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Förord
Arbetet med denna uppsats har varit en lärorik process. Mitt personliga mål för kursen var själva 

resan, att skriva och slutföra ett uppsatsarbete själv. Jag har fått en uppsats att lämna in och blivit 

många erfarenheter rikare. 

 Jag vill tacka min handledare Johan Gärde och min läsgrupp för allt stöd och uppmuntran 

de givit mig under skrivarbetet. Ett särskilt tack vill jag rikta till Marie Colliander som gav mig 

tid stöd när jag behövde det som mest.

 Jag vill framför allt tacka min sambo och mina barn som visat ett ofantligt tålamod och 

varit väldigt generösa i sin tolerans av en inlåst, insnöad och under dagar i sträck otillgänglig 

pappa och man.
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Samanfattning
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (vidare LSS) betonar 

normaliseringsprincipen och självbestämmande för den enskilde. Denna uppsats undersöker om 

LSS-lagen har givit den enskilde funktionsnedsatte medborgaren starkare autonomitet och 

möjlighet att leva som vuxen medborgare. Den vill ta reda på vilket nätverk den enskilde 

individen har behov av för att hävda sina laggivna rättigheter och se om lagens mål om 

självbestämmande har slagit igenom. Uppsatsen har undersökt fem överklagade avslagsbeslut på 

insatser enligt LSS för att se hur de olika parterna i överklagande processen resonerar om och 

hävdar den enskildes självbestämmande. Uppsatsen utgår från ett Aktör-Nätverk-Teoretiskt 

(ANT) perspektiv. ANT fokuserar på hur processen ser ut när juridiska beslut fattas. Parternas 

tolkning av lagen beskrivs utifrån de fyra faserna i det aktör-nätverksteoretiska begreppet 

översättning. I analysen av empirin framkommer att det i en majoritet av fallen inte är den 

enskildes perspektiv som styr argumentationen utan ombudets, argumentationen bygger 

huvudsakligen på ombudets tolkningar och lagen ses som ett medel för att den enskilde ska kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt. 

Nyckelord

LSS, aktör-nätverk-teori, överklagande, rättssäkerhet.
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Inledning
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (vidare LSS) betonar 

normaliseringsprincipen, självbestämmande och rätten att vara herre över sina egna val mer än 

någon välfärdspolitisk lagstiftning (Larsson, 2008, s. 24). När lagen antogs var dess ledstjärna 

delaktighet och självständighet. LSS definiera rättigheter med avsikt att ge den enskilde (med den 

enskilde menas den enskilde individen med funktionshinder) möjligheter att tillsammans med 

kommunen utforma stödet och servicen på bästa möjliga sätt (SOU 2008:77, s 116). Lagens 

ambition var att personer med funktionshinder inte längre skulle känna sig utlämnade åt beslut 

från myndigheter och handläggare (Bengtson 2007 s 8.) Det innebär bland annat att den enskilde 

själv ska ansöka om de insatser denne anser sig behöva för att kunna leva ett liv som andra och 

när ett beslut ska fattas ska den enskilde vara delaktig i beslutsfattandet (jfr SOSFS 2006:5 s 4). 

 När den enskilde behöver stöd för att kunna leva som andra ska denne ansöka om Insatser 

som kan hjälpa till att väga upp de funktionshinder denne möter i samhället.

För att ta del av de Insatser LSS erbjuder krävs att denne tillhör lagens personkrets. I lagens 

första paragraf delas den in i tre undergrupper:

1) Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 
2) personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder, efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
3) med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora eller förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller service (1 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade).

Den enskilde begär de insatser denne behöver från kommunen som representeras av 

socialtjänstens LSS-handläggare och en nämnd. När så sker utreder handläggaren om den 

enskilde tillhör en av lagens personkretsar, den enskildes behov av insatsen och ger därefter 

utredning till kommunens eller statsdelens LSS-nämnd som tar beslut om insatserna ska 

godkännas eller ej.

 Om nämnden fattar ett avslagsbeslut på begäran kan den enskilde hävda sin rätt till 

insatserna och överklaga till förvaltningsrätten för att få sin sak prövad av ett överordnat organ. 

Om så sker går förvaltningsrätten igenom utredningen och avgör om rätt till den enskilda insatsen 

föreligger (SOU 2008:77, s 264)
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Syfte och metod
• Att se om LSS har givit den enskilde funktionsnedsatte medborgaren starkare autonomitet och 

möjlighet att leva som vuxen medborgare.

• Att se vilket nätverk den enskilde individen har behov av

• Att se hur lagens mål om självbestämmande har slagit igenom.

För att operationalisera detta syfte har jag ställt upp följande forskningsfrågor

1. Hur tolkar de olika parterna lagen och dess innebörd för den enskilde?

2. Vad bygger de olika parterna i sin argumentation på?

3. Är lagens mål om den enskildes självbestämmanderätt i fokus i parternas argumentation?

4. Framkommer den enskildes egna röst och vilja i överklagandeprocessen?

I denna uppsats ska undersöka hur överklagandet ser ut som social process. Detta ska ske genom 

en Aktö-Nätverks-Teoretisk (eller kort; ANT) -analys av överklagandet. ANT får i detta arbete 

fungera som den lins genom vilken vi betraktar lagens roll i de sociala processer besvärsärendet 

utgör.

 Teorin kommer att presenteras närmare under en egen rubrik i metoddelen men kort utgår 

jag ifrån antagandet att ANT kan vara användbart för att beskriva hur människa, lag och lagens 

målformuleringar samverkar. I min studie används den teoretiska ansatsen som ett sätt att 

beskriva överklagandeprocessen ur ett socialt perspektiv. Lagtexten beskrivs som ett verktyg vars 

syfte är att bemyndiga en utsatt grupp vissa rättigheter. Detta verktyg är i sig själv en aktör vars 

narrativa program ska tolkas, eller översättas (se en förklaring under rubriken begrepp) av ett 

antal aktörer, och vinnas över till sin sida i det nätverk som överklagandeprocessen utgör. 

Uppsatsens disposition
Uppsatsen kommer nu att börja med en Bakgrund till studiens ämne. Först kommer en kort och 

översiktlig historik över LSS och den svenska handikappolitiken. Sedan beskrivs LSS förhållande 

till SoL, vad ramlagstiftning är och vad den enskildes rättigheter innebär. Där efter följer en 

6



beskrivning av överklagandeförloppet.  Bakgrundsbeskrivningen avslutas med en genomgång 

av tidigare forskning om LSS och rättssäkerhet för de personer lagen omfattar. 

Metoddelen börjar med en presentation av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och aktör-

nätverkteorins ontologiska och epistomologiska utgångspunkter gås igenom. Teorins 

begrepsapparat presenteras och hur teorin ska användas i denna uppsats.

 Där efter följer en beskrivning och diskussion av arbetets genomförande.

Empirin, dess avgränsningar och urvalsstrategin beskrivs. Dokumentstudier och etiska 

överväganden diskuteras samt textanalys och kategorisering av yttranden.  Avslutningsvis gås 

metodernas impementering och arbetets validitet och reabilitet igenom.

 I följande kapitel presenteras studiens resultat. Först kommer en tolkning av empirin. 

Avsnittet är uppdelat efter aktör-nätverkteorins uppdelning av översättnings-momentets fyra steg. 

De tre första stegen; problematisering, intressment och enrollment upprepas när först de klagande 

och sedan nämndernas utgångspunkt kategoriseras. Det fjärde steget mobilisation of allies 

beskriver hur överklagandet går in i sin sista fas och domslutet faller.

I analysen sammanfattas först mitt resultat genom att de fyra forskningsfrågorna besvaras varefter 

uppsatsens syfte, formulerade i att-satser följs upp och besvaras. 

 Arbetet avslutas med en diskussion och en personlig reflektion över min egen förförståelse 

och erfarenheter av uppsatsarbetet och den valda metoden.

Bakgrund
För att ge en bakgrund till uppsatsens kontext kommer jag nu att presentera en sammanfattande 

historik över LSS, närliggande lagstiftning och en del forskning runt detta ämne.  

Handikappreformen och LSS
Den moderna svenska handikappolitiken sina rötter i 1950- och 60-talets jämlikhetssträvan (SOU 

2008:77 s 118, Nirje, B. 2003 s 43). Begrepp som integration och normalisering blev centrala i 

utformandet av en ny politik som mynnade ut i omfattande reformprogram till stöd för personer 

med funktionsnedsättningar. Den nya omsorgslagen antogs 1967 och fokuserade på de 

utvecklingsstördas lagliga rätt till samhällets omsorg (Nirje, B 2003 s 48), bland annat i form av 

utbildningsmöjligheter, förbättrade bostadsförhållanden och en meningsfull sysselsättning. Åren 

1971 och 1975 släppte FN deklarationer, först, om utvecklingsstörda sedan om handikappade. I 
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Sverige kom 1980 den nya socialtjänstlagen (1980:620) som hade reformerats att ha sin 

utgångspunkt i en helhetssyn på individens hela livssituation. På grund av snabba förändringar i 

samhället trädde snart där efter en moderniserad omsorgslag i kraft, den 1 juli 1986, med 

preciserade rättigheter för den enskilde som skulle komplettera insatserna i andra lagar. Den nya 

omsorgslagen var en så kallad plusslag. LSS ersatte omsorgslagen den 1 januari 1993. Första och 

andra punkterna i första paragrafen avser att täcka in samma personkrets som ingick i 

omsorgslagen (SOU 2008:77 s 119). 

 I maj 2000 antog regeringen en nationell handlingsplan med namnet Från patient till 

medborgare som presenterade mål och riktlinjer för svensk handikappolitik (prop. 1999/2000:79, 

bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240). I viktiga delar utgick den, i likhet med LSS, från 

Handikapputredningens arbete i början av 1990-talet (SOU 2008:77, s 127). I den beskrivs hur 

samhället ska byggas med insikten om att ingen människa är mindre värd än någon annan, att de 

grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras och ses som en tillgång 

för samhället (a.a.).

SoL och LSS
LSS är en pluslag till socialtjänstlagen (2001:453, vidare SoL) och har många motsvarigheter i 

det stöd och den service som kommunerna beslutar om enligt SoL, t.ex. boende, ledsagning, 

avlösning och dagverksamhet (SOU 2008:77 s 247). Syftet med LSS är att definiera rättigheter 

med avsikt att ge den enskilde möjligheter att tillsammans med kommunen utforma sina insatser 

på bästa sätt, den är därför inte tänkt att vara en detaljstyrande lag. 

Viktiga begrepp i reformen är valfrihet och integritet, delaktighet och jämlikhet, 

självbestämmande och kontinuitet (SOU 2008:77 s 116).

