som 

fastslog att det femte grundläggande behovet endast ska gälla vid psykisk funktionsnedsättning. 

Idag definieras behovet enligt Världshälsoorganisationens internationella klassificering och har 

därmed både konstruerats och tolkats utifrån en medicinsk synvinkel. Brennan et al. (2016, s. 8–9) 

menar att detta bidragit till att färre beviljas personlig assistans för det femte grundläggande 

behovet, vilket i förlängningen lett till samhällsexkludering. 

I en amerikansk studie framhålls att ytterligare en aspekt av hinder för inkludering i samhällslivet 

är begränsade möjligheter att delta i den politiska sfären, exempelvis genom deltagande i val. 

Begränsningarna består av bland annat otillgängliga lokaler och svårtydbara valsedlar (Schur & 

Adya, 2013, s. 836). För personer med intellektuell funktionsnedsättning kan bristande information 

och instruktioner om vad ett val är och hur det går till att rösta, försvåra ytterligare (Agran, Root-

Elledge, Moody, Ginn, Estrada-Reynolds, 2020, s. 9). 

Sverige – ett rättighetsland? 

Ovan har framgått att LSS är en rättighetslag med sikte på att förbättra levnadsvillkoren för 

personer med funktionsnedsättning. Synen på Sverige som ett rättighetsland lyfts och ifrågasätts 

dock på flera håll (Brennan et al., 2016, s. 1; Rauch, Olin & Dunér, 2018, s. 62). 

Brennan et al. (2016, s. 4–6) beskriver hur brukarorganisationer haft en bärande roll i arbetet för 

att stärka rättigheterna för gruppen, särskilt vad gäller personlig assistans. I en jämförande studie 

av Sverige och Japan, sammanfattar Lindqvist och Lamichhane (2019, s. 4–12) de historiska 

förändringar som skett i de båda länderna gällande funktionshinderspolitiken med start vid 1800-

talets slut. I Japan utgår synen på funktionsnedsättningar från en medicinsk och 

rehabiliteringsfokuserad förståelse medan den välfärdsmässiga dimensionen i hög grad åligger den 

enskilde och familjen att ta hand om. Författarna identifierar en omvandling i det nutida svenska 

biståndssystemet generellt, innebärande striktare tillämpningar även inom LSS. Liksom i Japan fästs 

vikt vid aktivering, bland annat genom arbete. Både Sverige och Japan har ratificerat CRPD och 
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ska följa de målsättningar som konventionen anger. Brennan et al. (2016, s. 9) framhåller dock i sin 

studie att Sverige år 2014 fick motta kritik från FN:s kommitté för rättigheter gällande 

implementeringen av konventionen. Kommittén uttryckte oro över de nedskärningar som kunde 

identifieras från och med 2010 och framförde att den restriktiva tolkningen av bland annat 

grundläggande behov och övriga personliga behov började bli problematisk. 

Trots att LSS är en rättighetslag där kommunens budget inte ska villkora tillgången till insatsen, har 

tillämpningen kommit att ta en sådan riktning (Erlandsson, 2014, s. 27–28). En global åtstramning 

har skett med mål om att minska kostnader för offentliga välfärdstjänster (Hultman et al., 2018, s. 

926–927). I studien framhåller författarna att LSS som lag å ena sidan är i framkant vad gäller 

rättigheter. Å andra sidan ställs krav på individen att själv göra anspråk på insatser och uppvisa 

underlag för att hävda sin rätt. Ekonomiska besparingar och medicinska underlag tillmäts större 

vikt än de funktionshinderspolitiska målen och intentionerna. Detta är något som inte framträder 

i beslutsmeddelanden, utan ett avslag som grundar sig på ekonomiska skäl kan istället motiveras 

med ett föräldraansvar när insatsen gäller barn. Med andra ord finns en stark rättslig lag samtidigt 

som ekonomisk återhållsamhet påverkar bedömningarna. Rauch et al. (2018, s. 59) visar i en kritisk 

kvantitativ studie om omfattningen av personlig assistans, att sannolikheten att beviljas 

assistansersättning har minskat över tid medan sannolikheten att förlora den har ökat. År 2017 

beviljades endast 17 procent av ansökningar om assistansersättning jämfört med 70 procent år 

2005. Även Lewin (2022, s. 182) uppmärksammar i sin studie risken för att enskilda förlorar sin 

personliga assistans trots oförändrade behov. 

I relation till det restriktiva beslutsfattandet, framför Egard och Hedvall (2021, s. 30) att de beslut 

som handläggarna fattar med grund i politiska reformer och organisationens utformning påverkar 

individers självkänsla och möjlighet till delaktighet. Egard och Hedvall finner att assistansen har en 

bärande roll i enskildas liv. Rädslan för att förlora assistansen ger upphov till oro och 

matklöshetskänslor (Egard & Hedvall 2021, s. 24). Enskilda med personlig assistans upplever att 

en skillnad har skett sedan deras beslut omprövats, vilket speglas i en rapport av Bylund och Berg 

(2015, s. 16–19, 63). Omställningen från att känna samhällsgemenskap och delaktighet till att 

uppleva ett begränsat medborgarskap resulterar i en känsla av att bara existera snarare än leva. Till 

skillnad från upplevelsen av att strängare beslut försvårar samhällsdelaktighet, visar von Granitz et 

al. (2021, s. 7) i en fem år lång studie att den personliga assistansen såsom den är utformad inte 

lever upp till intentionen om full delaktighet. Samtidigt som fler timmar för assistans beviljades 

2015 jämfört med 2010, visar studien att assistansen över tid har blivit mer hemmabaserad och av 

mer omvårdande karaktär, innebärande att de enskildas möjlighet till delaktighet i aktiviteter 

utanför hemmet minskat. Att personer med funktionsnedsättning på olika vis hindras från 

inkludering är något som även Traustadóttir (2022, s. 210–212) konstaterar i efterordet till 

antologin Accessibility Denied. Understanding Inaccessibility and Everyday Resistance to Inclusion for Persons 

with Disabilities, där flertalet studier på funktionsrättsområdet publicerats. Traustadottír menar att 

de målsättningar som anges i internationella och nationella styrdokument skär sig mot verkligheten 

där exkluderande praktiker är ett faktum. Föreställningen om de nordiska välfärdsstaternas 

föregångarskap avseende rättigheter för personer med funktionsnedsättning spricker därmed i 

kanterna. 

Avslutningsvis går Sveriges rättstillämpning inte i linje med vare sig förarbeten eller andra 

målsättningar, och personer med funktionsnedsättning exkluderas på olika vis från samhället 
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(Brennan et al., 2016; Egard & Hedvall, 2021; Rauch et al., 2018). Glappet mellan antagen 

konvention och implementering av rättigheterna som anges i den är inte unikt för Sverige, utan har 

identifierats i olika grad globalt, bland annat i Afrikanska unionen och i Norge (Lang, Schneider, 

Kett, Cole & Groce, 2019, s. 167; Witsø & Hauger, 2018, s. 153). 

Reflektioner över kunskapsläget och studiens positionering på 

fältet 

Ur tidigare forskning framträder en konsensus om att avsikten med LSS och CRPD inte har 

införlivats. I artikelsökandet har motsägande resultat inte funnits. Vidare visar forskningen att 

kategoriseringar och normer avseende bland annat ålder har en exkluderande verkan för personer 

med funktionsnedsättning. Därtill återfinns en osäkerhet hos handläggare gällande tolkning av 

lagen, vilket i sin tur skapar en osäker tillämpning. Å ena sidan medför handläggares handlings- och 

tolkningsutrymme att beslutens utfall kan variera, å andra sidan finns det en upplevelse hos 

handläggare av att handlingsutrymmet är knappt. Forskare har även kunnat urskilja att den sociala 

rättighetsaspekten som en gång var bärande för LSS har fått stå tillbaka för en medikaliseringstrend 

samt ökad ekonomisk återhållsamhet. Huvudsakligen handlar forskningen om Sverige, men även i 

en internationell kontext syns tendensen att CRPD inte på ett önskvärt sätt omsätts i praktiken. 

En övervägande majoritet av studierna är kvalitativa dokument-, intervju- och fältstudier. 

Socialkonstruktionism och grounded theory figurerar i ett flertal av studierna. De flesta av studierna 

är fokuserade kring begrepp som assisterad normalitet och byråkrati. Studierna är genomförda av 

forskare vid olika universitet, vid olika tidpunkter och består av olika empiri. Mot bakgrund av 

detta talar den samstämmighet som uttrycks i analys och diskussion för forskningens trovärdighet. 

Det har noterats att flera av studierna på ett tydligt vis markerar sin ståndpunkt, exempelvis 

använder Lewin (2022) en argumentativ ton i sin framställning, och Rauch et al. (2018) visar 

transparens genom att benämna sin studie som kritisk. 

Den tidigare forskningen erbjuder en värdefull inblick i området. En synvinkel som inte tagits i 

anspråk i tidigare studier är att studera motiveringarna som föranleder myndighetsbeslut och 

domstolsavgöranden. Studierna har även varit begränsade i det att enbart CRPD har använts som 

referenspunkt. I denna studie är empirin av ett bredare slag. Detta kommer att redogöras för i 

metodkapitlet. Likt flera ovan nämnda studier tar denna studie avstamp i socialkonstruktionismen, 

vilket diskuteras vidare i nedanstående teorikapitel. 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar appliceras det teoretiska perspektivet 

socialkonstruktionism samt Webers teori om byråkrati. För att skapa ytterligare djup används även 

begreppen exkludering och inkludering samt normalitet och andrefiering. Samtliga teorier och 

begrepp vävs samman i ett teoretiskt paket. Nedan följer en redogörelse för detta. 
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Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen är ett mångskiftande perspektiv vars fäste inom samhällsvetenskapen blir 

allt starkare (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 53; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 317). Detta är något 

som framträtt i tidigare i forskning genom bland annat kategoriseringen av vem som räknas som 

funktionsnedsatt och inte enligt lagens mening, vad som inräknas respektive utesluts ur normen 

samt vilket liv och samhälle som anses eftersträvansvärt enligt de vägledande dokument som finns, 

inklusive lagens förarbeten. 

Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 311). framhåller att avtäckandet av sociala konstruktioner har en 

inneboende aspekt av dekonstruktion. Tre centrala punkter finns vid studerandet av sociala 

konstruktioner. Dessa kan sammanfattas genom frågan: vad är det som konstrueras, av vem och hur? 

Enligt författarna antyder konstruktionsbegreppet att det finns ett motiv bakom konstruerandet; 

konstruktionerna fyller en funktion. Vidare kan de ses som rekonstruktioner av sedan tidigare 

existerande sociala processer. 

En kritik som riktas mot socialkonstruktionismen är att den är “antirealistisk” (Alvesson & 

Sköldberg, s. 28). Detta eftersom socialkonstruktionismens huvudsakliga antagande är att det som 

uppfattas som verkligt inte nödvändigtvis är en given sanning, utan att verkligheten konstrueras 

socialt. Vidare tillskrivs språket betydelse för detta skeende (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 42, 

55–56; Bergström och Boréus, 2018, s. 27). Draget till sin spets kan socialkonstruktionismens 

ifrågasättande av verkligheten vara ändlöst, samtidigt som perspektivet i sin grund erbjuder en 

förståelse för hur det sociala formar bilden av verkligheten. I denna studie används 

socialkonstruktionism för att förstå hur myndigheter genom tolkningar av bland annat 

prejudicerande domar, rekonstruerar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få rätt 

till stöd. Myndigheters tolkningar av bland annat förarbeten både konstruerar och reproducerar en 

praxis avseende bedömningar, vilka får betydelse för enskildas rätt till insatser. Därför ansluter sig 

även denna studie sig till det socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Byråkrati, auktoritet och rationalitet 

Weber (1983, s. 34) definierar en organisation som en social relation med reglerat tillträde. En 

organisation som arbetar enligt en fastställd ordning för att säkerställa förutsägbarhet och 

entydighet, kan klassas som en byråkrati (Weber, 1983, s. 147–151). Utredning, bedömning och 

beslut avseende LSS-insatser sker som tidigare nämnt på handläggande myndigheter i enlighet med 

de riktlinjer som finns, och överklagade beslut avhandlas i domstol. I denna studie används Webers 

teori för att begripliggöra den organisatoriska struktur och legitimerande makt och auktoritet som 

dessa myndigheter har, samt dess betydelse för handlingarna de utför. 

I organisationen finns en ledare samt en administrativ stab som ser till att regler följs. I en 

myndighetskontext består den administrativa staben av tjänstemän vilka följer de förordningar och 

bestämmelser som hör myndigheten till (Weber, 1983, 144–151). Organisationen är hierarkiskt 

ordnad och styrs av en ledare med status som legal auktoritet. Vad som anses vara “legalt” är 

traditionsburet, och därmed föränderligt (Weber, 1983, s. 182). Den lydnad som tjänstemännen 

underkastar sig beror på förpliktelser gentemot den legala auktoriteten, och kan förklaras på flera 

sätt, bland annat som ett slentrianmässigt följande av invanda rutiner eller som motiverat av 
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värderationalitet eller materiella intressen. Lydnaden är av ett opersonligt slag; de anställda lyder 

ledaren enbart på grund av dess ställning som legal auktoritet och organisationsrepresentant 

(Weber, 1983, 144–151). 

Organisationshandlingarna som tjänstemännen utför legitimeras av organisationens maktställning, 

och handlingarna syftar till att realisera organisationens ordning och både upprätta och upprätthålla 

dess legitimitet (Weber, 1983, s. 34). Vidare är den byråkratiska organisationens handlingar på 

samma gång ett utövande av auktoritet. Auktoritetsutövningen sker på basis av kunskap, vilket ger 

den en rationell prägel. Weber identifierar rationalitet som ett byråkratiskt ideal som kännetecknas 

av bland annat precision, tillförlitlighet, stabilitet och förutsägbarhet (Weber, 1983, s. 151–153). 

En konsekvens av den rationella byråkratin benämner Weber (1983, s. 153–154) som sine ira et 

studio, en latinsk term som kan översättas till “utan hat och passion”. Enligt Weber innebär detta 

att sann entusiasm och kärlek är omöjlig inom byråkratin, där tjänstemännen istället arbetar efter 

en likhetsprincip innebärande att inga individuella hänsynstaganden tas i förhållande till mottagarna 

av handlingarna. Denna formalism utgör en motpol till godtycklighet.  

Weber menar även att det moderna västerländska samhället inte fungerar utan det byråkratiska 

systemet. Detta eftersom kapitalism och rationell byråkrati hör ihop; enligt Weber har kapitalismen 

behov av den förutsägbara, stränga och effektiva administration som utmärker den byråkratiska 

administrationen (Weber, 1983, s. 151–152). I den ekonomiska rationalismens mest framskridna 

form saknas utrymme för såväl kärlek som vänlighet (Weber, 1985, s. 141). Den ekonomiska 

ordningen liknas vid ett maskineri som människor obevekligen föds in och fastnar i – en järnbur 

(Weber, 1978, s. 85–86). 

Social inkludering och exkludering, normalitet och andrefiering 

Den tidigare redovisade forskningen synliggör att personer med funktionsnedsättning historiskt 

och i nutid på olika sätt utesluts eller riskerar uteslutas ur samhället i vid mening. Det påvisas att 

LSS-beslut kan verka både inkluderande och exkluderande. Även i propositionen som föregick LSS 

samt CRPD, Agenda 2030 och delaktighetsprogrammet är inkludering och exkludering centralt.  

Begreppet social exkludering har en omtvistad historia och många skilda definitioner (Davidsson 

& Petersson, 2016, s. 18). Inom EU har begreppet kommit att bli ett viktigt begrepp för att fånga 

upp bland annat hemlöshet, kriminalitet samt funktionsvariation på både individ- och samhällsnivå. 