 Samtidigt med LSS trädde lagen (1993:389) om assistansersättning (vidare LASS) i kraft.  

Insatserna som omfattas av LASS är en del av § 9 LSS, men LASS handläggs av 

Försäkringskassan.

Ramlagar och rättigheter
Många lagar har inslag av ramlagstiftning eller generalklausuler. LSS är i sig inte en ramlag, den 

är tvärtom väldigt detaljstyrande rättighetslag för preciserade grupper, förutsatt att individen själv 
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vill ha insatsen. LSS § 5 har dock en programförklaring: Verksamheten enligt denna lag skall 

främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 

§ 1. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Målet är normgivande 

men är samtidigt vagt i sin praktiska innebörd. Idén med ramlagar kan därför vara värt att 

fördjupa sig något i.

Begreppet ramlag är en samlingsbeteckning för generalklausalliknande lagstiftning och 

kännetecknas av att den preciserar de övergripande målen med en viss rättslig reglering, medan 

den konkreta tillämpningen, det vill säga hur man ska uppnå de angivna och övergripande målen, 

lämnas mer eller mindre oreglerad (Wolmesjö & Zanderin 2009 s 102). De är ofta abstrakta och 

allmänt avfattade och den närmare innebörden av bestämmelserna förutsätts komma att 

konkretiseras genom regeringens och centrala förvaltningsmyndigheters regler eller genom 

kommuners, myndigheters eller domstolars praxis. Ramlagstiftningen har tillkommit för att en 

helhetssyn på den enskildas unika behov och förutsättningar, kunna anpassa insatsen till denna 

individ (Wolmesjö & Zanderin 2009 s 103). Fördelen med ramlagar är flexibilitet. Förändras de 

samhälleliga förhållandena kan rättspraxis anpassas utan att lagens formulering behöver 

förändras i samma takt. (Jmf SOU 2004:103 s 81) 

 Ramlagstiftningens abstrakta natur och öppenhet för individuell tolkning har dock inneburit 

ett behov av statlig tillsyn och formaliserade handläggningsrutiner för att trygga rättssäkerheten 

för klienterna. Rättssäkerheten innebär i första hand att rättslig förutsägbarhet vilket fått sitt 

kodifierade uttryck i 1 kap. § 1 tredje stycket regeringsformen (Wolmesjö & Zanderin 2009 s 99) 

Den offentliga makten utövas under lagarna. Lydelsens innebörd är att tydliga, enhetliga och 

nedtecknade regler förbättrar den enskilde medborgarens möjligheter att förutse sina egna och 

myndigheters handlingar (jfr Wolmesjö & Zanderin 2009 s 99). 

 Rättigheterna i LSS är ovillkorliga. Om den enskilde tillhör en personkrets och behovet inte 

täcks på annat sätt har den enskilde en oinskränkt rätt att erhålla insatsen Det kan jämföras med 

insatser enligt SoL där handläggarna måste ta hänsyn till alternativa resurser som finns inom 

kommunen (Wolmesjö & Zanderin 2009 s 102). 

 LSS ska garantera enskilda sociala förmåner. Lagen omfattar tio angivna insatser som den 

enskilde har rätt till under vissa omständigheter (SOU 2008:77 s 115). På socialstyrelsens 
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hemsida under frågor och svar förklaras  att modellen med specifikt angivna insatser ger den 

enskilde en stark ställning eftersom det är tydligt vilka insatser han kan få enligt lagen och 

genom att ett avslag på en ansökan kan överprövas av domstol (URL 1).

Överklagandeprocessen
Ulf Sjöberg (2010) ger en utförlig beskrivning av hur överklagandeprocessen fungerar, vilket jag 

ska referera här.

 Om den enskilde, efter att ha ansökt om en insats, får ett avslagsbeslut som den vill 

överklaga är ordningen följande. Om man finner felaktigheter i beslutet ska man först vända sig 

till första instans, det vill säga myndigheten som utfärdat beslutet, för rättelse och prövning 

(26-27 §§ Förvaltningslagen, vidare FL). Rättelse innebär att det förekommer uppenbara skriv- 

eller räknefel. Omprövning innebär att beslutet innehåller sakfel och bedömningsfel. Tanken med 

denna ordning är att överklagandemyndigheten inte ska besväras med sådant som kan rättas till i 

första instans. Det ligger därför på första insatts att själv åtgärda sådana fel, om det kan ske enkelt 

och utan att det blir till den enskildes nackdel.

 Om det gäller en överklagan och beslutsmyndigheten väljer att ändra sitt beslut så som 

klagande önskar så förfaller överklagandet (§ 28 FL). Står beslutsmyndigheten fast vid sitt beslut 

så är det beslutsmyndigheten som lämnar över överklagan till förvaltningsrätten.

 Den myndighet som fattat beslutet har skyldighet att hjälpa den enskilde med dennes 

överklagande då den enskilde inte ska behöva redogöra för vilka lagar man hänvisar till. Den 

myndighet som tar emot en ansökan måste informera den enskilde om de rättsliga möjligheter 

som står till buds, vilket framgår av § 4 FL (förvaltningslagen 1986:763). Men den klagande har 

själv att utveckla sin talan, det vill säga beskriva sin situation som denne själv ser den.  I 

Överklagan ska beskriva vad det är i beslutet från myndigheten som upplevs som felaktigt. Den 

enskilde ska vidare styrka vad den lägger fram på tillbörligt sätt, till exempel genom läkarintyg 

etc.

 Förvaltningsrätten tar emot handlingarna från båda parterna och meddelar sedan sitt beslut. 

Det är normalt inte möjligt att vara med vid förvaltningsrättens förhandlingar utan att först 

ansöka om muntligt förfarande. Om den klagande ansöker om muntlig förhandling är det 

domstolen som bedömer om det är av värde för utredningen att låta part få närvara. När 
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förvaltningsrätten gått igenom båda parternas handlingar och om rätten ger den enskilde rätt, 

återvinnas biståndsansökan vanligen till beslutsmyndigheten.  Alternativt avslår de överklagan 

och nämndens beslut står fast.

Efter förvaltningsrätten bedömning har båda parterna möjlighet att överklaga det beslutet till 

kammarrätten. Ett prövningstillstånd beviljas om kammarrätten finner att det är av vikt för 

rättstillämpningen att frågan prövas, det vill säga att sakfrågan inte tidigare är prövad eller att de 

anser att den praxis som är etablerad skall ändras.

Tidigare forskning
Det finns en rik samling titlar som behandlar LSS ur olika perspektiv. En sökning på Libris med 

sökordet LSS ger 497 titlar. En stor del av denna litteratur är ”How-to” -litteratur (Grunewald och 

Leczinsky 2008, Sjöberg 2010, m.fl) för professionella som kommer i kontakt med 

lagstiftningen. Andra har gjort mer kritiska utvärderingar av LSS och dess implementering 

(Westerhäll 2002, Wolmesjö och Zanderin 2009, Bengtson och Åström 2005, Lewin, Lewin och 

Lewin 2008, Larsson 2008 m.fl). En annan inriktning på litteraturen inom samma intresseområde 

tar upp förhållandet mellan klient och hjälparen (Skau 2006, Blomberg 2006, Bengtsson 2007 

m.fl.) eller fokuserar på den enskilde funktionsnedsatte brukaren (Tideman 2000, Grunewald och 

Bakk 2000, Brusén och Hydén 2000 m.fl.).  Därtill kommer statens offentliga utredningar och 

propositioner som löpande har utvärderat lagen ur olika perspektiv. Året 1992 kom 

handikapputredningens huvudbetänkande handikapp, välfärd och rättvisa (SOU 1991:46), vilken 

ligger till grund för lagen tillsammans med de lagmotiv som framförs i propositionen 

(1992/93:159). Går man in på www.regeringen.se och gör en sökning på SOU: LSS får man fem 

träffar; LSS - Särskilt personligt stöd m.m.(SOU 2004:103), Hjälpmedel (SOU 2004:83), 

Uppföljning av kostnadsutjämning för kommunernas LSS-verksamhet (SOU 2006) och Möjlighet 

att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning 

(SOU 2008:77) Av den sistnämnda framgår det att det är få studier som specifikt undersökt 

levnadsförhållanden för personer med stöd enligt LSS eller LASS. De lyfter dock fram en 

avhandling av Magnus Tideman (2003) som kommer till slutsatsen att ”kommunaliserningen av 

stödet och servicen inte bidragit till att personer med utvecklingsstörning fått levnadsvillkor som 

är likvärdiga med befolkningen i stort” (SOU 2008:77, s 225). Han pekar bl.a. På att personer 
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med utvecklingsstörning har bristande sociala nätverk, lågt inflytande sämre ekonomi och att de 

är utestängda från den normala arbetsmarknaden. SOUn poängterar även att andra studier om 

levnadsvillkor hos personer med utvecklingsstörning ligger i linje med Tidemans undersökning. 

Självhjälpsgrupper
Det finns en gren av forskningen, både svensk och internationell, som tar upp hur personer med 

de funktionsnedsättningar som beskrivs i personkrets ett har arbetat med att själva bemyndiga sig 

medbestämmande. Ett svenskt och inflytelserikt exempel är Nirje (2003 s 127) som beskriver hur 

han under 1970-talet och framåt arbetade med intresseorganisationer för utvecklingsstörda, 

klubbverksamheter för att skapa forum där de klubbmedlemmarnas egen röst kan formuleras. 

Dan Goodley (2000) har skrivit om en liknande rörelse i dagens England. Boken beskriver hur 

personer med inlärningssvårigheter blir illa behandlade men hur de med stöd av 

självhjälpsgrupper (Self-advocacy, egen översättning) kan komma till att formulera krav på 

rättvis behandling. Self-advocacy kan beskrivas som en mot-rörelse till statlig paternalism, där 

personer som kategoriserats in i gruppen ”personer med inlärningssvårigheter” stödjer varandra 

och kan tala om den diskriminering som de utsätts för i dagens Storbritannien. Jag kommer dock 

inte att fokusera på den relationen, mer en denna bekräftelse, utan utgå från de fall jag har valt att 

basera min analys på.

 Jag har hittat mindre forskning som tar upp just rättssäkerhet och överklaganden för LSS 

personkretsar. Det finns dock närliggande forskning.

Äldre och besvärsrätten
Socialstyrelsen beställde en utredning av den nationella handlingsplan för äldrepolitiken (Prop. 

1997/98:113) som löpte mellan 1999 och 2001. Uppföljningen av denna handlingsplan 

utmynnade i en rapport 2002 genomförd av professor K. Åström och socionom C Werner. Syftet 

med studien var att vinna kunskap om hur ofta beslut överklagas, av vem, samt vilken betydelse 

besvärsmöjligheten har för den enskilde och rättsbildningen (Åström och Werner 2002 s 7). 

 Undersökningen baseras på fyra empiriska material; samtliga länsrättsdomar (Länsrätten 

heter i dag förvaltningsrätten) i landet rörande hemtjänsten och särskilt boende för de som är över 

65 år och äldre under en sexmånadersperiod (485 st), telefonintervjuer med målsäganden, 
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beslutsregistrering i samtliga kommuner under en månad samt sammanställningar från 

justitieombudsmannen (avseende klagomål). Studien bygger på kombinerad användning av 

kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.  Undersökningen visar att 23 procent av 

överklaganden som gäller tvister om beslutet bifalls, 40 procent om man räknar in överklaganden 

av beslut grundade på platsbrist i kommunen. Runt en femtedel av alla beslut ändras när det 

gäller tvister om behov. Undersökningen konkluderar att länsrätterna spelar en viktig roll i att 

klargöra rättsläget för kommunerna och korrigera beslut till gagn för enskilda målsäganden 

(Åström och Werner 2002 s 39). De som överklagar är till största delen kvinnor utan högre 

utbildning, men som har välutbildade nära anhöriga (Åström och Werner 2002 s 61-62). Nio av 

tio hade fått hjälp att överklaga men saknade formellt ombud i rätten.

 Studien är äldre och berör SoL, inte LSS, men tas ändå upp här då det saknas mycket 

forskning om denna process inom LSS vad jag kunnat finna och då det finns relevanta kopplingar 

lagrummen och persongrupperna emellan. Det som är intressant i det här sammanhanget är att 

studien visar att nio av tio har fått stöd i överklagandeprocessen av nära familj som har en högre 

utbildning. Åström och Werner konkluderar att då bara ett av tio avslagsbeslut överklagas är 

risken stor att det bara är de som genom sitt nätverk är ”resursstarka”, som kan föra upp sin sak 

på länsrättsnivå vilket ger dem ett försteg dem som inte förmår utnyttja denna möjlighet.

Undersökningen är uttalat kritisk till kommunen och länsrättens förmåga att se till den enskildes 

sociala behov. Bara en tredjedel av domsluten tar social faktorer med i domskälen trots att det 

finns entydiga principiella riktlinjer och övergripande värdeinriktningar formulerat i 

socialtjänstlagen. Integritet, valfrihet och trygghet är världen som formulerats och ska genomsyra 

beslutsfattandet. Den enskildes behov skall vara avgörande för rätten till insatser och inte 

kommunens ekonomi (jfr Åström och Werner 2002 s 64).

 I diskussionen av materialet lyfts även fram att det i två tredjedelar av målen är en ensam 

juristdomare som dömer, trots att lagen om allmänna förvaltningsdomstolar säger att länsrätten 

skall fatta beslut med en juristdomare och tre nämndemän. I de fall det finns nämndemän med 

tenderar domarna att i större utsträckning ta med sociala faktorer. Trots denna kritik bedöms 

förvaltningsbesvär vara den viktigaste säkerhetsventilen för den enskilde.

Funktionshindrade och rättssäkerhet
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Annika Staaf, som har skrivit om funktionshindrade och rättssäkerhet (i Wolmesjö och Zanderin, 

2000, s 97), har diskuterar Åström och Werners forskning och lyfter fram problemet att 

rättspraxis aldrig kommer till rätta med felaktigheter i myndigheters beslutsfattande om dessa fall 

inte kommer till domstol. Staaf diskuterar vidare om vikten av en statlig tillsyn som tar upp 

problemet med att personer med funktionshinder ofta möts med fördomsfulla eller 

diskriminerande förgivettaganden och därmed inte blir likabehandlade i sina möten med det 

allmänna (Wolmesjö och Zanderin 2000 s 111).

Beslutskompetens
Ett annat arbete värt att referera här är E. Rynnings Rättssäkerhet och rättsskydd i vården av icke 

beslutskompetenta vuxna (i Vahlne Westershäll 2002). Texten behandlar rättssäkerhet för personer 

i vården som har en nedsatt beslutskompetens och som en följd därav bristande förmåga till 

självbestämmande. Begreppet beslutskompetens saknar en klar definition i många sammanhang 

men beskrivs som förmågan att tillgodogöra sig erforderlig information och överblicka 

konsekvenserna av sitt beslut” (Vahlne Westershäll 2002, s 271).

 Begreppet beslutskompetens framställs i texten som ett situationsbundet funktionshinder för 

den enskilde, vars omfattning står i relation till åtgärdens komplexitet och angelägenhetsgrad 

(Vahlne Westershäll 2002, s 271). Texten tar upp att lagen har tillkortakommanden gällande 

denna grupp vars rättsliga handlingsförmåga i vissa situationer inte är helt klar. Föräldrabalken 

(FB) har bestämmelser för legala ställföreträdare, som god man och förvaltare, men dessa är inte 

anpassade för att lösa problem i hälso- och sjukvården där behandlingsåtgärder som vidtas i syfte 

att värna om den enskildes hälsa samtidigt kan medföra en kränkning av hennes 

självbestämmanderätt (a.a. S 267). Legala företrädare kan få domstolens förordnande att ”sörja 

för [huvudmannens] person”, se 11 kap. § 2 första stycket FB, men gränserna för deras 

behörighet att fatta beslut i vårdfrågor är oklara (a.a. S 270). Rynning beskriver hur man genom 

att låta en annan person träda in och ta beslut i den enskildes ställe kan lösa konkreta situationer –

vilket kan vara nödvändigt– men nackdelen beskrivs som att ”patientens egen vilja kanske inte 

blir avgörande” (a.a. s 280). Vidare påpekas, att frågan kompliceras av att man gärna vill ha en 

både omdömesgill och engagerad ställföreträdare som känner patienten väl, men som ändå inte 

har alltför starka egna intressen i frågan (a.a. s 280). Arbetet avslutas med slutsatsen att; 
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[Rättsäkerhetskraven] kan för närvarande inte anses vara garanterade på ett tillfredsställande sätt i 
vården av patienter med nedsatt beslutskompetens. Inte heller erbjuds dessa patienter i övrigt en 
rättstrygghet som motsvarar andra patienters, med avseende på möjlighet till eget inflytande samt 
tillgång till en god och säker vård. (A.a. S 296).

Rymnings text tar upp situationer i vården, men hennes exempel gäller även omsorgsinsattser 

vilket ligger väldigt nära denna texts ämne. Grundfrågan, hur vet man att det som sker, sker 

utifrån den enskildes egna intresse, gäller även i det kontext detta arbete vill undersöka.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en ganska rik flora av litteratur runt LSS 

personkretsar, men att rättssäkerheten ur överklagandesynpunkt inte är ordentligt utforskat. 

Personer med tillgång till LSS insatser har ur ett historiskt perspektiv mycket bättre 

förutsättningar i dag att leva ett självständigt liv. Dessa personer har dock fortfarande en sämre 

ställning i samhället än personer utan funktionshinder, de har bristande sociala nätverk och lågt 

inflytande över sin livssituation. Det har framgått att besvärsrätten är en viktig säkerhetsventil för 

marginaliserade grupper och att den enskildes nätverk är en viktig resurs för att detta initiativ ska 

tas. Det finns dock en komplikation ur rättsäkerhetsperspektiv då man inte vet vems vilja det är 

som kommer fram i ansökan och överklagandet av insatser samt att lagen inte är anpassad för en 

person som inte är rättskapabel i alla situationer. 
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Metod
I följande avsnitt beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt och genomförande

Actor-Network-Theory
Aktör-nätverks teori, Actor-Network-Theory, eller kort; ANT, presenterades på 1980-talet av 

bland andra Bruno Latour, Michel Callon och John Law som ett nytt sätt att forska om hur 

människan och dess omgivning samverkar. Latour skriver (2005) 

The goal is to produce a sciens of the social uniquely suited to the specificity of the social in the same 
way that other sicences had to invent devious and artificial ways to be true to the specific phenomena 
on which they wished to get a handle.

 Teorin har utsatts för mycket kritik, ofta grundad på ANTs radikala ontologiska antaganden 

(Cressell, Worth och Sheikh 2010, s 3). Bemötandet av denna kritik har lätt till viss utveckling av 

hur teorin är formulerad men den har i huvudsak behållit sin världsvy, att världen består av 

nätverk där objekt kan ha en viktig roll i skapandet av sociala relationer. 2008 publicerades en 

artikel som försöker ge en introduktion till Bruno Latour och hans tankar till en icke 

fransktalande publik (Levi och Valverde 2008). Artikeln berättar om hur ANT kan användas av 

sociologistudenter som vill forska i juridik. I artikeln visas hur Latour tar fram en ingång till 

sociala studier i juridiken som frånsäger sig Durkenheims paradigm där samhället behandlas som 

ett domän där lag och samhälle kan delas. Latour menar att det är utifrån detta uppdelande 

paradigm som studiet av juridisk doktrin och lag i praktiken kommer. ANT vill bryta denna 

tradition och ser i stället juridik som ett sätt att ordna den sociala världen och fokuserar på hur 

processen ser ut när juridiska beslut ska fattas (Jfr. Levi och Valverde 2008 s 806).

Ontologi
ANT beskriver hur världen utgörs av nätverk. Dessa nätverk inkluderar människor, saker, idéer 

och koncept - alla refereras till som aktanter i nätverket (Cressell, Worth och Sheikh 2010, s 2). I 

artikeln Actor Network Theory and After (J Law och J Hassard 1999) beskrivs hur ANT bygger 

på en hänsynslös användning av semiotics, det vill säga att entiteter skapas och får sina attribut 

genom sin relation med andra entiteter. Detta antagande appliceras till all materia i ANT (Jfr a.a., 

s 3,4). All form av essensialism frångås till förmån av en dualism. Alla aktörer i ett nätverk kan i 

sig själv vara ett nätverk som man kan välja att studera. Skillnaden mellan aktör och nätverk är 
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inte ontologisk utan snarare vad analytikern väljer att fokusera på i det aktuella arbetet (Levi och 

Valverde 2008, s 811). ANT har kritiserats hårt för denna världsvy, till exempel av kritiska 

realister, som beskriver ANT som ytlig och ignorant av vikten av att ta hänsyn till social struktur i 

sin analys. Samtidigt beröms ANT av samma kritiker för uppmaningen att följa de kopplingar 

som dessa strukturer är uppbyggda av (jfr Elder-Vass 2008).