I takt med denna utveckling antogs begreppet i nationella riktlinjer runt om i världen för att angripa 

exkludering. I Sverige har det främst talats om utanförskap med ett starkt fokus på lönearbete 

(Davidsson & Petersson, 2016, s. 18–21). Exkluderingen och stämplingen av personer med 

funktionsnedsättning som avvikande har i Sverige emellertid uppmärksammats i en historisk 

kontext (Barow, 2012, s. 93–95). Även i tidigare forskning kan denna process urskiljas. Petersson 

och Davidsson (2016, s. 39–40) talar om social exkludering i termer av makt och andrefiering. 

Författarna menar på att exkluderingsprocesser sker på ett brett plan inom flera områden där 

individer som faller utanför normen betraktas som “de andra” och därmed exkluderas. Med andra 

ord ut utsätts personer som inte kvalar in i samhälleliga normer för andrefieringsprocesser där de 

betraktas som avvikande. Mot bakgrund av det är begreppen inkludering och exkludering, 

normalitet och andrefiering relevanta för denna studie. 
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Sammanfattning av studiens teoretiska paket 

Tidigare har etablerats att konstruerade kategorier avseende funktionsnedsättningar har betydelse 

för möjligheten att få stöd från samhället. Med andra ord bär dessa konstruktioner på en 

inkluderings-, exkluderings- och andrefieringskraft där språket i beslut och i prejudicerande domar 

avgör denna rätt. Att i studiens analys ta hänsyn till och kombinera såväl socialkonstruktionism 

som inkludering, exkludering, normalitet och andrefiering ses i ljuset av detta som givande för att 

skapa en djupbottnad analys. Vidare innebär byråkratins auktoritära och rationalitetspräglade 

ordning att myndigheter utför handlingar som riktas mot och får betydelse för enskilda. 

Handlingarna som utförs inom ramen för myndighetsutövningen både skapar och upprätthåller 

makt. På så vis konstruerar och rekonstruerar myndigheten sin auktoritet och fastställer den 

enskildes underordning. I tidigare forskning illustreras underordningen genom bilden av de 

enskildas oro för hur deras liv påverkas av myndigheters bedömningar. De enskilda exkluderas från 

beslutsfattandet, vars utfall de i många fall upplever sig beroende av för att inkluderas i samhället. 

Således kan sägas att myndigheternas konstruerade makt villkorar den möjlighet personer med 

funktionsnedsättning har till inkludering, samtidigt som makten kan ha en gynnande och 

inkluderande verkan för enskilda. Sammantaget skapar studiens olika teorier och begrepp i samspel 

med varandra ett dynamiskt paket som belyser problematiken från flera håll och på flera nivåer 

såväl individuellt som strukturellt. Utan förståelse för byråkratins uppbyggnad och dess påverkan 

på inkluderings- och exkluderingsprocesser i samhället genom socialt konstruerade kategorier, hade 

studiens analys saknat viktiga element för att möjliggöra ett helhetsperspektiv. Relationen mellan 

dessa teoretiska byggstenar illustreras genom figuren nedan. 

 

Figur 1. Illustration av uppsatsens teoretiska paket.  
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4. METOD 

Nedan följer en presentation av studiens forskningsmetod bestående av dokumentstudie och 

kvalitativ innehållsanalys. I denna redogörelse förs löpande en diskussion om metodvalen. Därefter 

följer ett resonemang gällande etiska överväganden samt studiens kvalitetskriterier. 

Metodval: dokumentstudie 

En grundpelare i kvalitativ forskning är tolkning av flerbottnad empiri, och inom 

samhällsvetenskapen kan text användas för att synliggöra och analysera samtida fenomen (Alvesson 

& Sköldberg, s. 17; Bergström & Boréus, 2018, s. 17). Bergström och Boréus framför att text både 

kan reproducera och utmana maktförhållanden. Text produceras av och för människor, och 

återspeglar de idéer som existerar både i och utanför vårt medvetande (Bergström & Boréus, 2018, 

s. 20). I och med denna studies teoretiska bas i socialkonstruktionismen och i den byråkratiska 

skolan, blir textmässig empiri särskilt intressant då språket har en bärande roll i konstruktionen av 

verkligheten och av makt (Bergström & Boréus, 2018, s. 27). 

Empirin i denna studie har handplockats baserat på dess relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. Detta innebär att ett målinriktat strategiskt urval har gjorts, i syfte att få ett rikt 

källmaterial med hög beskaffenhet (Bryman, 2011, s. 434). Således har kvaliteten på materialet 

ansetts väga upp för mängden. Materialet består i första hand av anonymiserade utredningar om 

personlig assistans och assistansersättning. Dessa är fem till antalet och har handlagts av 

omsorgsnämnden respektive Försäkringskassan, och har förmedlats av Funktionsrätt Uppsala 

kommun. Alla utredningar har anonymiserats innan dess att de kommit oss tillhanda och ingen 

personlig kontakt har skett mellan oss och de enskilda. Utredningarna gäller två olika personer som 

vid flera tillfällen ansökt och fått beslut om dessa insatser. För att se om och på vilket sätt 

motiveringar har ändrats används beslut från olika tidpunkter. Innan studiens början har de 

enskilda fått skriftlig information om studien varefter samtycke har inhämtats genom 

samverkanspartnern. Då materialet är av känslig karaktär krävs att etiska överväganden görs. Dessa 

diskuteras mer utförligt i ett separat avsnitt nedan. 

Utöver utredningarna analyseras sju stycken prejudicerande domar. De har valts utifrån att de har 

hänvisats till i de studerade utredningarna. Den ursprungliga idén med studien var att enbart 

analysera utredningar. Beslutet att inkludera domarna fattades på grund av ett bortfall, då 

utredningarna inte blev lika många till antalet som förväntat. Sedermera har bedömningen gjorts 

att analys av domarna varit nödvändig för att möjliggöra förståelse för utredningarna. Således är 

domarna ett sekundärt analysmaterial som används för att lyfta perspektivet till nationell nivå. 

Därtill har lag, förarbeten samt CRPD, Agenda 2030 och Uppsala kommuns delaktighetsprogram 

använts som referenspunkter i analysen. Gemensamt för dokumenten är att de är författade av 

myndigheter och inflytelserika organisationer. Samtliga har relevans för hur samhällsstödet ska 

utformas. Av den anledningen är det intressant att undersöka hur utredningar och prejudicerande 

domar förhåller sig till dessa. Samtalet med brukarombudet i uppsatsens startskede, erbjöd värdefull 

insikt i området (J. Nordin, personlig kommunikation, 6 april 2022). 

De utredningar som används i denna studie har valts som exempel för att studera ett fenomen. För 

att besvara studiens övergripande syfte hade utredningar från vilken kommun som helst kunnat 
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användas. Uppsatsen skrivs inom givna tids- och utrymmesmässiga ramar, vilket innebär att 

avgränsningar måste göras. Med anledning av detta har valet gjorts att enbart inkludera utredningar 

som förmedlats av uppsatsens samverkanspartner, vilket medför ett lokalt fokus. En jämförande 

studie av utredningar från flera kommuner hade inte heller varit möjlig att genomföra på ett bra 

sätt med hänsyn till tidsaspekten. Fördelarna med att studera ett specifikt fall är att det möjliggör 

en helhetlig förståelse för fenomenet, erbjuder läsaren djup insikt och dessutom kan ligga till grund 

för fortsatt forskning på området (Merriam, 1994, s. 46). Även om lokala riktlinjer kan skilja sig åt, 

har samtliga av Sveriges kommuner en gemensam skyldighet att beakta lag, förarbeten och praxis. 

Därutöver har Sverige som nation åtagit sig att följa CRPD och Agenda 2030. Utifrån ovanstående 

bedöms den valda empirin kunna uppnå studiens syfte. Då dokumentstudie som metod tillåter ett 

brett spann av dokument, förefaller metodvalet lämpligt (Billquist & Johnsson, 2007, s. 5; Padgett, 

2008, s. 122–123). 

Analysmetod: kvalitativ innehållsanalys 

Denna studie har en abduktiv ansats, vilket är en förståelseinriktad förklaringsmodell innebärande 

ett samspel mellan empiri och teori (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 13). Användbart för studien 

är även hermeneutiken, som också inbegriper växelverkan, då mellan den del och helhet som 

framträder i empirin (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 134; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 106). 

Detta går i linje med vald analysmetod: kvalitativ innehållsanalys. Metoden handlar om att ta fasta 

på likheter och skillnader i textens innehåll för att synliggöra dess variationer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008, s. 160–162). Grundantagandet är att en text måste ses i sitt sammanhang för att 

förstås. Vid tolkning av empiriskt material bör läsaren ha i åtanke att texten inte har en given 

sanning eller mening, utan är kontextbunden och konstruerad i sitt sammanhang. Texten får sin 

betydelse genom läsaren och en del av en text kan inte läsas utan förståelse för det som föregår 

eller efterföljer den, vilket återknyter till hermeneutikens växelverkan mellan del och helhet. 

Tolkningsarbetet i kvalitativ innehållsanalys grundar sig på en specifik begreppsapparat. Genom 

nedbrytandet av materialet i ordningen analysenhet → domän → meningsenhet → kondensering → 

abstraktion→ kod → kategori → tema, genomgår det valda empiriska materialet på ett kronologiskt 

vis en bearbetning från helhet till del samtidigt som dess kärna bevaras (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008, s. 160–162). En risk med innehållsanalys är att textens implicita innehåll faller 

utanför kodningen och därmed osynliggörs, trots att det kan vara värdefullt för analysen (Boréus 

& Kohl, 2018, s. 79). 

För att motverka ovanstående risk har den initiala kodningen av det empiriska materialet skett 

enskilt. Vid jämförelsen av kodningarna visade de sig överensstämma i mycket hög grad. Efter det 

att de jämförts slogs de samman. De mest betydande analysenheterna är som tidigare nämnt de 

utredningar och prejudicerande domar som ingår i det empiriska materialet. Kodningen började 

med att dessa dokument lästes igenom i sin helhet i syfte att skapa en överblick samt förstå 

sammanhanget. Därefter har innehåll under rubriker såsom “bedömning” urskilts som domäner, 

för att ge ett exempel. Genom närläsning har sedan gemensamma meningsenheter, det vill säga 

meningsbärande citat, identifierats utifrån dess betydelse för studiens syfte och frågeställningar. I 

denna process har meningsenheternas sammanhang tagits i beaktning, i enlighet med vald metod 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 160–162). För att skapa struktur i kodningen fördes 
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meningsenheterna in i en tabell och kondenserades sedan, det vill säga filtrerades för att synliggöra 

kärnan. Detta är vad Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 162) benämner som abstraktion, 

innebärande att de grupperats, vilket har varit behjälpligt i skapandet av koder, vilka sedan hade 

slagits samman till konkreta kategorier. Således är kategorierna ett hopfång av koder med liknande 

betydelse. Ur kategorierna identifierades slutligen tre olika teman. Dessa teman utgör tolkningar av 

materialets innebörd (Graneheim & Lundman, 2004, s. 109). Genomgående har materialets 

implicita innehåll – det som inte sägs –, belysts, vilket Boréus och Kohl (2018, s. 79) framhåller 

som viktigt. I kodningens slutskede skapades varsin tabell för temana för att få överblick. Exempel 

på kodningsprocessen finns bifogat (se bilaga 2). 

Även lag, förarbeten, Agenda 2030, CRPD och delaktighetsprogrammet har kodats för att upptäcka 

centrala och återkommande teman i de olika dokumenten, och vilka som framträder som mest 

relevanta för vår studie. Framträdande teman är jämlikhet och delaktighet. Detta i bemärkelsen att 

kunna leva ett “normalt” liv jämfört med andra i samma ålder, med lika möjligheter till bostad, 

utbildning, arbete och fritidsliv, samt att genom fysiskt tillgängliga samhällen och personlig service 

få möjlighet till inflytande och deltagande i samhällslivet och den politiska sfären. Sammantaget 

framstår dessa saker som förutsättningar för att uppnå goda levnadsvillkor, och kan ses som 

bärande principer för samtliga vägledande dokument. Dessa dokument utgör tillsammans ett fjärde 

tema under studiens resultat och analys. Temat används som jämförelsepunkt för de tre föregående. 

Etiska överväganden och kvalitetskriterier 

Detta avsnitt ägnas åt etik samt studiens kvalitetskriterier, vilka har ett nära samband med etiken. 

Även ett resonemang om förförståelse följer. 

I metodavsnittet redogjordes för valet att fokusera studien på LSS-utredningar och prejudicerande 

domar. Som då nämnt finns det etiska aspekter att betänka eftersom empirin till viss del består av 

utredningar som rör enskilda individer och som har betydelse för deras livsföring. Eftersom 

utredningarna är av känslig karaktär har de behandlats i enlighet med konfidentialitetsprincipen 

inom etisk forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Som en del av detta har samverkanspartnern 

anonymiserat utredningarna innan de har kommit oss tillhanda, och materialet har sedan förvarats 

oåtkomligt för utomstående. I resultat och analys används citat från utredningarna. Dessa har valts 

med aktsamhet och särskilt integritetskänsliga uppgifter har utelämnats. 

Två forskningsetiska principer rör information och samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–11). I 

denna studie har utredningarna inhämtats från enskilda som själva valt att delta i studien. Innan 

dess har de genom samverkanspartnern fått ett informationsbrev om studiens syfte, vad deras 

deltagande innebär, hur materialet de bidrar med behandlas under och efter studiens 

genomförande, samt att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande (se bilaga 1). 

Informationsbrevet har framtagits tillsammans med samverkanspartnern, vilken som nämnt är en 

brukarorganisation, och som har kommit med värdefulla synpunkter på hur informationen kan 

framföras på ett sätt som är anpassat efter målgruppen. Deltagarna har även fått information om 

var studien publiceras när den är färdig. Tillgängliggörandet av uppsatsen skulle kunna hjälpa 

deltagarna att få en bättre förståelse av situationen, något som benämns som ontologisk autenticitet 

(Bryman, 2011, s. 357). Tillsammans med informationsbrevet har deltagarna fått en 

samtyckesblankett att underteckna. Samtycket har inhämtats via god man. Som ovan nämnt har 
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ingen personlig kontakt skett mellan oss och de enskilda eller deras företrädare. Vi menar att detta 

har varit viktigt ur en etisk synpunkt dels för att bibehålla vår neutralitet, dels för att värna 

deltagarnas integritet och dels för att inte skapa mellanmänskliga band mellan oss och deltagarna. 

Vidare kan detta ses som en försiktighetsåtgärd som vi tagit för att inte väcka förhoppningar om 

att vi som uppsatsförfattare kan påverka deltagarnas livssituation med vår studie. Detta är 

någonting som vi i utformningen av informationsbrevet varit noga med att inte antyda. Vidare har 

nyttjandekravet beaktats genom att de uppgifter som framgår i besluten endast används i linje med 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Frågan kan ställas om det är etiskt riktigt att ta del av utredningar rörande personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Å andra sidan kan diskuteras om det är etiskt riktigt att kategoriskt utesluta 

personer med intellektuell funktionsnedsättning från möjligheten att delta i studien. Det kan 

innebära ett fråntagande av den personliga agensen. En sådan exkludering kan även innebära ett 

osynliggörande av målgruppens erfarenheter där delar av problematiken missas, vilket skulle kunna 

resultera i en haltande analys. Detta är något som diskuterades under samtalet med brukarombudet, 

då materialet ännu inte hade tillgängliggjorts oss (J. Nordin, personlig kommunikation, 6 april 

2022). Alternativet att inte genomföra studien på grund av dess känsliga karaktär har inte heller 

ansetts etiskt riktigt vägt mot vinsten av att göra den. 