 För att åter knyta an till studiet av juridiska processer resulterar ANTs ontologiska ansats i 

en syn på juridiken där lagen hanteras som ett nätverk av människor och ting, där legalitet inte är 

ett fält som studeras fristående utan i stället ett sätt att se på hur världen är sammansatt. Lagen 

blir ett attribut som är kopplat till människor, dokument och andra objekt när de bli en del av en 

beslutsfattande process. Denna process sker mellan aktanterna i ett nätverket.

Epistomologi
Det analytiska verktyget ANT intresserar sig för hur processen ser ut när kunskap bildas och 

beslut fattas. Teorin beskriver denna process som ett nätverk av aktanter. Fenomenet nätverk är en 

dynamisk beskrivning av hur olika entiteter i det sammanhang man vill studera får sina attribut 

genom sin relation till andra entiteter. Nätverken är i konstant förändring då social verklighet 

både är komplex och skiftande (Cressell, Worth och Sheikh X, s 3) ANT-forskarens nyckeluppgift  

kan beskrivas som att upptäcka hur lokala nätverk är sammansatta och förändras över tid. 

Analysens mål är inte att upptäcka gömda maktrelationer, inte heller att upptäcka 

forskningsfältets underliggande logik (jfr Levi och Valverde 2008, s 811), som någon form av 

essensialistik sanning, utan, att helt konkret och efter bästa retoriska förmåga beskriva och 

förklara praktikens logik (Czarniawska 2005, s 22). ANT-forskare försöker klarlägga vad den 

enskilde aktören hade att förhålla sig till när denne utförde en handling. B Czarniawska och T 

Hernes, ett par svenska forskare som utvecklat en gren av teorin, sammanfattar ANT; Det börjar 

med att aktanter identifieras (de som handlar och ”behandlas”). Sedan följs aktanterna genom en 

bana, –en serie av program och anti-program– tills de blir aktörer, då de tilldelas en distinkt och 

ganska stabil karaktär.

17



Implementering av teorin
Akör-nätverk-teorin är ganska lös i sin form vilket har lätt till att många har använt sig av teorin 

och anpassat den efter sina syften. Det har lätt till en väldig splittring av begreppen och 

diskussionen om vad ANT är hamnar på en väldigt abstrakt nivå. 

 Czarniawska är en svensk forskare som representerar en gren av aktör-nätverksteorin, en 

gren som skiljer sig något i från den ursprungliga teorin. Det Czarniawska är intresserad av är hur 

organisationer, aktörer och nätverk uppstår (s 33). I sin bok En teori om organisering (2005) 

ställer hon frågan ”Vad kan i så fall vara studieobjekt i organisationsstudier?”  Vad hon föreslår är 

handlingar. Handlingar beskrivs som mänskligt uppträdande till vilket det är möjligt att tillskriva 

intentioner. Handlingarna sker inte i kedjor (jämför; händelsekedjor) utan i handlingsnät, 

eftersom kopplingar mellan handlingar inte är linjära utan nätliknande. Czarniawska härleder 

begreppet handlingsnät till nyinstitutionell teori, men definierar den något annorlunda. Hon 

skriver; idén utgår från att man i på varje plats och tidpunkt kan tala om en ”institutionell 

ordning”, en uppsättning av (inte nödvändigtvis koherenta) institutioner som är rådande just där 

och då” (Czarniawska 2005, s 29).  Poängen med begreppet handlingsnät är att det försöker att 

minimera det som tas för givet innan analysen börjar (Czarniawska 2005, s 30). Med hjälp av 

begreppet vill Czarniawska visa att aktörer och organisationer snarare är handlingsnätets 

produkter än ursprungskällor. I begreppet handlingsnät ligger antagandet att förbindelserna 

mellan handlingar skapar aktörer (Czarniawska s 31), och inte som i Aktör-Nätverk, som kliver in 

i det studerade kontextet först när nätverket producerat identiteter och när stabiliseringsprocessen 

börjat på allvar (Czarniawska s 31). 

 Mina studier kommer in efter att överklagandeprocessen är över och alla roller och 

värvningar är stilla och förbi. Czarniawskas utgångspunkt i begreppet handlingsnät är därför inte 

den ansats detta arbete kommer att ta. Min studie får bedömas ligga närmare den ”klassiska” 

aktör-nätverksteorin som hon beskriver. Förslaget på forskningsobjekt tar jag dock med mig i 

denna undersökning.
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Begrepp
ANT har en egen begreppsapparat som här kommer att presenteras 

Aktant-Aktör
Aktant betyder den eller det som kan agera eller bli agerat på (Czarniawska 2005, s 31). 

Begreppet bygger på en strukturell analysmodell; aktant-teorin av Algridas Gerimas. Gerimas 

introducerade begreppet narrativa program: [a change of state] som beror på ett subjekt som 

påverkar ett annat subjekt (B Czarniawska och T Hernes 2005, s 7, 8). Det är ovidkommande om 

subjektet visar sig som en person eller ett ting utan det beskriver det som genomgår eller utför en 

handling. Bytet av ord (från aktant till aktör) belyser processen när aktanten förändrar roller 

genom en berättelse/narrativ: en aktant kan få en karaktär och bli en aktör, eller fortsätta vara ett 

objekt i en aktörs handlande. I en ANT-analys utgår man helt enkelt utifrån att aktörer kan vara 

människor eller ting. Man antar att de olika elementen i det nätverk som beskrivs har samma 

möjlighet att påverka varandra (jfr Law 1999).

Nätverk
 Latour (1999, s 15) problematiserar nätverksbegreppet, som i dag har ändrat betydelse från när 

det myntades. Begreppet ville beskriva en serie av ”transformationer, översättningar, 

transduktioner - som inte kunde fångas av någon av de traditionella formerna av social teori”. 

Den nya förståelsen av nätverk [läs internet. Min anmärkning.] är transport utan deformation, en 

direkt oförmedlad tillgång till all information. Det är den exakta motsatsen till vad vi menade”. I 

boken On the Diffeculty of being an ANT (Latour 2005, s 143) fortsätter Latour med att säga att 

det borde kallas Worknet i stället för Network. Det man vill studera är inte ett nätverk av personer 

utan rörelsen, det är förändringarna som ska vara i fokus (egen översättning). 

Översättning
Översättning kan liknas vid Giddens begrepp Dissembedding/Embedding (Giddens 1990 i 

Czarniawska 2005, s 111). Aktören ”Rycker upp” en idé ur sitt ursprungskontext (till exempel 

lagstiftarens formulering av lagens mål), och ”bäddar ner” den igen i sitt eget kontext; sitt 

resonemang, eller sitt narrativa program. Översättningen innebär att en handling omvandlas till 

en idé, som sedan imiteras av någon annan som anpassar iden till sitt kontext.  Czarniawska 
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(2005, s 56) förklarar även begreppet med en liknelse av budgetarbete: Budgetering betyder att 

man översätter handlingar till siffror, och sedan siffror igen till handlingar, och dess syfte är 

styrning. Czarniawska menar vidare att översättningen dessutom binder handlingar som tar plats i 

avlägsna tider och rum till varandra. I denna uppsats används begreppet översättning som det sätt 

de olika aktörerna tolkar lagtextens kriterier för en insats/rättighet till sin fördel. 

Narrativa program och antiprogram
Att ha ett narrativt program kan förklaras med ett exempel. En av de klagande var äldre. Hon 

hade stora funktionsnedsättningar till följd av en sjukdom hon fått på äldre dar.  Hon hade till 

höga kostnader för de vårdinsattser hon behövde till följd av sjukdomen. Genom sitt ombud 

ansökte om att omfattas av LSS personkrets 3, vilket skulle innebära att hon slapp bära 

kostnaderna själv.

 Hon formade ett narrativt program, en berättelse, som gick ut på var en kärnfrisk åldring 

som på grund av sin sjukdom fått funktionsnedsättningar. Till stöd för sin sak hänvisade de 

nämnden till en vetenskaplig artikel. Av artikeln framgick det att sjukdomen normalt bröt ut i 

åldern mellan 61 och 64. I den klagandes program var detta en klart bevis för att det inte var ett 

normalt åldrande. 

 Förvaltningsrätten kom med ett Anti-program. De tolkade artikeln annorlunda och formade 

en mot-berättelse där en sjukdom som normalt bryter ut när de insjuknade är över 60 rimligen 

kan sägas tillhöra ett naturligt åldrande.

Materialinsamling och genomförandestrategi
I det här kapitlet kommer uppsatsens materialinsamling och tolkningsmetoder beskrivas.

Fallstudier
Kvalitativa urval kan göras på olika sätt. För kvalitativ och småskalig forskning är det ofta svårt 

att avgöra vad som är en lämplig urvalsstorlek i relation till den önskade precisionsnivån. En 

tumregel är att urvalet ska vara tillräckligt stort för forskningssyftet och vara jämförbart med 

urvalsstorleken i liknande forskningsprojekt (jfr. Denscombe 2009, s 424). 
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 En fallstudie är lämpad för att gå på djupet i komplexa situationer med många 

sammanlänkade faktorer och tenderar att vara hollistiska i sitt förhållande till relationer och 

processer (Denscombe 2009, s 60). 

Avgränsning och urvalsstrategi
Det empiriska materialet består av domar från förvaltningsrätten i Stockholm gällande 

överklaganden av avslagsbeslut. Överklagandena kommer från vuxna personer (i lagens mening 

innebär det personer från arton år) som omfattas av LSS-lagens personkrets (§ 1 LSS) och som 

behandlats av Stockholm Förvaltningsrätt. Förvaltningsrättens beslut och domar är, om de inte är 

skyddade av sekretess, allmänna handlingar som kan beställas från deras hemsida

Insamling av empirin
Min första beställning gällde alla LSS-mål under 2010. Jag ringde upp förvaltningsrättens arkiv 

för att bekräfta min beställnings genomförbarhet och i samtal med dem kunde vi avgränsa 

sökningen till att endast omfatta överklaganden. Sökningens tidsavgränsning ändrades till att 

sträcka sig från 15 februari 2010 till 31 december 2010. Startdatumet för sökningen är då 

Stockholms Länsrätt omorganiserades och blev Stockholms Förvaltningsrätt. Sökresultatet 

sammanställdes i en excell-fil som mailades till mig för ytterligare avgränsning. 

När materialet kom valde jag att inte göra någon avgränsning mellan de tre personkretsarna. 

Grunden för detta val var att LSS persongrupp utgörs av en heterogen grupp människor med en 

bred variation och grad av funktionsnedsättningar och funktionshinder. Min bedömning var att 

lagens personkrets i sig var en tillräcklig avgränsning och att ytterligare avgränsa materialet till 

en enskild personkrets av lagens tre underkategorier skulle innebära att en alltför snäv bild 

presenterades.

 För att få en avgränsning som behöll någon form av representation av domstolens 

upptagningsområde utgörs empirin av slumpmässigt utvalda överklagade från två 

stadsdelsförvaltningar i Stockholm stad, i texten presenterade som SF1 och SF2 och två från 

ytterkommunerna i texten kallade YK1 och YK2. Den geografiska indelningen har valts för att 

skapa en viss geografisk spridning mellan målen.

Det empiriska materialet består av följande mål:

1) Mål gällande Ledsagare enl. § 9 3 LSS. Klagande tillhör personkrets 1.
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2) Mål gällande tvist om tillhörighet personkrets § 1 3 LSS.
3) Mål gällande att själv få bestämma utförare av insats enligt § 9 10 LSS. Klagande tillhör 

personkrets 1.
4) Mål gällande korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt § 9 6 LSS. Klagande tillhör 

personkrets 1.
5) Mål gällande tillfälligt utökad personlig assistans enligt § 9 2 LSS. Klagande tillhör 

personkrets 3.

Etiska överväganden
Det empiriska materielet består av information knutet till enskilda individer och innehåller 

material av integritetskänslig natur. Domar från förvaltningsrätten är dock offentligt material och 

ofta refererar man inom rättsvetenskaplig forskning direkt till domarna (Åström och Werner 

2002, s 16). I detta arbete har jag övervägt att endast avidentifiera den enskilde men behålla 

kommuner och statsdelsförvaltningarnas namn samt målnummer i texten. Grunden för ett sådant 

förfarande skulle vara att behålla största möjliga transparens i uppsatsen utan att direkt med namn 

hänga ut den enskilde. En direkt referens till domarna skulle innebära att min empiri med lätthet 

skulle kunna kontrolleras och medge en lättilgängligare intersubjektivitet. Ur det perspektivet kan 

det argumenteras att en öppenhet skulle skydda den enskilde från möjliga kränkningar från min 

sida som forskare. Vet läsaren vart ett citat eller påstått förhållande kommer i från har läsaren 

större möjlighet att göra ett informerat ställningstagande om det som kommer fram i denna text. 

Materialet bygger dock på information om individer och innehåller information om enskildas 

funktionshinder och diagnoser. Jag har i min forskning som nämnt arbetat med offentliga 

dokument så inget samtycke från de enskilda har behövts inhämtas. Jag har dock tagit 

ställningstagandet att det inte kan vara upp till mig att avgöra om den informationen ska göras 

tillgänglig för en grupp personer utan direkt koppling till dem.  Att behålla målnummer i texten är 

att i princip lämna ut denna information direkt till den som tar del av denna uppsats. Stockholm 

har ett stort antal statsdelar och kommuner med egna nämnder. Antalet överklaganden från 

respektive nämnd är därav inte stort under ett år och att spåra ett fall med utgångspunkt i en 

geografiskt bestämd plats är därför utan något större problem Namn, målnummer och närmare 

geografisk bestämning har därför att avidentifieras.
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Metodisk redogörelse
För att ta fram data ur empirin har jag gjort en innehållsanalys av dokumenten som beställdes 

från förvaltningsrättens arkiv.

Dokumentstudier och innehållsanalys
Inehållsanalys är en metod som kan användas på alla former av text eller andra dokument för att 

kvantifiera innehållet (Denscombe s 307). Forskaren lär känna materialet varpå texten bryts ned i 

mindre enheter. Analysenheterna kan bestå av ord, satser eller hela meningar. Utifrån enheterna 

utarbetas relevanta kategorier för analysen av datan. Enheterna räknas och analyseras beträffande 

frekvens och förhållande till andra enheter förekommande i texten.

Att studera dokument har både för- och nackdelar. Nackdelen är att forskaren inte kan ställa 

kompletterande frågor rörande materialet. Fördelen är att materialet finns tillgängligt och är en 

säker källa av redogörelser för hur förlopp har skett. Aktörernas uttalanden är viktiga att studera. 

Yttranden som sparats i detta material utgörs till stor del av officiella myndigheters 

ställningstaganden vilka tillmäts stor juridisk legimetet (Tärnfalk 2007, s 47). Det är 

ställningstaganden som utgör beslutsgrunden för enskilda medborgares välfärd.

Tolkningens uppbyggnad
Tolkningens uppbyggnad baseras fritt på aktör-nätverkteorins beskrivning av översättningens (se 

tidigare kapitel om teoretiska begrepp) fyra steg, eller översättningens sociologi som den även 

benämnts (Callon 1986). Den teoretiska modellen kommer nu att presenteras. Där efter kommer 

en beskrivning av hur jag strukturerat tolkningen efter denna modell

Callons teori utgår från att man (1, "Problematisering") beskriver en aktörs position, hur denne 

aktör definierar sitt projekt, identifierar vilket nätverk som behöver värvas och hur de ska 

användas för aktörens syften. Aktören skapar sig en roll som "obligatorisk passagepunkt" för de 

andra aktörernas engagemang i den uppgift nätverket bildats omkring. Steg två är (2) 

”intressment”, vilket är svåröversatt men innebär att primäraktören nässlar sig in mellan de andra 

aktörerna och nätverkets mål. Denna intressment-fas beskriver hur primäraktören får de andra 

aktörerna intresserade och hur de förhandlar om termerna för deras deltagande. Primäraktörerna 

arbetar för att övertala de andra att de roller han har utsätt för dem är acceptabla. Tredje steget 

kallas (3) Enrollment , eller värvningsfasen, och beskriver hur nätverket runt primäraktören har 
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accepterat sina roller. Den sista fasen är (4) ”Mobilisation af allies”, eller mobiliseringsfasen, där 

nätverkets roller testas för att se om aktören lyckats i sin ambition att driva ett nätverk åt samma 

håll. Jag har använt de svenska översättnigarna i följande delar av uppsatsen, förutom av steg två 

”intressment” så jag inte har hittat en tillfredsställande översättning för begreppet. Momentet 

kallat "obligatorisk passagepunkt" har jag inte tagit upp i tolkningen. 

Teorin bedöms vara relevant för detta arbete då den ger en struktur för hur ett nätverk samlas runt 

ett gemensamt intresse kan studeras. 

Innehållsanalys
I tolkningen av empirin har Jag har använt mig innehållsanalys (Denscombe 2009, s 307.) och 

gjort en översiktlig kategorisering av empirin. Vid kategoriseringen har jag använt mer 

sammanfattande beteckningar på argumentstyperna. Det är alltså mina egna beteckningar på vad 

jag uppfattat är aktörernas beskrivna argumetstyper och argumentsstöd. Här studeras vad som 

kommer till tals i argumentationen och på vilket sätt man påvisar sitt påstående. Det har varit 

svårt att avgöra hur sådana yttranden kan tolkas. En avvägning måste därför göras av värdet av en 

sådan kategorisering i förhållande till vad man vill uppnå. Med hänsyn till antalet fall som 

studerats och möjligheten att fylla kategorierna med innehåll har varit begränsad har få kategorier 

använts. Det har även varit svårt att dela upp data som citat eller sammanfattningar av innehåll. 

Därav har jag använt mig av en kombination efter vad som var mest lämpligt i de enskilda fallen. 

Syftet har varit att se på vad som har varit aktörernas stöd för sina argument.

Kategorisering
I detta skede har jag varken värderat eller analyserat kategorierna utan benämner vad aktörerna 

”gör” och visar att det kan vara olika fokus inom dessa kategorier. Innehållet i kategorierna har 

analyserats med den innehållsanalys som beskrivits tidigare.

Tolkningen är organiserad efter aktör-nätverkteorins uppdelning av översättnings-momentets fyra 

steg. De tre första stegen; problematisering, intressment och enrollment upprepas när först de 

klagande och sedan nämndernas utgångspunkt kategoriseras. Jag har dock inte rubricerat efter 

dessa steg då de inte har bidragit med en förbättrad läsupplevelse. 
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I problematiseringsfasen identifieras de två tvistande aktörerna; den enskilde och nämnden. Här 

presenteras deras tolkning av LSS-lagen och hur de förhåller sig till den. I följande faser 

"intressment och enrollment" har jag gått igenom hur aktörerna har knutit sitt eget nätverk runt 

sin sak och använder dem som stöd för sin argumentation. 

 Det fjärde steget mobilisering beskriver hur överklagandet går in i sin sista fas och 

förvaltningsdomstolen går igenom parternas framställan och dömer efter hur den anser att lagen 

bör tolkas, översättas, till den aktuella situationen. Denna del börjar med en presentation av 

förvaltningsrätten, som i princip bygger på modellens tre första steg och avslutas med en 

presentation av vad förvaltningsrätten har tagit fasta på i parternas argumentation.

Validitet och Reliabilitet.
Det finns olika sätt att avgöra studiens validitet och reliabilitet. I grund och botten kan man säga 

att det handlar om huruvida man mäter det man avser att mäta och med vilken grad av precision. 

Man använder olika kriterier för validitet och reliabilitet. I studien används enkla kvantitativa 

data för att ge en bakgrund till aktörernas argumentation och tolkning av lagens innehåll. 

Validiteten och reliabiliteten i analysen och tolkningen av yttranden och domar måste bedömas 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. I tolkningen visas centrala grundmönster som utgått 

från hur aktörerna framställer problem, lösning och med vad man stöder sitt påstående. Det som 

studerats är således vad som beskrivs i yttrandena, hur det framställts och vad aktörerna knyter an 

till som det beskrivits. Det är hur den explicita argumentationen i texten är konstruerad, som 

studeras. På så sätt studeras vilka typer av beskrivna problem eller andra förhållanden som 

aktörerna riktar sig mot, hur det motiveras och hur de förstår syftet med lagen. Detta ligger till 

grund för de kategorier som används den enskilde eller yttre entiteter. Jag bedömer att det som 

har studerats tydligt visar komplexiteten i de villkor som reglerar samarbetet mellan 

myndigheterna och utfallet av detta samarbete. I den meningen bedömer jag att undersökningen 

har en rimlig validitet
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Resultat

Tolkning

Klagande
Själva domstolsförhandlingarna står mellan en nämnd, som har fattat beslutet om att ge avslag på 

de eller de begärda insatserna och den överklagande, som enligt lag ska vara den som behöver 

insatsen, det vill säga den sökande själv. I alla mål som har studerats har den klagande företrätts 

av ett ombud. 

De klagandes ombud utgjordes i tre fall av personer med samma efternamn, så de kan antas vara 

nära familj. Det framgår dock inte klart av texten vad det exakt förhållandet är, förutom i det 

fjärde fallet, där de presenteras som vårdnadshavare. I det femte fallet är ombudet en 

tjänsteutförare.