När vi som människor tar oss an en text gör vi det med en viss förförståelse; både våra personliga 

erfarenheter och det sociala sammanhang vi lever i påverkar vår tolkning (Bergström & Boréus, 

2018, s. 31–32; Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 87–88). Här behöver vi som uppsatsförfattare för ett 

ögonblick ta av oss täckmanteln och synliggöra vår egen förförståelse. Under arbetes gång har våra 

subjektiva värderingar och erfarenheter varit något vi fått uppmärksamma och vi ser ett värde av 

att vara transparenta med dessa. Då vi båda har gjort vår handledda verksamhetsförlagda praktik 

som biståndshandläggare inom LSS har vi fått till oss ett inifrånperspektiv präglat av byråkrati. 

Samtidigt har vi influerats från andra håll genom personliga erfarenheter och kontakten med vår 

samverkanspartner, som arbetar aktivt för att främja delaktigheten i samhället för personer med 

funktionsnedsättning och därmed har en tydlig ståndpunkt i frågan. Samverkan innebär inte att 

uppsatsen tar parti, utan i största möjliga mån har vi strävat efter att studien ska vara neutral. Vi 

behöver därför anta ett kritiskt förhållningssätt gentemot våra egna tolkningar, och löpande ställa 

oss frågan ifall vi låter våra egna erfarenheter eller samverkanspartnerns hållning färga vår analys. 

Å andra sidan är samverkan en tillgång ur aspekten att organisationen har bidragit med material. 

För att vidare upprätthålla neutralitet i texten ser vi ett värde av att vara två uppsatsförfattare; under 

skrivprocessen granskar vi varandra vilket vi menar är ett sätt att motverka individuell färgning av 

texten. Samtidigt är totalt neutralitet ett omöjligt krav och inte heller eftersträvansvärt då kvalitativ 

forskning till stor del bygger på forskaren själv som forskningsinstrument (Alvesson & Sköldberg, 

2017, s. 17–18; Bryman, 2011, s. 354). Strävan efter neutralitet benämns av Bryman (2011, s. 354) 

som möjlighet att styrka och konfirmera. Utöver detta bygger god tillförlitlighet i kvalitativ forskning på 

specifika delkriterier avseende trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Bryman, 2011, s. 352–

354). Graneheim och Lundman (2004, s. 109–110) betonar dessa särskilt i relation till kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt författarna har val av sammanhang, urval samt inriktning på studien stor 

betydelse i kombination med hur väl materialet i ett senare skede kodats och analyserats. Som ovan 

nämnt kodar vi empirin var för sig för att motverka att viktiga aspekter missas eller att våra egna 

tolkningar hindrar analysen. Vi kan inte garantera att resultatet skulle bli detsamma om 
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motsvarande studie genomfördes i framtiden. Detta eftersom det empiriska materialet är knutet till 

dagens bestämmelser. Som tidigare nämnt används valda utredningar för att illustrera ett exempel. 

Avslutningsvis är det viktigt för oss att den slutliga produkten är något vi kan stå för. Med det sagt 

är vi som uppsatsförfattare ansvariga för det som skrivs i studien och detta ansvar följer oss genom 

hela processen, från idé till framställning. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys genom fyra teman. Det första temat 

behandlar relationen mellan individ och stat med fokus på rättigheter. Tema två centrerar sig kring 

konstruktioner av omsorgsmässiga och sociala behov. Därefter fokuserar tredje temat på hur stödet 

karaktäriseras och hur det påverkar utfallet för bedömningarna. Under respektive tema analyseras 

först LSS-utredningar i relation till tidigare forskning och teori. Därefter vidgas analysen genom att 

inkludera högre instansers bedömningar, det vill säga de prejudicerande domarna. På så vis 

synliggörs betydelsen som domstolens avgöranden har för lokala bedömningar, och en helhetsbild 

börjar framträda. Under det fjärde temat vävs resultaten från analysen av utredningar och 

prejudicerande domar ihop och sätts i relation till de vägledande dokumenten bestående av lag, 

förarbeten Agenda 2030, CRPD samt delaktighetsprogrammet. Slutligen är fjärde temat en 

sammanvägning av resultaten som framkommit under tidigare teman samt de vägledande 

dokumenten. 

Nedan följer en redogörelse för det empiriska materialet. Därefter sker framställningen av 

resultaten enligt ovan beskrivna tematisering. 

Det empiriska materialet 

De utredningar som används omfattar två personer som vid olika tidpunkter gjort anspråk på 

personlig assistans och assistansersättning. I analysen benämns de enskilda som A och B och 

utredningarna som rör dem betecknas kronologiskt i sifferordning. 

Utredningarna A rör personlig assistans och har handlagts av omsorgsnämnden. Utredningarna är 

undertecknade år 2014, 2016 och 2021. 

Utredningarna B avser assistansersättning och har handlagts av Försäkringskassan. Utredningarna 

är undertecknade år 2010 och 2017. Utredningen från 2017 är en kommunicering, vilket innebär 

att utredningen har skickats hem till den enskilde för att denne ska få möjlighet att lämna 

synpunkter innan beslut fattas. 

Nedan följer en kort presentation av de sju prejudicerande domarna från Regeringsrätten respektive 

Högsta förvaltningsdomstolen. 

RÅ 2000 not. 97 – Fråga om rätt till assistansersättning (person som led av schizofreni). 

RÅ 2003 ref. 33 – En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst 

minnesfunktion och orienteringsförmåga har inte ansetts berättigad till assistansersättning. 
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RÅ 2009 ref. 57 - Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande 

behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

RÅ 2010 ref. 17 - Vid bedömningen av om ett nioårigt barn har rätt till personlig assistans för tillsyn 

och för att kunna kommunicera har något beaktansvärt föräldraansvar inte ansetts föreligga. 

HFD 2015 ref. 46 – Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper 

om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk 

funktionsnedsättning. 

HFD 2018 ref. 13 – Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan 

karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans. 

HFD 2019 ref. 56 – Behov av hjälp med sminkning ingår inte i det grundläggande behovet 

personlig hygien enligt 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Citaten som återges är anonymiserade, utan påverkan på innehållet. De prejudicerande domarna 

har återgivits i sin originalform. 

Berättigande och icke-berättigande 

Under detta tema diskuteras personkretstillhörighet som förutsättning för att få stöd. Därefter 

ägnas handläggningsprocessen och beslutsfattandet utrymme med särskilt fokus på hur 

myndigheterna legitimerar sina beslut. Slutligen breddas diskussionen om enskildas rättsställning 

genom analys av några prejudicerande domar. 

Att bli den andre och vinna rätt 

I tidigare forskning framhålls att en förutsättning för att få stöd är att kategoriseras som 

stödbehövande, och att de kategoriseringar som sker avseende funktionsnedsättningar har 

betydelse för vilket stöd som ges (Bagga-Gupta et al., 2022, s. 100–102; Engwall, 2016, s. 216; 

Maycraft Kall, 2014, s. 614). Som bekant är tillhörighet till personkrets ett krav för att erhålla 

insatser, enligt 1 § LSS. I analysen har noterats att det i samtliga utredningar är 

personkretstillhörigheten som först framhålls i beslutsmeddelanden. I utredning A1 (2014) 

fastställs detta på utredningens första sida, under rubriken Beslut: “att fastslå att A tillhör personkrets 1 

enligt 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).” 

Funktionsnedsättningen i sig ägnas också stort utrymme, i de flesta utredningar. I utredning A3 

(2021) anförs intyg från överläkare, distriktsläkare, psykolog och logoped vilka konstaterar den 

enskildes diagnoser och beskriver svårigheterna som de medför. I utredningens bedömningsdel 

anförs en frastext där personkretskriteriet sammanfattas med hänvisning till lag. Därefter motiveras 

den enskildes rätt att söka insatser enligt LSS på följande vis: “Du har enligt läkarutlåtande en svår 

psykisk utvecklingsstörning och autism. Omsorgsnämnden bedömer därmed att du tillhör personkrets 1 enligt 1 §.” 

Denna kategorisering av enskilda som stödbehövande baserat på funktionsnedsättning kan anses 

ge uttryck för en andrefieringsprocess (jmf. Bagga-Gupta et al., 2022, s. 100–102). Dels befästs 

maktordningen mellan den enskilde och myndigheten genom betoningen på att den enskilde vinner 
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rätt tack vare myndighetens bedömning. I följande citat, ur utredning B1 (2010), framträder 

ytterligare en aspekt: “Du får assistansersättning därför att Försäkringskassan bedömer att du tillhör grupp 1 

i den personkrets som kan ha rätt till assistansersättning.” Utöver den maktordning i form av relationen 

mellan individ och stat, vilken görs uppenbar i samtliga utredningar, ges här uttryck för en annan 

sorts andrefiering. Detta genom sättet myndigheten formulerar personkretstillhörigheten. Det sker 

inte genom att, som i ovan anförda exempel från utredning A3 (2021), enbart fastslå att den 

enskilde tillhör personkretsen, utan genom att säga att den enskilde tillhör en grupp (implicit: en 

grupp av människor) som omfattas av personkretsen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att myndigheter har makten att genom kategorisering på basis av 

medicinskt intygad funktionsnedsättning, avgöra vem som har eller inte har rätt till stöd. Samtidigt 

som myndigheten har makt över bedömningarna som görs, framträder enskildas rättskapacitet på 

två olika sätt i utredningarna. Som tidigare nämnt är utredning B2 (2017) en kommunicering, och på 

den första sidan uppmanas den enskilde att höra av sig med synpunkter eller rättelser innan dess 

att myndigheten fattar sitt beslut. Vidare inkluderar samtliga utredningar information om hur 

enskilda kan gå tillväga för att överklaga beslut och inom vilken tidsram det ska göras. 

Det som framkommit ovan går att hänföra till det Petersson och Davidsson (2016, s. 39–40) 

benämner som social exkludering, vilket kan anses ha inneboende aspekter av makt och 

andrefiering. I utredningarna är både makt och andrefiering något som framträder upprepat och 

på olika vis, vilket tyder på dess utbredning. Vidare har det av Barow (2012, s. 93–95) framförts att 

personer med funktionsnedsättning stämplas som avvikande, vilket kan anses höra samman med 

denna andrefieringsprocess. Här blir det aktuellt att begrunda den tidigare nämnda fråga som 

Sohlberg och Sohlberg (2019, s. 311) framför angående sociala konstruktioner: vad är det som 

konstrueras, av vem och hur? I det här fallet rör konstruktionen vilka som är berättigade att ansöka 

om insatser enligt LSS. Personkretsarna har sitt ursprung i förarbeten (Prop. 1992/93:159, s. 51–

57) och är således inte en produkt av handläggande myndigheters egna riktlinjer. Däremot 

upprätthålls den konstruerade kategoriseringen genom myndigheternas framställning. Denna 

framställning besvarar frågans hur. För att sammanfatta i relation till studiens teoretiska paket, 

konstrueras kategorier medförande andrefiering, genom det språk vilket myndigheter använder i 

sina utredningar. Kategoriserings- och andrefieringsprocesser sker således både var för sig och i 

symbios. 

Hierarki och legitimitet 

Handläggningsprocessen inom LSS är enligt Erlandsson (2014, s. 27–28) mer strikt än 

handläggning enligt SoL. Frågan om handlings- och tolkningsutrymme är komplex, och i tidigare 

forskning framkommer olika meningar om hur stort detta utrymme är för enskilda handläggare. 

Medan Erlandsson (2014, s. 48) påvisar att beslutsfattandet varierar mellan kommuner, vilket tyder 

på ett brett tolkningsutrymme, belyser Hultman et al. (2018, s. 925) att handläggare i en studie 

upplever att praxisutvecklingen har begränsat deras möjligheter. 

Fynden i studien som här presenteras kan inte tillföra något till den debatten. Däremot kan 

konstateras att myndigheterna i vissa utredningar tar stöd i praxis och förarbeten för att motivera 

sina beslut. Detta är något som framförallt sker utredning A3 (2021). I utredning B1 (2010) används 

inga sådana hänvisningar för att motivera beslutet, som är gynnande till sin karaktär och enligt 
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vilket den enskilde får rätt till 105 timmar assistans per vecka. Ingen tidsberäkning för de olika 

behoven presenteras, utan enbart den totala tiden som har uppmätts. På den första sidan nämns 

att beslutet är grundat på särskilda paragrafer i LSS och lagen (1993:389) om assistansersättning 

(LASS)1, men det anges inte vad i lagen som motiverar beslutet. Det blir därför svårt att förstå dels 

på vilka grunder den individuella bedömningen har gjorts, dels varifrån dessa kommer. Till exempel 

görs bedömningen att behov av aktiv tillsyn föreligger, men den rättsliga basen för det går inte att 

utläsa. Det kan tänkas att möjligheten för den enskilde att tillvarata sin rätt i förlängningen inte 

hjälps av detta, eftersom vetskapen om vad rätten grundar sig i inte tydliggörs av myndigheten. 

Även i utredning B2 (2017) är hänvisningarna sparsamma. Visserligen framhålls bestämmelser från 

både lag, förarbeten och prejudicerande domar, men det specificeras inte vidare och återgivelserna 

saknar källa på alla ställen utom ett. Beslutet som utredningen landar i är ett avslag, baserat på bland 

annat att den enskilde inte längre bedöms ha behov av aktiv tillsyn, till skillnad från i föregående 

beslut. Den källa som hänvisas till är en dom2 som inte behandlar aktiv tillsyn utan kvalificerade 

aktiverings- och motivationsinsatser. Även här kan tänkas att det för den enskilde är svårt att förstå 

förändringen som skett i beslutet, då grunderna inte framstår särskilt tydligt. 

Ett liknande – och samtidigt motsatt – fynd görs i utredning A1 (2014), där källhänvisningar sker 

till lag och förarbeten medan rättsnormer från prejudicerande domar lämnas utan källa. Den 

tydligaste kontrasten syns, som ovan nämnt, i utredning A3 (2021). I utredningen anges 

hänvisningar till sju prejudicerande domar, två förarbeten samt till lag för att motivera de 

bedömningar som görs. Av detta kan diskussioner föras kring flera aspekter. Å ena sidan kan 

hänvisningar ses som ett sätt för handläggaren att markera högre insatsers tolkningsföreträde, vilket 

tidigare har setts i forskning (Hultman et al., 2018, s. 917). Å andra sidan är tydliga hänvisningar ett 

tillvägagångssätt att inkludera enskilda i förståelsen av varför beslutet har fattats. Detta visar på 

transparens med den innehavande makten och mandaten för att bestämma, till skillnad från att 

undanhålla information och därmed ytterligare befästa sin maktställning (jmf. Lewin, 2022, s. 178–

181). 

Något annat som framkommit i samtliga beslut är hur enskilda handläggare distanserar makten från 

sig själva och istället framhåller myndigheten. Detta syns framförallt i beslutsmeddelanden, samt i 

det kommuniceringsbrev som följer med utredning B2 (2017): “Du får det här brevet därför att jag är 

klar med utredningen om din assistansersättning. I det här brevet får du veta hur Försäkringskassan bedömer sitt 

ärende.” Citatet belyser hur handläggaren tar på sig utredningsansvaret medan bedömning och 

beslutsfattande åläggs myndigheten (jmf. Hultman et al., 2018, s. 922–923). I likhet med detta har 

uppmärksammats att besluten i två av utredningarna, utredning A1 (2014) och A2 (2016), har fattats 

av det politiskt styrda individutskottet vilka har högre delegation, och därmed större befogenhet 

att besluta än den utredande enheten där handläggaren arbetar. Båda dessa beslut har enhetschefens 

eller myndighetschefens underskrift utöver handläggarens, vilket kan ses som ett sätt att vidare 

legitimera beslutet. 

Detta leder in på Webers (1983) teori om byråkrati. I detta fall identifieras att myndigheten är 

hierarkiskt ordnad, där individutskottet och myndighetschefen kan ses som legala auktoriteter i 

Webers mening medan handläggaren räknas till den administrativa staben som realiserar 

 
1 Numera avvecklad. Assistansersättning regleras i 51 kap. 3 § SFB.  
2 RÅ 2003 ref. 33. 
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organisationens ordning (1983, s. 144–151). Besluten som fattas är organisationshandlingar som 

legitimeras av myndighetens status som myndighet, och får starkare bäring med anledning av 

hierarkin. Genom chefens underskrift och/eller betoningen på myndighetens namn genomgående 

i bedömningarna, framstår myndigheten som ansvarig för beslutet snarare än den enskilda 

handläggaren. Med andra ord kan beslutet förstås som inte enbart baserat på den enskilda 

handläggarens uppfattning, utan som myndighetsgemensamt. Detta skulle kunna tolkas som ett 

skydd mot godtycklighet och individuellt tyckande (Weber, 1983, s. 153–154). 

Ytterligare en aspekt existerar av denna hierarki. Som framgått skickar myndigheten omfattande 

beslut och ärenden som upplevs svåra, högre upp i kedjan till individutskottet, liksom är fallet i 

utredning A1 (2014) och A2 (2016). Beslut som den enskilde anser felaktiga, går som bekant upp 

till domstol. De beslut som fattas där har handläggande myndigheter inte befogenhet att ändra. Det 

går att fråga sig om utredande handläggare vilka har personlig kontakt med enskilda samt besitter 

kunskap om funktionsnedsättningar genom sin yrkesroll, ur ett kunskapsmässigt och individnära 

perspektiv är mer kvalificerade än domstolarna för att ytterst fatta de beslut som i vissa fall bär en 

avgörande roll i enskildas liv. Den personliga kontakten framhålls i flera utredningar, bland annat 

utredning A1 (2014) och A2 (2016), där både samtal och hembesök sedan ett decennium tillbaka 

förs på tal. Samtidigt kan antas att domstolarna besitter en högre juridisk kännedom. Frågan som 

här presenterats går inte att besvaras utan spekulation, däremot är den talande för hur hierarkin 

mellan myndigheter är uppbyggd. Vidare är myndighetsutövningen beroende av det som för tiden 

anses vara legalt – det vill säga legitimt – (Weber, 1983, s. 182), vilket baseras på bland annat 

prejudicerande domar vilka förändrar de samhälleliga normer som finns vad gäller bedömningar. 

Därtill sker samhällsförändringar på omspännande plan, vilka även domstolar måste förhålla sig 

till. 

Att hävda sin rätt 

Ovan har enskildas rätt att överklaga beslut redogjorts för. Överklagade beslut avgörs som bekant 

i domstol. Domarna från Regeringsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen får en prejudicerande 

roll, vilket i förhållande till byråkrati är av betydelse för, samt legitimerar de bedömningar som 

handläggande myndigheter gör (Hultman et al., 2018, s. 919). LSS är en lag som ställer krav på 

enskilda att själva tillvarata sin rätt enligt 8 §. I analysen av prejudicerande domar har RÅ 2003 ref. 

33 stuckit ut vad gäller detta, då den enskilde utöver att göra anspråk på insatsen personlig assistans, 

aktivt påtalar sina behov. Bland annat begär den enskilde själv att en psykolog ska höras som vittne. 

Den enskilde hänvisar även till utlåtanden av husläkare, arbetsterapeut och specialiserad överläkare 

för att styrka behoven. Vidare framhåller den enskilde behov av stöd enligt det femte 

grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade, vilket tyder 

på att denne besitter kunskap om vad det är och på vilka grunder det kan beviljas stöd för. 

Till stöd för sin talan anförde L.G. bl.a. följande […] Även om han har ett gott ordförråd och 

rent motoriskt kan sköta sin personliga hygien, äta samt klä av och på sig är han i behov av 

annan hjälp, som förutsätter ingående kunskaper om honom. (Ur RÅ 2003 ref. 33). 

Även i RÅ 2009 ref. 57 antar den enskilde en aktiv roll. I domstolen påtalar den enskilde ett 

borttaget rekvisit ur lagen för att tillbakavisa Socialstyrelsen yttrande och tidigare praxis. 
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J.P. anförde vidare bl.a. att den tolkning av aktiverings- och motivationsinsatser som kom till 

uttryck bl.a. i Socialstyrelsens yttrande och i rättsfallet RÅ 1997 ref. 28 inte kunde vara korrekt. 

Riksdagen tog bort kravet på praktisk hjälp ur den föreslagna 9 a § LSS. Insatser av aktiverande 

och motiverande karaktär ska därför kunna ge rätt till personlig assistans, oavsett om de är 

kvalificerade eller ej. (Ur RÅ 2009 ref. 13). 

Dessa citat är exempel på hur enskilda brukar sin rättskapacitet. I domstolsprocessen har enskilda 

lika stor rätt att uttala sig som exempelvis Socialstyrelsen och den aktuella socialnämnden. Liksom 

i utredningar synliggörs i de prejudicerande domarna den hierarki som finns mellan myndigheter. 

Domstolen är överordnad både myndigheterna och enskilda, och dess ord tycks vara slutgiltigt. 

Förändrade beslut och grundläggande behov 

Under detta tema presenteras analysen av stödbehov, såsom de framställs i utredningarna. I ett 

första skede framhålls resultat om förändringar som skett i beslut över tid. Därefter diskuteras 

skillnaden mellan hur sociala och omsorgsmässiga behov bedöms och hur detta motiveras. I denna 

uppsats avser sociala behov både umgänges- och fritidsaktiviteter. Avslutningsvis analyseras ett 

antal prejudicerande domar för att klarlägga praxis hållning. 

Beslutsmässiga förändringar 

I tidigare forskning belyses åtstramningar av personlig assistans, vilket har visats ha en inverkan på 

möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Trots 

oföränderliga stödbehov fattas nya beslut med mer restriktiv hållning (Lewin, 2022, s. 182; Rauch 

et al., 2018, s. 59–63). Det har även visats förekomma hänvisningar till andra former av stöd som 

inte nödvändigtvis har kapacitet att möta behoven (Egard & Hedvall, 2021, s. 28; Lewin, 2022, s. 

176; Rauch et al., 2018, s. 61). 

De utredningar som används i den här studien är inte tillräckligt många till antalet för att kunna 

bekräfta utbredda tendenser till åtstramningar. Däremot kan en förändring i de analyserade 

besluten ses. Som ovan nämnt omfattar beslutet i utredning B1 (2010) 105 timmar personlig 

assistans i veckan. Eftersom enbart den totala beräknade tiden anges, går det inte att veta hur 

mycket tid som har beräknats för grundläggande respektive övriga personliga behov. 

Försäkringskassan anger i sin samlade bedömning: 

Du har nu ett eget boende och det uppträder en ökad frekvens av epilepsianfall samt att dessa 

har ändrat karaktär till att vara mer omfattande. Du har också en viss påverkan av 

epilepsimedicinen. Detta tillsammans med övriga funktionshinder gör att du bedöms ha ett 

behov av aktiv tillsyn. Du har behovet av att någon finns i din absoluta närhet för att kunna 

se/märka när ett anfall är på gång och i möjligaste mån lindra följderna av anfallet. Det krävs 

därför ingående kunskaper om dig och ditt funktionshinder. (Ur B1, 2010). 

Noterbart i citatet från utredning B1 (2010) är omnämnandet av ett eget boende. Detta är det första 

som framhålls i bedömningen, och kan tolkas som en motivering till att behov av personlig assistans 

föreligger. Till detta är det intressant att betänka förekomsten av gruppbostäder som en form av 

stöd. Personlig assistans i den egna bostaden kan tänkas möjliggöra för enskilda att inte behöva bo 

i en gruppbostad och vara beroende av personalen där. Detta kan ses som förmånligt för 



Bravo & Edén  

28 (55) 

möjligheten till självständighet (jmf. Egard & Hedvall, 2021, s. 28; Svanelöv och Talman, 2022, s. 

160). I utredning B2 (2017) nämns inte den enskildes boendeform, och bedömningen blir en annan. 

I tidigare beslut beviljades B ingående kunskaper då hen bedömdes ha behov av aktiv tillsyn 

på grund av sin epilepsi […] Försäkringskassan bedömer utifrån medicinska underlag och övrig 

utredning att det tillsynsbehov som B har inte är vad som menas med aktiv tillsyn av 

övervakande karaktär. (Ur B2, 2017). 

Vidare beräknas tiden för de grundläggande behoven endast uppgå i drygt en timme, och ingen 

tidsberäkning görs därför av övriga personliga behov. Assistansersättningen för 105 timmar per 

vecka föreslås helt och hållet utgå. Det förmodade avslaget går i linje med det som Rauch et al. 

(2018, s. 59–63) framför om bedömningars tilltagande strikthet. Samtidigt medger 

Försäkringskassan på utredningens första sida att behoven såsom de beskrivs, har ökat, i synnerhet 

vad gäller de grundläggande behov. 

Även i utredningarna A synliggörs en mer snäv bedömning resulterande i att den personliga 

assistansen dras in, liksom poängterats i tidigare forskning (Lewin, 2022, s. 182; Rauch et al., s. 62–

63). I utredning A1 (2014) och A3 (2021) går det att lyfta två saker i relation till detta. För det första 

beviljas A i utredning A1 (2014) inte tid för knappar och blixtlås. Detta med motiveringen: “A kan 

sätta på sig kläderna själv, men han behöver tillsyn vid påklädning. Varav ingen tid beaktas då behovet är av 

påputtning och tillsynskaraktär.” I utredning A3 (2021) görs en annan bedömning: 

Omsorgsnämnden bedömer att det är styrkt att du är i behov av hjälp med att hantera knappar 

och dragkedjor. Omsorgsnämnden beviljar däremot ingen tid för hjälp med att välja kläder 

och ta på ytterkläder och skor då detta inte utgör ett grundläggande behov, hjälp med detta 

kan däremot räknas som ett annat personligt behov. (Ur A3, 2021). 

Värt att nämna är att det i utredning A1 är föräldrar och personal på korttidsboendet som 

framhåller behovet av stöd med knappar och blixtlås. I A3 styrks detta av intyg från en 

arbetsterapeut. En möjlig tolkning av skiftningen är att intyg ges tyngd vid bedömningar och att 

det är skillnad på vilka uppgifter som tillmäts störst betydelse (jmf. Hultman et al. 2018, s. 919–

920). 

För det andra identifieras i A:s första beslut (2014) att personlig assistans beviljas, medan det andra 

exemplifierade beslutet (A3, 2021) består av ett avslag. Detta är ett exempel på hur enskildas rätt 

till insatser förhandlas fram och tillbaka. Å ena sidan beviljas stöd för ett specifikt behov, å andra 

sidan görs bedömningen att de sammantagna behoven inte är tillräckligt omfattande för att utgöra 

skäl till personlig assistans. 

Det sista fyndet knyter an till forskningen som berör alternativt stöd (Egard & Hedvall, 2021, s. 28; 

Lewin, 2022, s. 176; Rauch et al., 2018, s. 61). I samband med avslaget i A3 (2021) beviljas den 

enskilde fortsatt personlig assistans med omfattningen 49 timmar per vecka under en 

övergångsperiod på en månad “för att möjliggöra en planering för hur stödet ska se ut framöver.” Detta 

framtida stöd ges inga förslag om vad det skulle kunna bestå av och inte heller anges hänvisningar 

om var information om detta går att finna. Det implicita budskapet är att den enskilde under denna 

månad har möjlighet att själv ta reda på möjliga alternativa insatser, och ansöka om dem. I praktiken 

innebär det att den nya ansökan skulle behöva utredas, beviljas och verkställas inom samma 
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tidsspann. I B2 (2017) ges däremot en uppmaning att ansöka om personlig assistans hos 

kommunen. 

Resultaten från materialet ovan kan på flera olika vis sättas i relation till studiens teoretiska paket. 

Liksom under tidigare tema sker en cementering av maktförhållandet mellan individ och stat när 

ett omfattande stöd på 105 timmar (B2, 2017) respektive 49 timmar (A3, 2021) personlig assistans 

per vecka tas bort. Vidare kan innehållet i de beslut som här analyseras ses som ytterligare ett uttryck 

för den maktrelaterade exkludering som sker på basis av myndighetens legitimitet, och som 

diskuterades under det tidigare temat (Weber, 1983, s. 34). Att denna teori åter blir aktuell här, 

påvisar hur samma makt kan omsättas på flera sätt. Den exkludering som förekommer inbegriper 

inte bara utelämnande av information i form av regelverk som ligger till grund för bedömningarna, 

såsom analysen under det tidigare temat visade, utan även vad gäller uteblivna hänvisningar om 

samhällets stödutbud utöver personlig assistans. Detta är exempel på hur exkluderingsbegreppet är 

applicerbart på både individ- och samhällsnivå (Davidsson & Petersson, 2016, s. 18–21). 

Sociala och omsorgsmässiga behov 

I tidigare forskning har lyfts att behov av omsorgskaraktär har kommit att premieras sociala behov 

(Egard & Hedvall, 2021, s. 29–30; von Granitz et al., 2021, s. 8). Ett sätt att uppfylla de sociala 

behoven är genom den av Hultman et al. (2016, s. 1056–1058) beskrivna assisterade normaliteten, 

vilken uppnås genom ett aktivt görande. Enligt författarna kan assistansen, utöver att underlätta 

fysiska hinder i vardagen, tillgodose även sociala behov genom att överbrygga psykosociala 

barriärer. I kodningen av utredningarna har den roll medicinska underlag spelar vid bedömningar 

av både sociala och omsorgsmässiga behov uppmärksammats, samt hur dessa behov framställs. 

Samtliga utredningar har en viss mån av medicinskt innehåll, vilket delvis har att göra med 

personkretsbedömningen, likt vad som i föregående tema diskuterats. I två av utredningarna lägger 

myndigheterna särskild tonvikt på medicinska underlag i behovsbedömningen, vilket i forskning 

har ansetts höra samman med byråkrati (Hultman et al., 2018, s. 919–920). En av dessa är utredning 

B2 (2017), där den sammanvägda bedömningen av läkarintyg och annan inkommen information, 

leder till att den enskildes inte beviljas stöd för det grundläggande behovet kommunikation. 

Enligt de medicinska underlagen har B en språkstörning, har dock ett talat språk men har 

svårigheter att använda det. B kommunicerar via ett alternativt kommunikationssätt utifrån sin 

autism och utvecklingsstörning […] Försäkringskassan bedömer utifrån medicinska underlag 

och övrig utredning att B:s behov av hjälp med att kommunicera, inte är ett grundläggande 

behov, såsom avses i lagstiftningen. (Ur B2, 2017). 

Det andra exemplet återfinns i A3 (2021), där ingen tid beaktas för hjälp med insmörjning av 

aknekräm, då det “inte bedöms vara av grundläggande karaktär då det inte finns medicinskt stöd för att 

insmörjningen har ett hygieniskt syfte.” Samtidigt finns exempel i utredningarna där de medicinska 

underlagen inte tycks tillmätas vikt vid bedömningar. Till exempel i utredning B1 (2010) där 

Försäkringskassan framhåller den enskildes diagnoser för att motivera rätt till assistansersättning, 

men inte hänvisar till något konkret underlag. 