Det empiriska materialet består av följande:

1) Mål gällande Ledsagare enl. § 9 3 LSS. Klagande tillhör personkrets 1.
2) Mål gällande tvist om tillhörighet personkrets § 1 3 LSS.
3) Mål gällande att själv få bestämma utförare av insats enligt § 9, 10 punkten LSS. 

Klagande tillhör personkrets 1.
4) Mål gällande korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt § 9, 6 punkten LSS. 

Klagande tillhör personkrets 1.
5) Mål gällande tillfälligt utökad personlig assistans enligt § 9, 2 punkten LSS. Klagande 

tillhör personkrets 3.

Hur tolkar de att lagen ska arbeta för dem? 
De handlar i de flesta fallen om beskrivningar av behovet att få komma ut mer från staden, 

hemmet och familjen. Det ska nämnas att tre av de klagande redan hade betydande insatser innan 

de fick avslag. Mycket av argumentationen är motargument till avslagsbeslutets resonemang. Ett 

förklarar i detalj alla steg i en resa som innebär ett ökat stödbehov ett annat lyfter fram ”Hon 

behöver fysisk rekreation som hennes mamma av hälsoskäl har svårt att ge henne” och 

”Ledsagarinsatserna borde snarare öka eftersom hennes behov som 19-åring ökar” (båda från 

MÅL Nr. 1, s 2).  Det fjärde fallet är en person som själv vill kunna välja utförare av en 

dagligverksamhet. Hennes erfarenheter av kommunens insatser har varit otillfredsställande, då 

det har saknat kontinuitet och för den klagande meningsfullt innehåll som beskrivs som ”passiva 
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och ostimulerande vuxendagisliknande aktiviteter”. Det företag som det senaste halvåret har gett 

henne handledning i sökandet efter en praktikplats har brutit det mönstret och hon ”har kunnat 

skapa en förtroendefull och förstående relation” (båda citaten från mål Nr. 3, s 2) -med sin 

handledare, varför hon vill fortsätta samarbetet tills en sysselsättning är framtagen. 

 Sammanfattningsvis kan resonemangen sägas beskriva praktiska antaganden om hur 

insatserna ska kunna öka deras livskvalitet.  

Hur beskriver de lagen?
Spännvidden mellan de olika överklagandedokumenten är stor i fråga hur mycket de refererar till 

lagen eller dess innehåll. I ett fall nämns inte lagen alls förutom i ansökans tittel i ett annat 

ifrågasätts nämndens lagtolkningsförmåga med frågan om de bestrider att ”hennes 

funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande”, vilket är en referens till § 1, 3 punkten 

LSS, varefter de påpekar att ”det finns inte någon vetenskaplig vedertagen diagnos för begreppet 

normalt åldrande” (MÅL Nr. 2, s 3). Mellan dessa två extremer finns det två som nämner lagen 

genom att referera till formuleringar i kommunens egna handlingar, som avslaget ”Det är Nr. 2 

inte hållbart att hänvisa till att hans behov av rekreation är tillgodosett genom den beviljade 

assistansen” (MÅL Nr. 4, s 2) och till en handlingsplan ”Enligt hennes handlingsplan skulle 

hennes frigörelse, självkänsla och integritet öka”(MÅL Nr. 1, s 2). Det sista fallet nämner inte 

lagen i sig men innehåller en uppsjö av argument mot avslagets resonemang. Det är det i särklass 

längsta citerade överklagandet och är ett starkt argumenterande för den enskildes rätt att själv få 

ta beslut i sin vardag.

 Jag kommer här att visa vilken typ av stöd de klagande använder för att hävda sin 

argumentation, för att driva sitt narrativa program. Det är sju typer av stöd som förekommer. 

Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är 

vanligast förekommande.

27



Tabell nr1 Kategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argumentKategorierisering av klagandes stöd för sina argument

DokumentDokument Läkarintyg Vetenskaplig 
artikel

Foton Handlings-
plan

Socialstyrel-
sens gransk-
ningar

Tidigare be-
slut

Iakttagel-
ser om 
den en-
skilde

Iakttagel-
ser om 
den en-
skilde

Grundläg-
gande och 
övriga behov

Inskränk inte 
den lilla frihet 
hon har som 
förstånds-
handikappad

Det begrän-
sar hans möj-
lighet att leva 
som andra

Beroende av 
förälder

Fysiskt och 
kognetiva 
funktionsned-
sättnigar

Situations 
bestämda 
behov

Situations 
bestämda 
behov

Samordning 
av resa

Sena kvällar Miljön på bå-
ten

Inga fasta 
aktiviteter. 
Aktiviteter 
bestäms uti-
från behov 
och kontext

Tolkningar Tolkningar Ålandsresa 
kan inte jäm-
ställas med 
en utlandsre-
sa

Inget i LSS 
om att per-
sonlig assi-
stans kan 
inskränkas till 
vissa resor

Se till behovet 
som det ser 
ut i dag

Jämförel-
se
Jämförel-
se

Kan inte jäm-
föra med and-
ra människor, 
då inget be-
hov är det 
andra likt 

Jämförelse 
med andra i 
samma ålder

Familjs 
behov
Familjs 
behov

Sjukdom i 
familjen

Den en-
skildes 
uttalanden

Den en-
skildes 
uttalanden

Uttalanden 
vid möten

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

När aktörernas stöd för sina argument ställs upp är det inte bara dokument utan även referenser till fysiska hand-
lingar, som den enskildes uttalanden vid möten och uttalanden från andra aktanter. 
Listan är presenterad så att den ger en grafisk illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekom-
mande

28



Nämnd
Överklagandes motpart var Vård- och omsorgsnämnden i ytterkommuner (kallade YK 1 och YK 

2) i Stockholms län och två stadsdelsnämnder (kallade SF 1 och SF 2) i Stockholms stad.

Nämnderna har enligt § 22 LSS i uppgift att sköta ledningen av landstingets eller kommunens 

LSS verksamheter. Nämnderna utses av fullmäktige. Nämndens beslut grundar sig på den 

utredning som LSS-handläggarna lämnar in tillnämnden och tillämplig bestämmelser.

Nämndens beslut utgår i samtliga fall från direkta referenser till lagens rekvisit. Beslutens 

argumentation bygger i första hand på handläggarnas utredningar och i andra hand på 

avvägningar för vad som enligt nämnden är en rimlig omfattning på insatser för att rekvisiten ska 

vara fyllda.

Jag kommer här att visa vilken typ av stöd de klagande använder för att hävda sin argumentation, 

för att driva sitt narrativa program.

Tabell nr 2 Kategorierisering av nämnds stöd för sina argumentKategorierisering av nämnds stöd för sina argumentKategorierisering av nämnds stöd för sina argumentKategorierisering av nämnds stöd för sina argumentKategorierisering av nämnds stöd för sina argumentKategorierisering av nämnds stöd för sina argument

Ej uppfyllda 
rekvesit *
Ej uppfyllda 
rekvesit *

Rekvisit Rekvisit Rekvisit Rekvisit Rekvisit

DokumentDokument Rapport från 
utförare

Utredning Läkarintyg Kartläggnigng 
från utförare

Enskildes ut-
talanden
Enskildes ut-
talanden

Rereferat från 
möten

JämförelseJämförelse Jämförelse med 
andra i samma 
ålder

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

Nämnderna har använt sig av fyra olika typer av stöd. Tabellen är presenterad så att den ger en grafisk 
illustration av vilka typer av argument som är vanligast förekommande.

* Rekvisiten presenteras i en egen tabell, nr 3.

I tre av fallen syns en tydlig och uppbygd argumentation som beskriver redan beviljade insatser 

och deras motiv varefter en motivering till avslaget ges som bygger på olika komponenter. I ett 

fall görs en jämförelse med den livsföring som kan anses som normal för personer i samma ålder 

som inte har funktionshinder ”Utlandsresor anses inte vara en självklarhet för det stora flertalet 

av befolkningen. Därmed kan sådana resor inte generellt anses nödvändiga för att tillförsäkra 

goda levnadsvillkor, utan måste alltid prövas individuellt” (MÅL Nr. 5, s 5). I ett annat fall sker 
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en utvärdering av huruvida redan beviljade insatser lett till uppsatt mål ”Utifrån 

genomförandeplan och rapport från utföraren syns heller inget som tyder på att insatsen lett till 

aktiviteter eller rekreation utanför det egna hemmet” (MÅL Nr. 1, s 4). I det tredje fallet sker ett 

kort konstaterande ”Nämnden har inte mottagit något nytt läkarintyg som styrker att hennes 

sjukdom med påföljande funktionsnedsättning inte uppenbart skulle bero på normalt 

åldrande” (MÅL Nr. 2, s 2). 

 De två sista besluten har kortare och ej på samma sätt underbyggt resonemang. Det är 

konstateranden av vad nämnden anser som ej uppfyllda rekvisit

Tabell nr. 3 Tillämpliga bestämmelser och ej uppfyllda rekvisitTillämpliga bestämmelser och ej uppfyllda rekvisit

Mål § Rekvisit

Mål nr. 1 Ledsagarservice enligt § 9, 3 punkten LSS Med [redan] beviljade insatser är X tillförsäkrad 
en god levnadsnivå

Mål nr. 2 Personkrets § 1, 3 punkten LSS Sjukdom, med påföljande funktionsnedsättning, 
inte uppenbart beror på normalt åldrande.

Mål nr. 3 Daglig verksamhet enligt § 9, 10 punkten LSS Behov tillgodoses inom den verksamhet Söder-
tälje kommun erbjuder

Mål nr. 4 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 
§ 9, 6 punkten LSS

Behov av rekreation är tillgodosett genom bevil-
jad statlig assistansersättning enligt lagen 
(1993:389) om assistansersättning (LASS).

Mål nr. 5 ”LSS-insatser ska tillförsäkras goda levnadsvill-
kor”; § 7 LSS

X har tidigare (år 2007) blivit beviljad utökade 
assistanstimmar med stöd av § 9 LSS för en 
Ålandsresa och miljöombyte. Utifrån utredningen 
är bedömningen att den begärda insatsen be-
döms gå utöver för vad som krävs för att X ska 
vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor.

Nämndernas laghänvisningar och de rekvisit de hänvisar till.Nämndernas laghänvisningar och de rekvisit de hänvisar till.Nämndernas laghänvisningar och de rekvisit de hänvisar till.

Förvaltningsrätt
Jag ska här följa överklagandeprocessen ytterligare ett steg. Det är i denna fas som aktörerna ser 

om deras nätverk av aktanter står eller faller. I praktiken är det i förvaltningsrättens bedömning 

som avgör vems program det är som ges rätt. 