Att de sociala behoven är av vikt har framträtt tydligt i utredning A1 (2014). I utredningen beräknas 

de grundläggande behoven upp till cirka 5 timmar, vilket av myndigheten anses tillräckligt för att 

även de övriga personliga behoven ska tas i beaktning. I slutberäkningen för antal timmar beviljad 
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assistans framkommer: “Övriga behov av fritidsaktiviteter beaktas med 10 timmar per vecka. Summa som 

beaktas totalt 15 timmar och 16 minuter per vecka.” De sociala behoven beviljas dubbelt så många timmar 

som de grundläggande behoven. Myndigheten bedömer att den enskilde på så vis ska tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. Exemplet belyser hur assisterad normalitet kan uppnås inte bara genom 

assistansen i sig, liksom Hultman et al. (2018, s. 1056–1058) påtalar, utan även genom beslutet om 

dess omfattning. Angående goda levnadsvillkor har noterats att myndigheterna i sina utredningar 

återkommande använder sig av formuleringar som i stort sett, ibland och oftast för att beskriva de 

enskildas förmåga att själva se efter sina behov. Vidare används i utredning A2 (2016), ordet borde 

för att motivera avslaget på ansökan om utökning av personlig assistans. 

Personlig assistans täcker hens grundläggande behov samt behov av fritidsaktiviteter med 

andra d.v.s träning i självständighet från föräldrarna samt att detta borde ge hen ett 

stimulerande miljöombyte […] A uppnår därmed goda levnadsvillkor med redan beviljade LSS 

insatser. (Ur A2, 2016). 

Liknande formuleringar förekommer i samtliga utredningar utom B1 (2010), där klarspråk används 

i högre utsträckning. Formuleringarna kan anses ge uttryck dels för föreställningar om normalitet, 

dels för ett slentrianmässigt språkbruk. 

Även i utredning A3 (2021) har de sociala behoven uppmärksammats och lyfts fram som 

nödvändiga för att övriga moment i vardagen ska kunna fungera. I utredningen listas flertalet olika 

aktiviteter följt av: 

[O]m du inte har några aktiviteter så blir det att du “stimmar”, snurrar på saker, låter eller kollar 

på samma filmklipp om och om igen på din Ipad […] du behöver hjälp för att bryta det 

beteendet genom att göra andra saker. (Ur A3, 2021). 

Efter detta följer en mer utförlig beskrivning av konsekvenserna, där uteblivna fritidsaktiviteter 

syntes förvärra de repetitiva beteenden vilka beskrivs påverka den enskildes förmåga att 

självständigt utföra delar av de grundläggande behoven. De sociala behoven som framhålls ovan 

beaktas dock inte i bedömningen då de grundläggande behoven inte anses vara tillräckligt 

omfattande, och ansökan avslås därmed i sin helhet. Den tid som i utredning A3 (2021) beaktas 

för grundläggande behov avser av- och påklädning samt personlig hygien, det vill säga 

omsorgsmässiga behov. I utredningen exkluderas emellertid en del saker som hör klädsel till: 

“Omsorgsnämnden beviljar däremot ingen tid för hjälp med att välja kläder och ta på ytterkläder och skor då detta 

inte utgör ett grundläggande behov, hjälp med detta kan däremot räknas som ett annat personligt behov.” Liksom 

i flertalet redan presenterade exempel, menas här att stöd med ovan beskrivna behov endast kan 

bli föremål för tidsberäkning ifall de grundläggande behoven uppgår till en tidsomfattning som 

anses tillräcklig för att personlig assistans ska bli aktuellt. 

De grundläggande behovens basala natur synliggörs även i utredning B2 (2017): “Eftersom B kan 

föra mat och dryck till munnen självständigt lämnas ingen assistansersättning för måltider som grundläggande 

behov.” Trots att andra svårigheter beskrivs gällande måltider, inkluderas dessa alltså inte i 

klassificeringen av grundläggande behov. Med andra ord är de grundläggande behoven inte bara 

få, utan har även gränser för vad som räknas och inte räknas in i dem. Därtill har noterats att det 

är omsorgsmässiga behov snarare än sociala – innefattat kommunikation – som bedöms vara 

grundläggande, i likhet med det Granitz et al. (2021, s. 8) finner i sin studie. 
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För att bättre förstå resultatet kan det betraktas ur en teoretisk synvinkel. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv är det görande som Hultman et al. (2018, s. 1056) beskriver i 

relation till assisterad normalitet, en social process genom vilken föreställningar om normalitet 

reproduceras (jmf. Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 55–56). Genom de assisterade fritidsaktiviteter 

som redogörs för i utredning A1 (2014) tillgodoses ett socialt behov utöver de omsorgsmässiga. 

Den konstruerade föreställningen om vad goda levnadsvillkor innebär, synliggörs utifrån 

bedömningen att 10 timmar per vecka är tillräckligt för att tillgodose detta behov. Den personliga 

assistansen möjliggör tillgången till dessa aktiviteter, och kan därmed ses som en språngbräda till 

normaliteten och målsättningen som anges i 5 § LSS, att den enskilde ska få möjlighet att leva som 

andra. I denna lagens mening blir andra inte uttryck för de från normen avvikande, som vanligtvis 

är fallet (Petersson & Davidsson, 2016, s. 39–40), utan tvärtom, för majoritetssamhället som 

personer med funktionsnedsättning historiskt och i nutid exkluderas från (Barow, 2012, s. 93–95). 

Genom myndighetens sätt att genom språket motivera och beskriva varför eller varför inte en insats 

eller viss tid beviljas, skapas och upprätthålls konstruktioner om normaliteter. Detta är ett exempel 

på hur språket kan användas för att befästa existerande maktförhållanden (Bergström och Boréus, 

2018, s. 20, 27). 

Sammanfattningsvis kan sägas att konstruktioner sker i flera led i det analyserade materialet. Dels 

vilka de grundläggande behov är, dels vad som inkluderas och inte inkluderas i dessa grundläggande 

behov. Likt vad som citerats ovan är det främst det absolut basala som anses utgöra ett 

grundläggande behov, bortsett från i exempel från utredning A3 (2021) där stöd med knappar och 

dragkedjor bedöms vara grundläggande. Moment som tillhör exempelvis måltider så som att 

finfördela maten eller justera mängden, inkluderas inte. Detta resulterar i ett snävt beslutsfattande 

med stöd i praxis, vilket redogörs för nedan. Ytterst medför konstruktionerna två saker. Dels 

avgörs vilken uppmärksamhet de sociala behoven ska ägnas i bedömningar, dels huruvida 

människor ges möjlighet att inkluderas i samhället, vilket åter knyter an till det Barow (2012, s. 93–

95) framför om social exkludering. 

Riktmärken för behovsbedömning 

För att fördjupa analysen och bredda perspektivet till att bli nationellt omfattande, presenteras här 

de prejudicerande domar som i kodningen har framstått som av betydelse för temat som nu 

behandlas. 

I domen HFD 2019 ref. 56 om sminkning avgörs gränserna för det grundläggande behovet 

personlig hygien. Högsta förvaltningsdomstolen använder sig av Svenska Akademiens ordbok 

(SAOB, 1932) som stöd i beslutet om att personlig hygien som ett grundläggande behov endast ska 

inkludera moment som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen. 

I utredningar, används denna prejudicerande dom inte endast i situationer som omfattar smink, 

utan generaliseras till att omfatta även andra aspekter av personlig hygien. Intressant är att en annan 

bedömning gjordes när frågan prövades för första gången i förvaltningsrätten: 

Enligt förvaltningsrätten så innefattar begreppet personlig hygien i allmänt språkbruk mer än 

grundläggande och basala åtgärder för att motverka smuts och föroreningar. Även åtgärder 

som vidtas för att stärka den egna självkänslan eller grupptillhörigheten såsom att sminka sig 

eller att tvätta sig för att i övrigt känna sig ren och fräsch ligger i den allmänna betydelsen av 

begreppet personlig hygien. 
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En strikt tolkning av begreppet personlig hygien […] riskerar att inskränka behovet som ska 

tillgodoses till endast nödvändiga hygienåtgärder som syftar till att på kort och lång sikt avvärja 

hot mot individens fysiska hälsa. En så strikt tolkning kan inte ha varit lagstiftarens avsikt. 

Personlig hygien innefattar således även sminkning. Sminkning är vidare att anse som ett 

grundläggande behov då den är mycket privat och känslig för den personliga integriteten. Den 

funktionshindrade har också ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem och när 

sminkning ska genomföras. (Ur förvaltningsrättens bedömning, återgiven i HFD 2019 ref. 56). 

Förvaltningsrätten menar att sminkning kan vara sammanlänkat med både självkänsla och 

grupptillhörighet. Detta tangerar åter begreppet assisterad normalitet (Hultman et al., 2016, s. 

1056). Vidare kan detta betraktas i relation till inkludering och exkludering, då den uppnådda 

assisterade normaliteten, enligt Hultman et al. (2016, s. 1060–1061), har potential att leda till socialt 

berikande. 

I RÅ 2009 ref. 57 görs flera intressanta fynd. Det första berör livets meningsfullhet. I rätten framför 

en överläkare följande: “Han har behov av personlig assistans några timmar varje dag för att kunna ha ett 

meningsfullt liv och för att möjliggöra fortsatt rehabilitering, vidare behöver han närvaro av en person vid all aktivitet 

utanför hemmet.” Citatet belyser vikten av ett meningsfullt liv i linje med den sociala aspekten, vilket 

också klingar med mål och bestämmelser i diverse vägledande dokument, vilka diskuteras vidare 

under analysens sista tema. Läkaren menar att detta är något som personlig assistans kan 

möjliggöra. Intressant är huruvida läkarens ord får betydelse i bedömningen. Tidigare har 

konstaterats att medicinska underlag inte sällan utgör grund för de bedömningar som görs. I domen 

ovan fäster Högsta förvaltningsdomstolen emellertid inte vikt vid läkarens uppfattning av 

förutsättningarna för ett meningsfullt liv. Frågan som behandlas i domen rör främst huruvida den 

enskildes grundläggande behov är av sådan karaktär och omfattning att de utgör grund för assistans. 

Därför beaktas inte livets sociala aspekter. 

Det andra fyndet gäller frågan om beräkning av tid, då Socialstyrelsen yttrar sig och framför att 

“denna bör göras med utgångspunkt i hur lång tid det tar att tillgodose det grundläggande behovet i sin helhet. Det 

är alltså den totala tidsåtgången som bör beaktas och inte enbart de aktiva åtgärderna.” Högsta 

förvaltningsdomstolen håller inte med, utan bedömer att en mer restriktiv beräkning av tid bör ske. 

Även det tredje fyndet rör grundläggande behov. Sveriges kommuner och landsting3 framför att 

finfördelning av mat är att betrakta som grundläggande behov. I detta instämmer domstolen. Detta 

kan kontrasteras mot utfallet i utredning A3 (2021), då finfördelning av mat som bekant inte anses 

vara ett grundläggande behov. 

Det fjärde och sista fyndet i RÅ 2009 ref. 57 handlar om hänvisningar till alternativa insatser. Till 

skillnad från i utredningarna som har analyserats, påtalar Regeringsrätten att andra möjliga insatser, 

utöver personlig assistans, skulle kunna vara ledsagarservice eller korttidsvistelse. 

Frågan om stöd med kommunikation som ett grundläggande behov för att kunna ha sociala 

relationer, behandlas i RÅ 2010 ref. 17. Regeringsrätten gör där bedömningen att “kunna skapa och 

upprätthålla sociala kontakter hör till de grundläggande behoven.” Med hänsyn till den enskildes ålder på 

nio år motiveras avgörandet med att jämngamla barn utan funktionsnedsättning normalt har 

 
3 Numera Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
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“omfattande kontakter med andra människor och aktiviteter tillsammans med andra barn utanför skoltid”, samt 

att de inte är beroende av sina föräldrar i sociala situationer (jmf. Hultman et al., 2016, s. 1060). 

Detta exempel på när sociala behov beaktas vid domstolsavgörande, nyanserar det som ovan 

anförts om att omsorgsmässiga behov får företräde. I citatet belyses även socialt konstruerade 

föreställningar om normalitet avseende vad som är normalt för en viss åldersgrupp. Regeringsrätten 

tycks fästa vikt vid att den enskilde ska ges möjlighet att inkluderas i sociala sammanhang, vilket i 

förlängningen kan tänkas motverka exkludering på ett individuellt plan (Davidsson & Petersson, 

2016, s. 39–40). 

Stödets karaktär: en snårig sammanvägning 

Vid utredning av en LSS-insats riktar handläggaren särskild uppmärksamhet mot tre aspekter: 

personkrets, stödbehov, samt stödets karaktär. Ovan har personkretstillhörighet samt de sociala 

och omsorgsmässiga behoven analyserats och diskuterats. Även stödets karaktär har nämnts, men 

inte djupgående analyserats. Därmed återstår att studera dels vad som menas med stödets karaktär, 

dels vilken betydelse motiveringar angående stödets karaktär får för beslutet. Nedan följer en 

redogörelse för detta, disponerat i tre underrubriker. 

Det femte grundläggande behovet 

Under denna första underrubrik analyseras vad som avses med stödets karaktär när det är fråga om 

det femte grundläggande behovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. 

Brennan et al. (2016, s. 8–9) har i tidigare forskning diskuterat detta behov. I studien antyds en 

förändring av innebörden av behovet bestående i att behovet kommit att omfatta enbart personer 

med psykisk funktionsnedsättning. Enligt författarna är resultatet av denna förändring att en stor 

grupp av personer på medicinsk basis utestängs från möjligheten att få stöd enligt detta behov. Av 

avgörande betydelse för denna åtstramning är domen HFD 2015, ref. 46.4  

Det femte grundläggande behovet villkoras på ett flertal sätt. I utredningarna blir tydligt att det 

femte grundläggande behovet utöver att vara begränsat till att omfatta enbart personer med psykisk 

funktionsnedsättning, även är begränsat till att avse aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Detta framgår 

bland annat i utredning B2 (2017), där medicinska underlag får betydelse för bedömningen som 

görs. Citatet nedan har tidigare använts för att uppmärksamma beslutsmässiga förändringar över 

tid. Här synliggörs andra aspekter av innehållet. 

Försäkringskassan bedömer utifrån medicinska underlag och övrig utredning att det 

tillsynsbehov som B har inte är vad som menas med aktiv tillsyn av övervakande karaktär 

[…] Det är tillräckligt med att man har kunskap om B och funktionsnedsättningen utifrån 

medicinsk dokumentation och adekvata säkerhetsåtgärder. B kan därför inte beviljas tid för 

aktiv tillsyn av övervakande karaktär. (Ur B2, 2017). 

Även i utredning A1 (2014) diskuteras aktiv tillsyn. Tidigare i utredningen har etablerats att den 

enskilde blir utåtagerande i ovana situationer och kastar saker på andra i sin omgivning. På grund 

av nedsatt smärtkänslighet finns det risk för bland annat brännskador. Även andra risksituationer 

beskrivs kunna uppstå. 

 
4 Diskuteras under temats sista rubrik.  
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A är rymningsbenägen och hen börjar plötsligt få åt något annat håll. De har alltid låst dörr i 

hemmet […] Hen kan öppna dörrar och kasta sig ut. Hen har öppnat låsta bildörrar i skoltaxin 

[…] Utomhus kan många farliga situationer uppstå, speciellt i närhet av trafik. A måste då 

hållas i handen eller gå armkrok. (Ur A1, 2014). 

Senare i utredningen görs följande bedömning: 

A:s behov är av tillsynskaraktär och ej den aktiva tillsyn som menas när konsekvenser av 

utebliven hjälp är av betydande roll. Konsekvenserna ska normalt innebära en fara för liv eller 

hälsa eller en fara för förstörelse av egendom vilken kan jämställas med övervakning. […] 

Behovet anses ej förutsätta ingående kunskaper. Varav ingen tid beaktas för tillsyn. (Ur A1, 

2014). 

Frågan om aktiv tillsyn återkommer i utredning A3 (2021): 

Av utredningen framgår att du inte kan ge uttryck för dina behov, du kan inte påkalla hjälp 

och du kan råka skada dig själv utifrån att du saknar insikt i vad som är farligt. Du kan på grund 

av din funktionsnedsättning även hamna i situationer med andra människor som du inte kan 

hantera på egen hand. 

Omsorgsnämnden ifrågasätter inte att det finns ett behov av tillsyn. Det har dock inte 

framkommit av utredningen att dessa incidenter är av sådan karaktär och sker med sådan 

frekvens att det är frågan om aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Det har inte heller 

framkommit att det krävs ingående kunskaper om dig för att förhindra att du utsätter dig själv 

eller andra för fara. (Ur A3, 2021). 

I utredningen medger omsorgsnämnden att den enskilde inte kan se efter sin egen säkerhet, 

samtidigt som bedömningen görs att tillsynsbehovet inte kan räknas in i det femte grundläggande 

behovet. Citatet ger upphov till diskussion avseende betydelsen av ingående kunskaper. 

Omsorgsnämnden framhåller å ena sidan att det finns en skaderisk, och bedömer å andra sidan att 

denna skaderisk inte kräver ingående kunskap om den enskilde för att förhindra. 

Samtliga citat synliggör hur tillsynens karaktär vägs samman med kriteriet om ingående kunskaper, 

vilket resulterar i den slutgiltiga bedömningen. Utöver risken för skada, kan tillsynen också syfta till 

att stödja den enskilde i att utföra andra grundläggande behov. Detta benämns kvalificerade 

motivations- och aktiveringsinsatser och nämns i utredning B2 (2017): “B har ett behov av hjälp med 

kommunikation för att kunna utföra sina grundläggande behov, men hens hjälpbehov utifrån detta bedöms inte vara 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser då det inte handlar om att förmå hen att utföra behoven.” 

Här förs på tal en annan typ av karaktär. En praxishänvisning sker i anslutning till 

avslagsmotiveringen5 (jmf. Hultman et al., 2018, s. 922–923). Däremot sker ingen vidare motivering 

av vad det är som gör att behovet inte bedöms behöva kvalificerat stöd för att tillgodoses, det 

konstateras endast att det inte är rätt karaktär. Intressant är att kommunikation ingår i bedömningen, 

trots att det klassas som ett separat grundläggande behov och redan har bedömts i utredningen. 

Utifrån dessa resultat blir begreppen inkludering och exkludering åter aktuella. Här omsätts 

begreppen för att belysa möjligheten till inkludering i samhällslivet. Det går att resonera kring hur 

möjligheten för enskilda med tillsynsbehov att aktivera sig i samhällslivet ser ut, i det fall tillsynen 

 
5 RÅ 2003 ref. 33. 



Bravo & Edén  

35 (55) 

inte ges. De motiveringar som ges till besluten, särskilt i utredning A1 (2014) och A3 (2021) kan 

tyckas svårförståeliga då myndigheten å ena sidan framhåller riskerna, å andra sidan menar att den 

fara som föreligger inte medför ett behov av aktiv tillsyn. 

Sammanfattningsvis synliggörs genom dessa exempel hur inkluderings- och exkluderingsprocesser 

har flera olika uttryckssätt. I tidigare teman etablerades exkludering i relation till beslutsfattande 

och tillgång till information Här har istället synliggjorts hur bedömningen inte innefattar 

resonemang om möjliga konsekvenser avseende enskildas möjlighet till delaktighet i samhällslivet, 

innebärande en potentiell risk för exkludering (jmf. Bylund & Berg, s. 16–17, 24–26; Petersson & 

Davidsson, 2016, s. 39–40). Bedömningen av tillsynsbehovet i både utredning B2 (2017), A1 (2014) 

och A3 (2021), svarar inte mot behovsbeskrivningen och bedömningen motiveras istället med en 

“icke-motivering”. De formuleringar som används och de villkor som ställs upp för behovet känns 

igen från prejudicerande domar, vilka tas upp i under temats avslutande rubrik. 

Privat och integritetsnära 

Ytterligare en aspekt av stödets karaktär rör huruvida stödet är privat och integritetsnära. I tidigare 

forskning påtalas att detta vid uppkomsten benämndes “integritetskränkande” och att utvecklingen 

sedan dess har lett till att behov som tidigare bedömdes vara grundläggande, inte längre ses på det 

sättet i och med att karaktären inte bedöms vara privat eller integritetsnära (Bylund & Berg, 2015, 

s. 6–7). Författarna härleder formuleringen till ett internt informationsmeddelande från 

Försäkringskassan släppt år 2007, vilket kom att få en normerande effekt. En utveckling skedde då 

begreppet kom att brukas i bedömningar, och sedermera i praxis år 2009 (Bylund & Berg, 2015, s. 

6–7). I utredning B2 (2017) ges ingen tid för stöd med klädsel, vilket motiveras med bland annat: 

“att välja kläder efter väderlek och aktivitet, samt tillsyn för att axeln inte ska gå ur led, bedöms inte vara 

integritetsnära.” 

Den privata och integritetsnära aspekten tillmäts inte endast betydelse i sig, utan sätts även i relation 

till stödbehovets omfattning. I utredning A3 (2021) motiveras på följande vis: 

Omsorgsnämnden bedömer att ditt behov av stöd med de grundläggande behoven uppgår till 

3 timmar och 38 minuter i genomsnitt per vecka […] det sammantagna behovet av stöd för 

att tillgodose dina grundläggande behov är av begränsad omfattning. även om de flesta av 

hjälpbehoven är dagligen återkommande och till viss del av privat- och integritetsnära karaktär, 

behöver du endast hjälp med ett fåtal moment. Tidsåtgången blir därmed liten vid de flesta 

tillfällena. (Ur A3, 2021). 

I denna bedömning hänvisas till två domar.6 Där fastslås bland annat att ingen nedre tidsgräns finns 

för att beviljas personlig assistans baserat på grundläggande behov, utan att en samlad bedömning 

ska göras av dessa två aspekter. 

Bedömningarna ovan kan förstås genom socialkonstruktionismen. Ett internt 

informationsmeddelande på en enskild myndighet fick spridning och etablerades i praxis inom ett 

tidsspann på två år. Därmed kan sägas att en bestämmelse har tillkommit genom en social process 

 
6 RÅ 2009 ref. 57 & HFD 2018 ref. 13. 
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där en språklig konstruktion utan grund i lagstiftning, har fått en bärande roll vid bedömningar 

(jmf. Alvesson & Sköldberg, 55–56; Bergström och Boréus, 2018, s. 27). 

Domstolens synvinkel på stödets karaktär 

Under denna underrubrik avhandlas domstolarnas avgöranden om stödets karaktär som har 

framstått som av stor vikt för bedömningarna i utredningarna ovan. För att begripliggöra 

resonemanget vad gäller stödet karaktär, behövs först presenteras HFD 2015 ref. 46, vilken som 

ovan nämnt haft en avgörande roll för vilka som kan göra anspråk på det femte grundläggande 

behovet. 

I HFD 2015 ref. 46 fastslår Högsta förvaltningsdomstolen att det femte grundläggande behovet 

endast ska gälla personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta mot bakgrund av att de exempel 

som anges i motioner inför behovets införande i lag, endast berör personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Således drar Högsta förvaltningsdomstolen slutsatsen att avsikten med 

införandet av det femte grundläggande behovet var att det enbart var personer med psykiska 

funktionsnedsättning som skulle inkluderas. 

En tidig dom som fått betydelse inte minst för bedömningar angående tillsyn, är RÅ 2000 not. 97. 

I denna dom finner Regeringsrätten två slutsatser. Den första är att den enskilde har ett behov av 

aktiv tillsyn som förutsätter att den som ger stödet har ingående kunskap om den enskilde, och att 

detta utgör ett grundläggande behov. Regeringsrätten motiverar detta på följande vis: 

Liselotte F. handlar oberäkneligt och irrationellt. Hon behöver ständigt någon i sin närhet som 

förstår hur hon fungerar och kan ge henne stöd och hjälp. På grund av aggressionsutbrotten 

kan hon bli farlig för sig själv och för omgivningen. Hon behöver därför ständig tillsyn för att 

inte hamna i farliga situationer. (Ur RÅ 2000 not. 97). 

I citatet ges uttryck av att tillsynen är av övervakande karaktär, vilket är en formulering som visats 

återkomma i utredningarna med hänvisning till just denna dom. Den andra slutsatsen 

Regeringsrätten når är att den enskilde trots sin tekniska förmåga att sköta om sina basala behov, på 

grund av sin psykiska funktionsnedsättning behöver stöd för att kunna fullfölja aktiviteter. Därmed 

bedöms stödet inte enbart vara av motivations- och aktiveringskaraktär, utan kvalificerat och 

utgörande grund för personlig assistans. Ovan återgivna dom slutar med att den enskilde får rätt 

till personlig assistans. I kontrast till detta dömer Regeringsrätten i RÅ 2003 ref. 33 till den enskildes 

nackdel. Av det som anförs i rätten framgår att den enskilde har förvärvad hjärnskada som innebär 

bland annat nedsatt minne och orienteringsförmåga samt epileptiska anfall. Svårigheterna med 

orientering medför att den enskilde har svårt att klara sig ensam utanför hemmet, och upplever 

otrygghet även ensam i sitt hem. 

Det kan dock inte anses vara fråga om ett behov av sådan aktiv tillsyn som är av övervakande 

karaktär. Även om det med hänsyn till hans bristande minnesfunktioner är påkallat med en 

personalkontinuitet i den hjälp han erhåller och en kännedom om hans funktionshinder, kan 

det likväl inte anses att hjälpen måste ges av ett begränsat antal personer och att den förutsätter 

ingående kunskaper om honom. Den nu ifrågavarande delen av hans hjälpbehov kan därför 

inte anses avse hans grundläggande behov. (RÅ 2003 ref. 33). 
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Här bedöms att behovet av tillsyn varken är av aktiv övervakande karaktär eller att den förutsätter 

ingående kunskaper om den enskilde. I motiveringen till detta hänvisar Regeringsrätten till RÅ 2000 

not. 97 för att påvisa hur omständigheterna skiljer sig åt, men utvecklar inte sin avslagsmotivering 

mer än så. Flera aspekter vägs in i bedömningen: aktiv tillsyn, personalkontinuitet samt ingående 

kunskap. Vidare görs bedömningen att de motivations- och aktiveringsinsatser som den enskilde 

behöver för att underlätta sin dagliga livsföring inte är av kvalificerat slag. 

På samma tema, om kvalificerat motivations- och aktiveringsstöd, kan RÅ 2009 ref. 57 diskuteras. 

Under rubriken “Att hävda sin rätt” tidigare i analysen, nämns att den enskilde påtalar en lagändring 

vilken han menar innebär att det inte ska spela någon roll om motivations- och aktiveringsinsatser 

eller kvalificerade eller inte – de ska kunna ge rätt till personlig assistans oavsett. I sin bedömning 

anför Regeringsrätten motivations- och aktiveringsinsatser – med vissa undantag för personer med 

stora praktiska svårigheter utifrån sin psykiska funktionsnedsättning – inte ska beaktas i 

bedömningar avseende grundläggande behov. Enligt Regeringsrätten kan påminnelser, praktiska 

instruktioner och liknande inte räknas till kvalificerad tillsyn. 

Slutligen är både RÅ 2009 ref. 57 och HFD 2018 ref. 13 relevanta för frågan om det behövda 

stödets omfattning och karaktär, framförallt vad gäller om det är privat eller integritetsnära. Dessa 

två domar används som ovan nämnt i utredning A3 (2021), för att motivera ett avslag baserat på 

att de grundläggande behoven endast omfattade 3 timmar och 38 minuter. 

I båda domarna framhålls att kvantitativa och kvalitativa aspekter ska sammanvägas vid 

bedömningen. Med detta menas att både tidsåtgången och stödets karaktär ska beaktas i relation 

till varandra. I RÅ 2009 ref. 57 fastställs att ingen undre tidsgräns kan sättas för att beviljas personlig 

assistans för stöd med grundläggande behov. Tidsåtgången ska emellertid beaktas vid 

bedömningen, i enlighet med förarbeten. Därutöver ska beaktas om det behövda stödet är av mycket 

privat eller integritetskänslig karaktär alternativt förutsätter specifik kompetens för att ges. 

Regeringsrätten finner […] att någon bestämd undre tidsgräns inte låter sig uppställas. Det är 

samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp 

med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig 

assistans. Även om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en samlad bedömning 

göras bl.a. med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller 

integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens. (Ur RÅ 2009 ref. 

57). 

Angående tidsgränsen fastställer Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2018 ref. 13 att det inte är 

tillräckliga skäl att bevilja personlig assistans när stödbehovet endast omfattar tre timmar per vecka, 

om karaktären på stödet inte är av det slag som diskuteras ovan. 

När det gäller en person med behov av den karaktär av hjälp som är aktuell i detta mål finner 

Högsta förvaltningsdomstolen att ett hjälpbehov om tre timmar per vecka inte är tillräckligt 

omfattande för att medföra rätt till personlig assistans. (Ur HFD 2018 ref. 13). 

Sammantaget ger dessa domar upphov till ett slags eko som syns i utredningarna, det vill säga att 

domstolarnas resonemang och tolkningar utifrån bland annat förarbeten, skapar konstruktioner 

om både aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att förhindra fara, vad som kan räknas som 

kvalificerade motivations- och aktiveringsinsatser, vad som klassas som privat och integritetsnära 
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samt vilken tidsomfattning för grundläggande behov som anses rimlig för att bevilja personlig 

assistans (jmf. Sohlberg & Sohlberg, s. 311). Dessa konstruktioner upprätthålls och reproduceras 

genom myndigheternas bedömningar. Resonemangen som förs i denna analys härstammar från en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt, utifrån perspektivet att det inte finns en enda sanning om 

verkligheten, utan att denna konstrueras genom sociala processer såsom rättsligt förfarande och 

myndighetsutövning (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 28, 55–56). Genom detta perspektiv 

synliggörs hur konstruktionerna görs i flera led och skapar ringar på vattnet. Med andra ord 

legitimerar de olika myndigheternas organisationshandlingar varandra (Weber, 1983, s. 34, 182). 

Från del till helhet: visionen om ett inkluderande samhälle 

I analysens fjärde och sista rubrik presenteras hur utredningarna samt de prejudicerande domarna 

står i relation till de mål och bestämmelser som anges i lag, förarbeten, Agenda 2030, CRPD samt 

Uppsalas delaktighetsprogram. Som framgått har dessa en vägledande roll i samhället och används 

här för att lyfta blicken från tillämpning till avsikt, från ett lokalt till ett världsomspännande plan. 

Nationellt sett ska bedömningar avseende LSS ske på samma grunder, och som nämnt används 

utredningarna i den här studien för att illustrera ett exempel. 

Tillämpning och vägledning 

Under kapitlet om tidigare forskning har framgått att det i ett flertal studier uttrycks oro om att de 

mål som anges i CRPD frångås snarare än efterföljs i Sverige (se exempelvis Brennan et al., 2016, 

s. 10–11; von Granitz et al., 2021, s. 7–8). Flera studier belyser svårigheter som personer med 

funktionsnedsättning kan möta gällande inkludering och delaktighet på både grupp- och 

samhällsnivå (se exempelvis Engwall, 2016; Schur & Adaya, 2013; Witsø & Hauger, 2018). En 

bidragande faktor till detta är den riktning politiken och ekonomin tagit, och som indirekt får en 

påverkan på individer i behov av stöd (Hultman et al., 2018, s. 926–927). 