Förvaltningsrätten uppgift
Förvaltningsdomstolen har till uppgift att pröva överklaganden av myndigheters beslut. Dess 

juridiska område är de lagar som bestämmer enskildas rättigheter mot kommuner och landsting. 
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Hit hör socialrätten och förvaltningsdomstolen utför den rättslig kontrollen av socialnämndernas 

förvaltningsbeslut, förfarande och process. Förvaltningsdomstolens praktiska uppgift vid 

överklaganden är att se till att lagen praktiseras efter de mål som lagstiftaren har satt upp. De ser 

till rättskällorna; förarbeten, praxis i högre domstolar och i juridisk litteratur (doktrin). De fattar 

sitt beslut efter de riktlinjer som framkommer där. Det ges litet utrymme för egna tolkningar 

vilket i sig är en utgångspunkt för rättssäkerheten (Wolmesjö och Zanderin 2009, s 100).

Hur tolkar de sitt uppdrag
Det som kan sägas efter en genomgång av de aktuella målen är att de beslut som fattas är tydligt 

avskalade till att ta upp en väl avgränsad fråga. Argumentationen är underbygd på ett tydligt sätt 

och de egna resonemangen är försiktigt avvägda mellan lagens mål och den enskildes behov. 

Det är dock inte alltid klart på vad förvaltningsrätten bygger sitt resonemang i de enskilda målen. 

Det finns tillfällen där förvaltningsrätten kommer med påståenden om den enskilde som inte 

tydligt kan kopplas till den sammanfattning av överklagan som presenteras. Ett exempel är 

citatet: ”enligt förvaltningsrättens mening, [har XX] ett starkt behov av det miljöombyte och den 

stimulans som en lägervistelse innebär”

 Att denna åsikt inte kan härledas i målet kan bero på att det just är sammanfattningar och inte de 

enskilda dokumenten jag har tillgång till i min empiri, men det kan ses som en kritik av de 

domslut jag presenterats med.

Argumentationsstöd
Förvaltningsdomstolen använder sig i långt större utsträckning av fler bestämmelser än vad 

nämnden i något fall har visat prov på. Därtill kommer förarbeten och rättspraxis vilket nämnder 

och klagande överhuvud taget inte använt sig av i sin argumentation.
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Vad tar de fasta på i klagandes och svarandes argumentation?
Det är inte helt lätt att svara på. De ger uttryck för reflektion över de klagandes sociala situation i 

citat som "Det är, enligt förvaltningsrättens mening, rimligt att XX ges möjlighet till kortare resor 

av i målet aktuellt slag. Det gäller särskilt då det av utredningen framkommer att resan 

organiserats av hans dagliga verksamhet och således kan anses ha ett värde utöver enbart 

rekreation och miljöombyte"(mål Nr. 5, s 6). Ett vidare exempel är "De flesta i XX ålder har ett 

eget socialt liv skilt från föräldrarnas utan att för den skull ha tiden uppbokad av förbestämda 

aktiviteter. Att detta kan ske även i XX liv och hemmiljö och inte endast under korttidsvistelserna 

är av betydelse för vidare utveckling av hennes integritet och självständighet och detta behov är 

inte tillgodosett med 8 timmars ledsagning per månad"(mål Nr. 1, s 5). Ett sista exempel är "Även 

mot bakgrund av detta har XX, enligt förvaltningsrättens mening, ett starkt behov av det 

miljöombyte och den stimulans som en lägervistelse innebär" (mål Nr. 4, s 5)

Sammanfattning
Syftet med studien är arbetets övergripande frågeställning. För att besvara det har jag ställt fyra 

forskningsfrågor.

Besvarar man forskningsfrågorna bör man få en förståelse av ämnet som besvarar den 

övergripande syftet med studien.

De fyra frågorna var:

• Hur tolkar de olika parterna lagen och dess innebörd för den enskilde?

• Vad bygger de olika parterna i sin argumentation på?

• Är lagens mål om den enskildes självbestämmanderätt i fokus i parternas argumentation?

• Framkommer den enskildes egna röst och vilja i överklagandeprocessen?

Jag kommer nu att besvara dem i denna ordning.

Hur tolkar de olika parterna lagen och dess innebörd för den enskilde?
De klagande framstår tolka lagen som ett verktyg för den enskilde att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Teman som tas upp handlar om möjligheten att känna trygghet och kontinuitet i 

arbetssituationen och isolationsbrytande insatser. Resonemangen utgår från den egna upplevelsen 

av deras situation.

Nämnderna framstår utgå från ett schblontänkande i sin tolkning. De gör jämförelser med andra 

grupper i befolkningen och utvärderar insatsernas målbeskrivningar. 
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Förvaltningsrätten grundar all sin tolkning på den bakomliggande dokumentationen och praxis 

från högre rätt. Deras avvägningar av vad det innebär för den enskilde utgår från dennes sociala 

behov. 

Vad bygger de olika parterna i sin argumentation på?
De klagande ska i sin överklagan beskriva sin situation så som de ser den (Sjöberg 2010 s 155). 

Argumenten bygger sålunda på den enskildes behovsbeskrivningar. I tre fall var den enskildes 

egna viljeyttringar en del av argumentationen, men det var i första hand argument som belyser 

den enskildes behov sett ur ombudets perspektiv.

Nämnderna bygger sina argument på en bedömning av vilka resurser som behövs för att ett behov 

ska anses vara täckt.

Förvaltningsrätten bygger mycket av sin argumentation på den enskildes sociala behov och vad 

den anser vara rimligt sätt utifrån lagens bakomliggande doktrin.  

Trots att de klagandes argumentation utgår från tredjeparts perspektiv, det vill säga det är 

ombudens röst som hörs, framkommer det klart, i vart fall i tre av fallen, att det är den enskildes 

vilja som läggs fram. En ville själv bestämma utförare, en annan beskrevs längta efter kollo, 

vilket styrktes med en hänvisning till fotografier från tidigare besök som den enskilde ofta tittade 

på. I Den tredje begärdes medel som möjliggjorde en resa med den dagliga verksamheten. I de 

två andra fallen tycks det som om det inte är den enskildes självbestämmanderätt som är i fokus 

utan rätten att slippa betala för insatser, och rätten till fler ledsagartimmar.

I nämndernas argumentation är det bara i ett fall som den enskildes uttalanden alls nämns, annars 

är det handläggares och nämndens egna bedömningar av uppfyllda rekvisit som framläggs.

 Förvaltningsrätterna tar stöd i lagens förarbeten och högre rätts praxis De håller sig på så sätt 

närmare lagens målbeskrivningar, än nämnderna. Självbestämmande är ett av dessa mål. Det 

framgår dock i ett av det citerade målen att praxis inte är att den enskilde ska kunna välja fritt då 

daligverksamhet ses som en verkställighetsåtgärd (jfr RÅ 2007 ref. 62 I). Det framstår som om 

rätten har vänt på lagens fokus, från den enskildes rätt till insats, till kommunens skyldighet att 

erbjuda insatsen. Att ha en daglig verksamhet är en rätt, alltså ett tvång för kommunen varpå 

kommunen måste tillåtas använde de medel som passar dem bäst för att verkställa sin plikt. 

Friheten har sitt pris.
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Framkommer den enskildes egna röst och vilja i överklagandeprocessen?
Man skulle kunna omformulera frågan på två sätt; kan man identifiera vems vilja det är som tas 

upp och ur vems synvinkel ställs saken fram i överklagandeprocessen?  

 På den första frågan är svaret ja, men det är inte den enskildes. I överklagan, som tekniskt sätt 

borde vara den enskildes egna röst, fram kommer den endast i ett fall. Den klagande som själv 

vill bestämma utförare av de insatser hon har rätt till. I de andra fallen är det observationer om 

den enskilde från tredje parts perspektiv. Överklagan framställs sålunda i majoriteten av fallen ej 

ur den enskildes perspektiv. 

Nämndernas beslut bygger på socialtjänstens utredningar och deras tolkning av tillämpliga 

bestämmelser. Deras uppgift är inte i första hand att se till den enskildes vilja utan att avgöra om 

dennes behov täcksupp till den nivå lagen har bestämt och satt som mål. Socialstyrelsens 

riktlinjer säger dock att det ska framgå i handläggarnas dokumentation hur den enskilde varit 

delaktig i beslutsfattandet (SOSFS 2006:5 s 4) vilket kan härledas till § 6 LSS ”Den enskilde 

skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges”. 

Nämnden visar dock inte att den enskildes explicita uttalanden, i de fall de förekommer, ges 

utrymme i bedömningen. Hur de varit delaktiga i beslutsfattandet är därav svårt att säga.

Förvaltningsrättens argumentation är i dessa mål tydligare i sin argumentation när det gäller att 

utgå från den enskildes synvinkel. 

Slutsatser
Mitt syfte med uppsatsen formulerades i tre att-sattser, samt fyra forskningsfrågor. 

Den första Att-satsen var; att se om LSS har givit den enskilde funktionsnedsatte medborgaren 

starkare autonomitet och möjlighet att leva som vuxen medborgare. Det korta svaret är att, det 

beror på vilket perspektiv du tar. Ur ett historiskt perspektiv; ja absolut. Den klagande har ett 

ombud som talar för dess rätt till insatser som möjliggör ett långt mer självständigt liv än vad som 

historiskt har varit möjligt. Ur ett annat perspektiv är svaret nej. Inte om man ska utgå från 

lagtexten, så som den är formulerad. Det är inte den enskilde som överklagar, utan dess ombud, 

och den klagande beskrivs i tredje person ur en omsorgsgivares perspektiv. 

 Den andra att-satsen löd; Att se vilket nätverk den enskilde individen har behov av.
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Studien visar att alla klagande har ett nätverk. Familj och annat. Det är genom detta nätverk den 

enskilde för sin klagan.

 Den sista att-sattsen löd; Att se hur lagens mål om självbestämmande har slagit igenom. Ett 

kort svar skulle vara att i ett av de fem mål jag undersökt är svaret ja, i de övriga fyra är svaret 

nej. Men så enkelt är det naturligtvis inte. För att utveckla detta svar något kan sägas att ombuden 

i alla mål som gåtts igenom argumenterar för den enskilde men utgå från sina egna iakttagelser i 

sitt resonemang. Med ombud menar jag i fyra fall nära anhöriga och i ett fall en tjänsteutförare. 

Ombuden ger intryck av att tala för den enskildes rätt att leva ett självständigt liv, men utgår inte 

från den enskildes egna, explicita, vilja.

DISKUSSION
Analysen berättar om vad de tre aktörerna har gjort och vad de använde sig av. Det är 

meningslöst att försöka dra några som helst principiella slutsatser utifrån det presenterade 

materialet. ANT är inte lämpat för den sortens analyser och den empiri är jag använt mig av är 

väldigt blygsam till sitt omfång. Kvalitativa studiers styrka är att de kan bidra med en förståelse 

om de förlopp man valt att studera. 