För att bredda förståelsen för bedömningarna väger vi nu in ovanstående dokument och synliggör 

därmed relationen mellan del och helhet (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 106). Den främsta 

distinktionen som noterats mellan Agenda 2030, CRPD, delaktighetsprogrammet respektive 

utredningar och prejudicerande domar, är fokusskillnaden mellan sociala och omsorgsmässiga 

behov. I artikel 25 och 26 i CRPD anges att personer med funktionsnedsättning ska få särskild vård 

och habilitering om de behöver det utifrån sin funktionsnedsättning, men i övrigt nämns inte 

omsorgsbehov i någon större utsträckning. De mest framträdande temana som går att utläsa ur 

dokumenten är delaktighet och jämlikhet, genom att både Agenda 2030, CRPD och 

delaktighetsprogrammet framhåller ambitioner om fullvärdigt medborgarskap, möjlighet till 

inflytande över sitt eget liv och inkludering i samhällslivet. I utredningarna och domarna är 

förhållandet det motsatta. Medan statens makt i utredningarna i huvudsak framstår som negativ för 

de enskilda, framstår statens makt enligt CRPD som ett skydd för desamma. Utifrån förarbeten, är 

statens makt en intressant aspekt att betänka. 

Familjer och personer med funktionshinder skall inte behöva känna sig utelämnade åt beslut 

av myndigheter och handläggare […] Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig 

betraktas som “ett föremål för åtgärder”, utan ska ses som en individ med rättigheter. (Prop. 

1992/93:159, s. 43). 



Bravo & Edén  

39 (55) 

Det personkretsvillkor som föreligger för rätten till insatser enligt LSS, härstammar som nämnt 

från lagens förarbeten och återfinns inte i övriga dokument (Prop. 1992/93:159, s. 51–57). I 

förarbeten erkänns de svårigheter som kan uppstå vid personkretsbedömningar, och det framhålls 

att bedömningarna av detta bör göras av professionella med kunskap om funktionsnedsättningar 

och konsekvenserna av dem, samt att medicinska underlag kan vara till hjälp. I de övriga vägledande 

dokumenten preciseras inte att enbart vissa personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i de 

målsättningar som finns. Det framgår heller inte någon entydig definition av 

“funktionsnedsättning”. Sett ur denna synvinkel kan dessa dokument tänkas vara mer inkluderande 

än lagstiftningen. Handläggande myndigheter har inte befogenhet att gå utöver lagens 

bestämmelser, och därför saknas möjlighet att vidga rätten till att omfatta fler personer med 

funktionsnedsättning än vad som i nuläget görs baserat på personkretstillhörighet. Å andra sidan, 

om inga definitioner fanns angivna, kan tänkas att risken för godtyckliga bedömningar hade ökat 

(Weber, 1983, s. 153–154). Därmed kan sägas att det är svårt för myndigheter att vad gäller 

personkrets förhålla sig till de vägledande dokumenten, utöver förarbeten, på ett annat sätt än vad 

som för närvarande görs. 

I CRPD sticker artikel 19 ut som synnerligen intressant för denna studie, eftersom målet berör 

personlig assistans. Denna artikel har betonats i tidigare forskning (Brennan et al., 2016; von 

Granitz et al., 2021). Artikeln kan tolkas som att personligt utformade insatser är nödvändiga för 

möjligheten att uppnå fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering, i linje med artikel 3 i 

samma dokument (Regeringskansliet, 2014, s. 4, 17–18). Genomgående i analysen har olika 

aspekter av inkludering i relation till utredningar och domar, diskuterats. Sett i relation till dessa 

dokument och bestämmelser kan diskussionen breddas, inte minst avseende deltagande i fritids- 

och samhällsliv. De mål ur delaktighetsprogrammet som framstår som särskilt relevanta i detta 

sammanhang är mål 2 om bemötande och kompetens, mål 3 om information samt mål 9 som rör 

bland annat kultur och fritid (Uppsala kommun, 2016, s. 6–9). Dessa mål gör tydligt att kommunen 

ska verka för att personer med funktionsnedsättning får inflytande över sin livssituation och tillgång 

till personcentrerat stöd, inte faller mellan stolarna, får möjlighet att ta del av information på ett 

individanpassat sätt och kan delta i kultur- och fritidsverksamhet. Utifrån sitt lokala fokus blir 

programmet intressant i relation till utredning A3 (2021), då programmet inte hade införts vid 

tidpunkten för de tidigare utredningarna (2014: 2016). Samtidigt som kommunen har ett åtagande 

att följa programmet, behöver handläggare förhålla sig även till andra bestämmelser – inte minst 

praxis, vilket gjorts uppenbart tidigare i analysen. 

Sammantaget ger ovan nämnda dokument incitament för att sociala behov ska tillmätas betydelse 

och är av stor vikt för att uppnå jämlika och goda levnadsvillkor. Detta är något som även betonas 

i förarbeten samtidigt som just personlig assistans beskrivs vara en insats avsedd för “krävande eller 

i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär” (Prop. 1992/93:159, s. 61–

67). I förarbeten anges vidare att insatsen främst är avsedd för personer med fysisk 

funktionsnedsättning och bara i undantagsfall bör ges till personer med psykisk 

funktionsnedsättning, om behoven bedöms vara av “rätt” karaktär och omfattning (Prop. 

1995/96:146, s. 13). I majoriteten av de utredningar och prejudicerande domar som analyserats 

förhandlas innebörden av detta fram och tillbaka. Detta leder in på frågan om goda levnadsvillkor. 

I 7 § LSS anges: “Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.” Ur ett 

rättighetsperspektiv där sociala och omsorgsmässiga behov studeras, är begreppet centralt att 
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begrunda. I förarbeten betonas skillnaden mellan denna angivelse och SoL:s målsättning att 

tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå (Prop. 1992/93:159, s. 49–50). För att återknyta till 

en av utredningarna ges här ett exempel från A3 (2021): “Omsorgsnämnden bedömer att det är rimligt att 

det tar 15 minuter per tillfälle vid tvätt av kropp och hår samt torkning av densamma.” Citatet synliggör hur 

myndigheten konstruerar vad möjlighet att leva som andra och uppnå goda levnadsvillkor innebär 

i kontexten dusch. Detta är ett exempel på hur språket kan användas för att konstruera innebörder 

av hur någonting ska vara (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 55–56). I språklig bemärkelse kan 

formuleringen rimligt anses ha en starkare relation till SoL än till LSS, då ordet är synonymt med 

skäligt (SAOL, 2015). Termen goda levnadsvillkor skrivs sällan ut i utredningar och prejudicerande 

domar, och har även varit svår att tolka ur materialet. Citatet ovan är ett exempel på detta. När 

antydningar ges om goda levnadsvillkor framstår det inte helt klart på vilka grunder något skulle 

vara eller inte vara goda levnadsvillkor. Det kan anses att en sådan bärande lagformulering – själva 

syftet med lagens insatser – borde framträda mer tydligt. Inte heller i förarbeten framgår en 

definition av begreppets innebörd. Däremot ges en antydan: “Målet för handikappolitiken är att uppnå 

full delaktighet och jämlikhet.” (Prop. 1992/93:159, s. 44). Ur detta kan tolkning göras att full 

delaktighet och jämlikhet är innebörden av att leva som andra (5 § LSS). 

Till skillnad från inte minst CRPD, rör sig rättighetsperspektivet i utredningar och domar främst 

om rättskapaciteten innebärande bland annat möjligheten att överklaga beslut, snarare än 

åtnjutandet av goda levnadsvillkor. I likhet med Brennan et al. (2016, s. 12), kan anses att 

benämningen på LSS som en rättighetslag inte svarar mot tillämpningen. Sammanhörande med 

detta framträder tillgängliggörande av information som en väsentlig rättighetsaspekt på flera ställen, 

och främst i CRPD artikel 9.2.f, Agenda 2030 mål 16.10 samt i delaktighetsprogrammets mål 3, 

som tidigare nämnt (Regeringskansliet, 2014, s. 13; Svenska FN-förbundet, 2020, s. 40; Uppsala 

kommun, 2016, s. 6). Tidigare i analysen har även uppmärksammats bristande information i form 

av icke-hänvisningar till varifrån villkoren för stöd är hämtade, vilket också kan ses som något som 

går emot ovanstående ramverk (jmf. Hultman et al., 2018, s. 922–923) Detta är något som även 

står i strid med 32 § FL. 

Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en 

klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska 

innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har 

varit avgörande för myndighetens ställningstagande. (32 § FL). 

På samma tema har konstaterats att det vid avslag på insatser bara undantagsvis, i utredning B2 

(2017), hänvisas till andra möjligheter till stöd. Bristen på hänvisningar kan anses gå emot de 

uppgifter som anges i 15 § LSS, om att kommuner ska “informera om mål och medel för verksamheten” 

samt “verka för att personer som tillhör 1 § får sina behov tillgodosedda”. Intressant är att den myndighet 

som har hänvisat till andra möjligheter, Försäkringskassan, inte är en kommunal myndighet till 

skillnad från omsorgsnämnden, som inte har gjort några sådana hänvisningar. Även i RÅ 2009 ref. 

57 gjordes hänvisningar till andra insatser. Begreppet handlingsutrymme aktualiseras här – det finns 

inga riktlinjer som hindrar handläggare från att informera om grunderna till beslutet eller 

möjligheterna till annat stöd. I förarbeten betonar regeringen vikten av att personer vars behov inte 

föranleder personlig assistans, får sina behov tillgodosedda genom andra insatser (Prop. 

1995/96:146, s. 13). 
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Sammanfattningsvis har en diskrepans identifierats mellan utredningar samt prejudicerande domar 

och vägledande dokument vad gäller fokus på vad det goda livet kan vara – det vill säga normativa 

uppfattningar –, samt innebörden av rättigheter. Någonstans däremellan står förarbeten och lag. I 

Agenda 2030, CRPD och delaktighetsprogrammet är delaktighet och jämlikhet i fokus. Som 

framkommit i analysen framstår de grundläggande behoven, såsom de används i utredningar och 

prejudicerande domar, som omsorgspräglade och kan ses som en spärr, vilken bara kan passeras 

om vissa förutsättningar uppfylls. Först då beaktas andra personliga behov, som kan innefatta mer 

sociala aspekter. 

En bortförhandlad rättighet 

Det som ovan framkommit i detta kapitel kan i relation till studiens teoretiska paket förstås på ett 

djupare plan. Genomgående i analysen har begreppen inkludering och exkludering applicerats på 

materialet. Mål om att medvetandegöra situationen för personer med funktionsnedsättning och 

motverka stigmatisering uttrycks i dokumenten (Regeringskansliet, 2014, s. 11; Uppsala kommun, 

2016, s. 2). Med andra ord finns en strävan efter att bredda uppfattningen om normalitet och 

motverka andrefiering, samtidigt som erkännandet av de svårigheter som personer med 

funktionsnedsättning kan uppleva och arbetet för förbättrade levnadsvillkor, implicerar 

andrefiering (jmf. Bagga–Gupta et al., 2022, s. 100; Maycraft Kall, 2014, s. 614). 

Begreppen inkludering och exkludering kan även anses sammanhörande med de vägledande 

dokumentens ledord: jämlikhet och delaktighet. I flera av de analyserade utredningarna och 

domarna framgår att de enskildas möjlighet att själva röra sig i samhället begränsas på grund av 

deras funktionsnedsättning. Bland annat nämns trafikfara som ett skäl till tillsynsbehov. Samtidigt 

sker avslag på detta utan att de möjliga konsekvenserna för delaktighet i samhället tas i beaktning 

(jmf. Rauch et al., 2018, 61–62; Barow, 2012, s. 93–95; Petersson & Davidsson, 2016, s. 39–40). 

Fokus i motiveringarna avseende tillsynsbedömningar är hur specifika formuleringar som 

exempelvis aktiv tillsyn ska tolkas, inte vad de möjliga konsekvenserna av indraget stöd är. Det som 

avslagen istället motiveras med är prejudicerande domar respektive förarbeten, med eller utan 

källhänvisning. En vedertagen uppfattning i samhället är att faktorer som bostadsort eller tilldelad 

handläggare inte ska avgöra den enskildes rätt. Med andra ord är godtycklighet något som inte anses 

eftersträvansvärt. Webers (1983, s. 153–154) likhetsprincip blir därmed viktig. Därför har Högsta 

förvaltningsdomstolen en viktig roll för att vägleda myndigheterna i sina bedömningar. Emellertid 

är ett tolkningsutrymme inte möjligt att helt undkomma (Erlandsson, 2014, s. 27–28, 133). 

Exemplet insmörjning av aknekräm från utredning A3 (2021) illustrerar detta. Domen som 

hänvisas till i beslutet av att avslå stöd med insmörjning då det inte bedöms ha ett hygieniskt syfte, 

HFD 2019 ref. 56, berör sminkning, det vill säga något väsensskilt från insmörjning av kräm. 

Myndigheten har således gjort en generaliserande tolkning av praxis, vilken i sin tur har 

konstruerats, det vill säga skapats genom sociala processer (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 55–56). 

Genom analysen synliggörs hur motiveringar med hänvisningar till praxis i realiteten utgör icke-

motiveringar, vilka legitimeras genom myndighetens maktställning (jmf. Weber, 1983, 144–151). 

Byråkratiska processer sker där den hierarkiska ordningen befästs genom motiveringshänvisningar 

uppåt i kedjan, från utredningar till prejudicerande domar till förarbeten (jmf. Hultman et al., 2018, 

s. 922–923). Byråkratin framträder även i form av hur beslut legitimeras genom det språkliga 

särskiljandet mellan att handläggaren har utrett och myndigheten har bedömt (jmf. Weber, 1983, s. 
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34). I detta förfarande tycks helhetsperspektivet inte rymmas och de vägledande dokumenten, med 

undantag från förarbeten, syns inte. De utdrag ur förarbeten som används handlar om de villkor 

som finns för personlig assistans snarare än assistansens syfte och möjligheter (jmf. Prop. 

1992/93:159, s. 64). Lagangivelserna att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor får stå 

tillbaka. 

6. DISKUSSION 

Summering 

Syftet med denna studie har varit att med utgångspunkt i LSS-bedömningar studera hur enskildas 

rätt till insatser förhandlas, och står i relation till vägledande dokument på lokal, nationell och 

internationell nivå. För att studera detta genomfördes en dokumentstudie av fem LSS-utredningar 

och sju prejudicerande domar. Som empiriskt material användes även lag, förarbeten, Agenda 2030, 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Uppsala kommuns 

program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Resultatet från empirin analyserades genom kvalitativ innehållsanalys vilket genererade tre teman: 

Berättigande och icke-berättigande, Förändrade beslut och grundläggande behov samt Stödets karaktär: en snårig 

sammanvägning. Slutligen utarbetades ett fjärde tema inkluderat de vägledande dokumenten: Från del 

till helhet: visionen om ett inkluderande samhälle. 

Genom analysen har studiens frågeställningar besvarats. Detta redogörs för nedan. 

o På vilket sätt motiverar och legitimerar myndigheter sina bedömningar i LSS-utredningar 

och prejudicerande domar? Kan ett rättighetsperspektiv för den enskilde utläsas? 

o På vilket sätt framträder goda levnadsvillkor i bedömningar av omsorgsmässiga och sociala 

behov? 

o På vilket sätt framträder och omsätts de vägledande dokumentens målsättningar i LSS-

utredningar och prejudicerande domar? 

Angående den första frågeställningen synliggjorde materialet hur myndigheter använder sin 

maktställning och byråkratins hierarkiska kedja för att legitimera beslut, bland annat genom 

hänvisningar till praxis och förarbeten. Motiveringar sker således genom en form av icke-

motivering, där praxis generaliseras och appliceras utifrån sin vägledande roll. Detta istället för 

resonemang med utgångspunkt i de individuella behoven som föreligger i varje enskilt fall. Utöver 

detta har det i materialet framkommit att medicinska underlag har betydelse för hur stödbehoven 

bedöms. I analysen har även funnits att rättighetsperspektivet i utredningar och prejudicerande 

domar inte är detsamma som framkommer i CRPD; istället för att påtala rättigheter för att främja 

goda levnadsvillkor, framhålls villkor för tillgång till insatser samt möjligheten att komma med 

synpunkter på en kommunicering och att överklaga beslut. 