 Materialet berättar däremot en historia om överklagandeprocessen som går att tänka omkring. 

ANT säger att alla är experter på sitt eget fält (Szerkowska 2005, s 15). Alla har sin egen 

utgångspunkt och förståelse av en situation. Ett sådant påstående speglar materialet.

 I överklagan visas de klagandes praktiska verklighet och i avslagsbesluten de kommunala 

intressena, där lagens mål och populationens behov ska vägas mot budget och egna resurser.

 Låt oss resonera lite runt det kommunala perspektivet. YK1 (2011, s 6), till exempel, har en 

ganska stor population som använder sig av LSS-insatser, 0,98 procent, jämfört med landet; 68 

procent (räknat på 9,1 miljoner invånare och 62000 personer med insatser 2010) är det en ganska 

stor del av budgeten som ska fördelas till dessa personer. Det visar sig i de val och den hållning 

som de intar som konsekvens. Fallet från Södertälje var en ung kvinna tillhörande personkrets 

§ 1, 1 punkten som själv ville bestämma utförare av insats. Ur ett brukarperspektiv kan detta ses 

som en självklarhet. Utgår resonemanget från § 5 LSS ”Verksamheten skall vara grundad på 

respekt för den enskildes självbestämmande rätt och integritet. Den enskilde skall i största 

möjliga utsträckning ges inflytande över insatser som ges” är det svårt att mena annorlunda. Sett 

utifrån nämndens perspektiv var det en fråga om resurser och beslutet grundades på att hennes 
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behov tillgodoses inom den verksamhet Södertälje kommun erbjuder. Ur teknisk synvinkel gjorde 

de säkert det. Förvaltningsrätten gick till förarbetena och avslog överklagan. Ur brukarens 

perspektiv var det en lösning som upplevdes som ostimulerande och passiviserande. 

 Kommunerna var jämfört med de klagande relativt duktiga på att i sina beslut utgå från lagens 

rekvisit. En del var givna, till exempel målet från Östermalms statsdelsnämnd som avslogs på 

grund av att ett läkarintyg saknades som klart kunde visa att en sjukdom inte var kopplad till ett 

normalt åldrande. Andra är mer svårsmälta som Södertälje som utan källhänvisning avgjorde att 

det ej kan anses normalt att åka på utlandssemester varje år. Utlandssemestern senast, i det 

aktuella fallet, skedde två år tidigare och var även i det fallet en kryssning till Åland. 

Nämnden visar dock otvetydigt att de har en större vana och erfarenhet av att arbeta med lagar 

och förarbeten. Utredningsprocessen styrs av officialprincipen, det vill säga, det är myndigheten 

som har ansvaret för att ett ärende blir oordentligt utträtt. De argumenterar utifrån lagars 

formuleringar och förarbeten, även om de inte har en lika stor spridning av källor som 

förvaltningsrätten. Det visar även på att nämnd och handläggare har många mästare att följa och 

sitter som spindeln i nätet mellan den enskilde och samhället. Likt ”gatans byråkrater” (Lipsky 

1980, egen översättning) besitter de grundläggande erfarenheter och kompetenser inom vitt 

spridda områden men saknar spetskompetens inom andra. År 2005 presenterades en utvärdering 

av LSS tio första år av H. Bengtson och K. Åström som bekräftar problemet denna spridning av 

intressen innebär. De lyfter fram att det inom kommunerna fanns skillnader mellan värderingar 

och förhållningssätt, till exempel mellan utredare, beslutsfattare och verkställare (Bengtson och 

Åström 2005, s 302). De visar även att enskilda handläggare och beslutsfattare har stort 

handlingsutrymme, att begrepp tolkas olika och att resursbrist åberopas som grund för avslag 

(Bengtson och Åström 2005, s 304). De föreslår att den skillnad de ser mellan kommunernas 

beslutsgrunder kan tolkas som en kombination av att politisk kultur, förvaltningskultur och 

kommunalekonomiska aspekter styr verksamheten. Det är inte säkert att dessa lösningar i första 

hand utgår från de centrala mål som beslutsfattaren önskar uppnå, eller att de beslut som fattas i 

första hand utgår från den funktionshindrades behov (Bengtson och Åström 2005, s 305).

För att ytterligare förtydliga problematiken med att garantera den enskilde individens rätt till 

självbestämmande i rättsliga sammanhang (kanske främst gällande personkrets 1), kan 
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Grunewald (2000 s 271) citeras; många som har ett begåvningshandikapp saknar en eller flera 

förutsättningar som krävs för en god kommunikationsutveckling. De har ofta problem i 

varierande utsträckning med att samordna intryck från olika sinnen och att jämföra dem med 

tidigare erfarenheter. Detta leder till bristfällig begreppsbildning. 

 Alla rättssubjekt (som är den juridiska termen för fysiska personer och sådana juridiska 

personer som kan inneha rättigheter och skyldigheter) har rättskapacitet (URL 2). Den rättsliga 

handlingsförmågan förvärvar man fullt ut när man blir myndig (9 kap. § 1 FB). Med detta följer 

att man tar ansvar för sina handlingar. Ansvaret förutsätter att man förstår både vad saken gäller 

och innebörden av sitt handlande.  För många med, för att använda ovanstående begrepp, nedsatt 

beslutskompetens kan denna förmåga öka genom att man ger processen tid (jfr. Grunewald 2000, 

s 263). 

 Förvaltningsrätten intresse är rättsvårdende. De har sina av lagstiftaren satta ramar och utgår 

utifrån dem. De har inte den kommunala budgeten att ta hänsyn till utan har bara att avgöra om 

den 

Självkritik och förförståelse
Jag har i detta arbete använt mig av en för mig ny bekantskap, aktö-nätverks-teorin. Det som 

lockade mig till att använda ANT som analytiskt verktyg är att den öppnar för studium av hur 

människor försöker arbeta med lagens normer. Lagen blir ett verktyg, en artifakt, som ska ge den 

enskilda individen med funktionsnedsättningar tillgång till stöd och service. Lagen blir även den 

aktör som formar nätverket, i det att den beskriver processens ordning och tvingar nätverkets 

aktörer att förhålla sig till den när de försöker tolka dess innehåll till sin fördel, sitt narrativa 

program. Överklagandet som fenomen är bildandet av ett nätverk. Nätverket är sprunget ur två 

parter i konflikt som går till en tredje, vars uppgift blir att avgöra vem som har ”rätt” i sin 

tolkning. Var och en av de tre huvudaktörerna, den enskille, kommunen eller nämnden och 

förvaltningsrätten utgör i sig nätverk med egna intressen och hänsynstaganden. I princip kan man 

säga att de klagande har med sin ansökan haft ett narrativt program, de har haft en önskan om ett 

resultat och berättat en historia om sina behov för nämnden som de vill övertyga att handla på ett 

vist sätt. Nämnden kommer med ett antiprogram, en annan historia, som ska omintetgöra ansökan 

och befoga avslaget. Dessa historier tas till Förvaltningsrätten för att de ska döma i frågan. 

Förvaltningsrätten går igenom de båda berättelserna och bidrar med en egen. Förvaltningsrättens 
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kommer gå en av parterna emot och stärka den andra. En teori som öppnar för ett sådant 

resonemang är inbjudande. Det har dock varit tämligen svårhanterligt att anpassa en teori/metod 

som är så pass öppen till mitt kontext. Jag är i skrivande stund osäker på om det presenterade 

arbetet håller ihop som konstruktion och om valet av metod var ett passande val.  

 Uppsatsen har formen av en fallstudie, om än en splitrad sådan. Grunden till det är min egen 

ovana vid det vetenskapliga hantverket. Uppsatsens grundidé, innan min teoretiska utgångspunkt 

var bestämd, var en kvantitativ undersökning av överklagade LSS-avslagsbeslut. Ett induktivt 

arbetssätt verkade dock mer passande när jag dök in materialet. Jag klarade dock inte att lägga 

om kursen helt och endast studera ett mål. Retrospektivt kan det möjligen ses som ett misstag. 

Min förhoppning var att det större antalet mål kunde medföra en representativ bredd i empirin. 

Det finns dock en hel del som talar för att en än striktare avgränsning skulle medfört mindre 

kompromisser i tolkningens och analysens utformning. En ytterligare faktor som talar för att en 

striktare avgränsning skulle varit att föredra är en av lagens insatser; LASS. Det är 

Försäkringskassan, inte socialtjänsten, som utreder och fattar beslut om denna insatts (Wolmesjö 

och Zanderin 2000, s 101) trots att den ingår som en del av LSS-lagens insatser. 

Ett av de svåraste momenten i denna forskningsstudie har varit att komma i från min egen 

förförståelse och bias av hur mitt forskningsfält skulle komma att se ut. Jag har därför i omgångar 

fått rensa mitt arbete på formuleringar där dessa frödomar kommit fram. Min förhoppning är att 

texten nu inte sak störas av sådana övertramp. 

 Jag har en relativt lång erfarenhet av att arbeta med personer från personkrets ett. Lagens 

formulering och fokus på det egna ansvaret för den enskilde att ansöka och överklaga sina 

insatser har alltid fascinerat mig. På pappret ser det så idealiskt och positivt ut. Det finns dock ett 

problem i detta förlopp. De som ska ansöka om dessa insatser har ofta hela sin tillvaro definierad 

av de personer de ska utkräva sina rättigheter mot. Många får stöd genom LSS just beroende på 

att de har intellektuella funktionsnedsättningar som medför en nedsatt förmåga att fatta överlagda 

och informerade beslut och/eller uttrycka sin mening. 

 Problemet ur social synvinkel är att många av de personer som finns i persongrupp ett är i stort 

behov av stöd för att behärska sin livssituation. Uppsatsen har tagit upp forskning som visar att 

den som är resursstark, den som har ett socialt kapital att luta sig mot, i form av starka och drivna 
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personer som kan stödja den enskilda att föra upp sin sak på förvaltningsrättsnivå får ett försteg 

framför dem som inte har dessa sociala tillgångar. Dessa vetenskapligt framtagna informationer 

kan ses som självklara ur ett vardagligt perspektiv. Skillnaden mellan den vardagliga och den 

vetenskapliga kunskapen är att den vetenskapliga versionen lägger fram belägg för sin sak som 

kan kontrolleras av andra. Den kan därför användas på ett tillförlitligare sätt av utförare och 

tjänstemän som vill arbeta för en fortsatt försäkran av denna persongrupps rättssäkerhet och 

medborgerliga jämlikhet.
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