Vad gäller den andra frågeställningen identifierades att själva begreppet goda levnadsvillkor sällan 

används i utredningar och prejudicerande domar, utan att dess innebörd indirekt förhandlas genom 

samma process som rätten till insatser. Konstruktioner av det goda livet uppdagas implicit, genom 

att omsorgsmässiga behov tillskrivs mer vikt än de sociala. Restriktiva bedömningar av de 
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grundläggande behoven sker utan ett helhetsperspektiv på livet. Detta kontrasteras mot vägledande 

dokument som istället nästan uteslutande betonar sociala behov. Emellertid framträder i en av 

utredningarna goda levnadsvillkor på ett sätt som skiljer sig från övriga utredningar, då 

fritidsaktiviteter ges dubbelt så mycket tid som omsorgsbehov i beslutet. 

Svaret på den tredje frågeställningen är att de vägledande dokument som utredningar och 

prejudicerande domar förhåller sig till uteslutande är de nationella, i form av lag och förarbeten. 

Emellertid är det en selektiv hänvisning som sker, där villkoren för stöd framhålls snarare än syftet 

med stödet. De målsättningar som uttrycks i Agenda 2030, CRPD eller delaktighetsprogrammet 

hänvisas inte till, och framträder således inte på ett tydligt vis i dessa bedömningar. Å andra sidan 

är inte dessa inkorporerade svensk lagstiftning, vilket placerar dem lågt i rättshierarkin. Vad gäller 

delaktighetsprogrammet framträder en komplexitet då kommunen har åtagit sig att implementera 

det, samtidigt som handläggarna måste följa rättsliga ramverk vilka kan synes stå i konflikt med 

delaktighetsprogrammet på vissa punkter. 

Studiens resultat i ljuset av tidigare forskning 

Kapitlet om tidigare forskning delades som bekant in i tre olika teman, där det första berörde 

spannet mellan lagens avsikt och utfall, det andra medikalisering samt konstruktioner av normalitet 

medförande exkludering, och det tredje föreställningen om Sverige som ett rättighetsland. 

Utifrån den tidigare forskningen fanns en förväntan att finna tecken på att ekonomiska 

förutsättningar har en inverkan på de insatser som ges, liksom Erlandsson (2014) och Hultman et 

al. (2018) antyder. Några sådana tecken framträder dock inte i denna studies resultat. Däremot 

återfinns en restriktivitet och ett omsorgsmässigt fokus på behov, likt vad von Granitz et al. (2021) 

visar i sin studie. I likhet med Maycraft Kall (2014), har denna studie uppmärksammat 

kategoriseringar som sker i samband med personkretsbedömningar. Dessa bedömningar är enligt 

nuvarande regelverk en förutsättning för att vidare bedöma stödbehov, samtidigt som de utgör en 

form av andrefieringsprocess. Intresset för kategorier och konstruktioner av normalitet delas med 

ett antal andra studier (Bagga-Gupta et al., 2022; Hultman et al., 2016). I föregående studier har 

framförallt upplevelser av normalitet och andrefiering berörts, medan denna studie snarare ser på 

hur konstruktioner av normalitet skapas och upprätthålls i det analyserade materialet. 

En del av studierna diskuterar LSS-tillämpningen i relation till förarbeten och CRPD. Vidare 

fokuserar bland andra Egard och Hedvall (2016) på den personliga assistansen betydelse för 

livsföringen. Engwall (2016), belyser istället exkludering och diskriminering på ett samhälleligt plan. 

Gemensamt för majoriteten av forskningen är slutsatsen att medicinska underlag stiger i kurs och 

att tillämpningen av LSS med sin restriktivitet står i strid med CRPD (Brennan et al., 2016; Hultman 

et al., 2018; Rauch et al., 2018). Likt dessa, konstateras i denna studie att lagens ursprungliga avsikt 

inte syns i handläggningen och att CRPD inte införlivas. Denna studies resultat kan därutöver ses 

som en påbyggnad, genom analysen av motiveringarna till LSS-bedömningar. Med andra ord tar 

studien ytterligare ett steg mot förståelsen av utvecklingen som tidigare forskning har 

uppmärksammat. Genom studiens breda empiri har det spänningsfält som handläggningen sker 

inom synliggjorts, och därmed har komplexiteten belysts. Denna nyansering kan skilja studiens 

resultat från andra, exempelvis Lewin (2022) som haft en mer kritisk ansats gentemot 

handläggningsförfarandet. 
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Ytterligare en aspekt som skiljer denna studie från föregående, är dess empiriska material. I tidigare 

forskning har utredningar och domar inte analyserats. Intresset för motiveringar bakom beslut har 

inte heller uttryckts i tidigare studier. Vad gäller resultaten tar denna studie ett steg från att 

konstatera åtstramningarnas existens, till att förstå på vilket sätt de tar sig uttryck. Detta genom att 

studera motiveringarna i flera led. Ovan anförda leder in på metoddiskussionen, som följer nedan. 

Studiens resultat i relation till teori och metod 

I och med studiens abduktiva ansats, har teorin funnits med i periferin även i ett tidigt skede av 

analysarbetet. Den socialkonstruktionistiska utgångspunkten har varit behjälplig på flera plan, bland 

annat i sökandet efter förståelse för, inte det att något finns, utan hur det görs (Alvesson & 

Sköldberg, s. 55–56). De begrepp som har använts – inkludering, exkludering, normalitet och 

andrefiering –, har alla en konstruktionistisk bas. I analysen av materialet har särskilt exkludering 

framträtt både vad gäller handläggningsprocessen och förutsättningar för deltagande i samhällslivet 

(jmf. Barow, 2012, s 93–95; Petersson & Davidsson, 2016, s. 39–40). Emellertid har samtliga 

begrepp blivit aktuella gång på gång. Begreppen inbegriper flera andra begrepp, vilka inte formellt 

har inkluderats då avgränsningar ansetts nödvändiga. Ett av dessa är kategorisering vilket har 

uppdagats som ett intressant begrepp. I och med dess samband med andrefiering i synnerhet, har 

det varit brukbart att fundera i termer av kategorisering genomgående i analysen. Detta har inte 

minst varit aktuellt ifråga om personkretsbedömningar och berättigade till insatser, vilket tidigare 

berörts i relation till tidigare forskning. Även konstruktioner och upprätthållande av den 

byråkratiska ordningen har identifierats i materialet (Weber, 144–154). På så vis har studiens 

teoretiska paket, inkluderat socialkonstruktionism, byråkrati samt ovan nämnda begrepp, kunnat 

omsättas på ett sätt som skapat förståelse för det undersökta fenomenet. 

Prejudicerande domar ingick inte i den ursprungliga empirin. Emellertid visade sig inklusionen av 

domar vara en vinst; utan dem hade utredningarna varit svåranalyserade, då motiveringarna i dem 

med eller utan hänvisning ofta tar avstamp i praxis. Valet att göra en dokumentstudie med ett brett 

empiriskt material har företrädesvis upplevts fördelaktigt. Att intervjua LSS-handläggare hade varit 

en alternativ metod. Å andra sidan hade studien då tagit en annan riktning, mot att analysera 

individuella upplevelser av att motivera avslagsbeslut. De faktiska motiveringarna hade då inte gått 

att avtäcka, och hade således inte heller gått att förstå vare sig för professionella eller enskilda som 

berörs av LSS-tillämpningen. Detta hade då inte överensstämt med förhoppningen om att uppnå 

ontologisk autenticitet, det vill säga bidra till att begripliggöra situation för berörda individer 

(Bryman, 2011, s. 357). 

En utmaning i uppsatsens analysskede har varit att begränsa de paralleller som upptäckts mellan 

dokumenten, och fokusera analysen på de teman som framträtt ur utredningarna istället för att 

ramla in på andra intressanta spår i exempelvis domar. Detta har underlättats av studiens valda 

analysmetod, kvalitativ innehållsanalys (se Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008, s. 160–162). Metoden har varit passande då den utförliga kodningsprocessen 

erbjudit vägledning i att ta sig an materialet. Genom strukturerad kodning har mönster kunnat 

urskiljas som vid en första anblick inte syntes. Metoden har möjliggjort att delen i helheten har 

kunnat studeras utan att sammanhanget gått förlorat. Förvisso hade större mängd empiri kunnat 

stärka studiens generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 352–354). Å andra sidan möjliggjorde den 

mindre mängden material att på detaljnivå analysera varje enskild del och göra en analys som går 
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bortom att bara konstatera ett existerande fenomen. Sammantaget utgör vald empiri, teori och 

metod i denna studie en helhet där varje komponent fått betydelse för och fördjupat förståelsen 

för den andra. 

Implikationer för forskning och praktik 

I inledningen till denna uppsats fördes på tal diskussioner som förs om LSS både medialt, politiskt 

och inom rättsväsendet (Funktionsrätt Sverige, 2019; Lewin & Lewin, 2022; Nationellt 

underrättelsecentrum, 2020). Således synes tillämpningen av LSS vara en fråga som är aktuell på 

flera plan i samhället. Samtidigt upplever vi som skriver att ämnet, inom ramen för vårt program, 

inte uppmärksammas i lika hög grad som andra områden inom socialt arbete. Som bekant studeras 

i denna studie ett fenomen. Bedömningsramarna för LSS utifrån lag, förarbeten och praxis är 

nationellt gällande. Det går därför att anta att fenomenet inte är unikt för enskilda kommuner, utan 

kan vara av intresse för vidare studier i flera delar av landet. 

LSS är en rättighetslagstiftning med syfte att fånga upp en marginaliserad grupp. Förutsättningen 

för en rättighetslag är att den har gränser för vilka som ska omfattas av den, vilket medför att andra 

exkluderas. I kontexten LSS utgör personkretsen denna gräns, och de ytterligare gränser som har 

dragits gällande villkor för att få stöd tycks innebära att allt fler ställs utanför. Emellertid är det 

största problemet som i denna studie har identifierats, avsaknaden av tydliga hänvisningar till de 

bestämmelser som ligger till grund för bedömningar samt klargörande motiveringar till varför 

bestämmelserna är applicerbara i det enskilda fallet. Frågan har uppkommit om huruvida 

lagstiftarens avsikt har övergivits. Denna undran ger i sig själv upphov till en annan fråga: kan en 

lagändring vara aktuell? I bakgrunden nämndes att riksdagen har antagit en motion med syfte att 

återupprätta intentionen med LSS (Motion 2020/21:2996). Lagen som i närmare trettio år burit en 

avgörande roll för möjligheten för personer med funktionsnedsättning att erhålla stöd, kan komma 

att göras om. 

För att sammanfatta studiens resultat i relation till det sociala arbetets praktik, kan sägas att LSS-

handläggningen kompliceras utifrån att lagstiftarens avsikt samt tillkomna målsättningar ställs i 

konflikt med begränsande praxis. För detta kan inte enskilda handläggare på enskilda myndigheter 

hållas ansvariga. Vad analysen visar är att handläggarna tycks stå i glipan mellan lagstiftarens avsikt, 

organisatoriska ramar innefattande strikt praxis, samt enskildas förväntningar. Gränserna för 

handlingsutrymmet hindrar å andra sidan inte att motiveringar utvecklas med tydliga hänvisningar 

till regelverken som ligger till grund för bedömningarna. Detta särskilt med tanke på målgruppen, 

som har rätt att ta del av information på ett sätt som de förstår. Ett problem som identifierats är 

att förståelsen för varför en bedömning har skett förutsätter pålästhet. Avslutningsvis kan frågan 

ställas om inte social samhörighet och möjlighet till identitetsförverkligande är ett socialt behov 

(jmf. RÅ 2009 ref. 57; HFD 2019 ref. 56). Kanske kan detta komma att innefattas i en framtida 

reform. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Informationsbrev och samtyckesblankett 

Information om studie om beslut om insats enligt LSS 

Vi heter Amanda Bravo och Sofia Edén. 

Vi ska göra en studie om bedömningar och beslut om LSS-insatser. 

Vi studerar på socionomprogrammet vid Uppsala universitet. 

Studien är en del av vår utbildning. 

Syftet 

Vi vill undersöka bedömningar och beslut om LSS-insatser. 

• Vi vill veta hur man bedömt besluten och hur besluten motiveras. 

• Vi tittar också på hur Högsta förvaltningsdomstolen bestämt. 

• Vi tittar också på vad FN och Uppsala kommun säger om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Du bestämmer själv om du vill vara med i studien. Du är helt anonym. 

Namnen är borttagna från de dokument vi får ta del av. 

Det är bara vi, Amanda och Sofia, som kommer att läsa dem. 

När studien är avslutad kommer vi att kasta materialet. 

Om du vill vara med kommer dina senaste två eller tre LSS-beslut att användas. 

 

När du skriver under blanketten på sidan tre samtycker du till att vi använder 

de dokument, som du väljer att visa oss, som material i studien. 

Om du vill delta i studien men inte själv kan skriva under 

går det bra att din gode man gör det. 

 

Har du frågor får du gärna kontakta oss via e-post eller telefon. 

Amanda Bravo   Sofia Edén 

amanda.bravo.9434@student.uu.se  sofia.eden.0285@student.uu.se 

07X XXX XX XX   07X XXX XX XX 
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Handledare: 

Daniel Nilsson Ranta 

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete – CESAR 

daniel.nilsson.ranta@soc.uu.se 

018-471 5177 

 

INFORMATION TILL DIG SOM VILL DELTA 

 
Dina svar och resultat kommer att behandlas 

så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

 
Samtliga personuppgifter är borttagna när vi får materialet. 

 
Ingen kommer att kunna identifiera enskilda deltagare 

och samtliga resultat kommer att anonymiseras. 

 
Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. 
 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt 

få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien. 

 
Vid behov kan du få eventuella fel rättade, begära att 

uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. 

 
Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Amanda eller Sofia. 

 

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas  

har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är  

tillsynsmyndighet. Vi hjälper dig med det. 
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Genom att fylla i svarstalongen samtycker 
du till att delta i studien såsom den har beskrivits i informationen. 
Du får gärna skicka ett mejl eller ringa om du har frågor. 

 

Svarstalong: Studie om beslut om insats enligt LSS 

 

När jag tackar JA så betyder det att mina avkodade dokument får 
användas i studien. 

Jag ger mitt tillstånd till behandling av mina personuppgifter enligt 
beskrivningen på sidan två i bifogad information. 
 

JA, ni får gärna använda mina dokument om beslut på sökt LSS-insats 

 

---------------------------------------------- 
Ort och datum 
 

---------------------------------------------- 
Underskrift 
 

---------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 

---------------------------------------------- 
Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2 – Kodningsexempel 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

“Enligt läkarintyg |…] har B en psykisk 
utvecklingsstörning, autism samt 
epilepsi. […] Eftersom B har en 
utvecklingsstörning och autism tillhör 
hen personkrets 1 enligt LSS.” (Ur B2, 
2017). 

B bedöms tillhöra personkrets 
1 p.g.a. intyg om 
utvecklingsstörning och autism. 

Funktionsnedsättning. Villkor för att få 
stöd. 

Berättigande och 
icke-
berättigande. 

“Omsorgsnämnden avslår din ansökan 
om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
med motiveringen att ditt hjälpbehov 
gällande de grundläggande behoven inte 
är tillräckligt omfattande och inte kräver 
någon specifik kompetens.” (Ur A3, 
2021). 

A:s ansökan om personlig 
assistans avslås med hänvisning 
till lag. De grundläggande 
behoven är inte omfattande 
nog och kräver inte specifik 
kompetens. 

Motivering till avslag. Beslut om avslag. Berättigande och 
icke-
berättigande. 

“A behöver hjälp med all sin hygien.” 
(Ur A1, 2014). 

A kan inte på egen hand sköta 
sin hygien. 

Behöver stöd med 
hygien. 

Omsorgsmässiga 
behov. 

Förändrade 
beslut och 
grundläggande 
behov. 
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