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Abstract 

This study sets out to analyze the problem representation in the Swedish official 

report SOU 2015:80. The study seeks to analyze what sort of understanding the 

policymakers have of the terms self-determination (självbestämmande) and 

mentally incompetent (beslutsoförmögen). Lastly the study will analyze what the 

lived effects of this policy may be for persons who are provided help and service 

by LSS. The study adopts a method developed Carol Lee Bacchi called “what’s 

the problem represented to be?” that can be used to study governance. The most 

basic principle of this method is that it is necessary to study not only policies but 

also the assumptions behind them in order to understand how certain phenomena 

become identified as problems in need of a solution. Together the problem 

identified and the proposed solution forms what Bacchi calls a problem 

representation. The findings show that the problem representation embodied 

within SOU 2015:80 is that the absence of laws regulating the rights of persons 

who are regarded as mentally incompetent (beslutsoförmögna) in healthcare, care 

and research should be remedied with a new law. The study ends with a 

discussion of the possible impact of this proposal on the lived effects for the 

persons affected. 

 

Nyckelord: problemrepresentation, självbestämmande, beslutsoförmögen, 

funktionsnedsättning 

Antal ord: 9608 
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1 Inledning 

Mot slutet av det förra seklet började den svenska staten implementera lagar som 

syftade till att ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att gå från 

institutionaliserad vård och omsorg till att bli fullvärdiga medborgare i det 

svenska samhället. Införandet av Omsorgslagen (1985:568) var den svenska 

statens första försök att bryta med den institutionaliserade vården av bland annat 

personer med funktionsnedsättning. Lagen om Stöd och Service till vissa 

funktionshindrade (1993:387, framgent LSS) ersatte Omsorgslagen och lanserades 

som en frihetsreform. Människor med funktionsnedsättning skulle nu ges samma 

möjligheter att leva ett gott liv som samhällets andra medborgare. De centrala 

begreppen i LSS är delaktighet, självbestämmande och inflytande, liksom 

kontinuitet och helhetssyn. Det innebär att de människor som omfattas av lagen 

har rätt till självbestämmande, att leva ett gott liv och att delta i samhället i stort, 

målet är att respektera den enskildes integritet och att insatser ska stärka förmågan 

till ett självständigt liv (1993:387). Införandet av LSS innebar ett brott med den 

tidigare paternalistiska institutionaliseringen av människor med 

funktionsnedsättning (Altermark 2018). Tidigare forskning har visat att rätten till 

självbestämmande för människor som idag omfattas av LSS i praktiken formas av 

personalens förståelse av begreppet självbestämmande. Tvång och begränsningar 

är fenomen som i viss mån lever kvar inom LSS (Björne et al 2015, Altermark 

2018). Den statliga utredningen om beslutsoförmögna personer i vård, omsorg och 

forskning (framgent SOU 2015:80) syftar till att lösa befintliga problem vad gäller 

personer som inte anses vara förmögna att fatta beslut. Uppsatsen ser denna 

inskränkning av självbestämmande för dessa människor som problematisk och att 

den inte minst av det skälet är intressant att studera som ett fall av styrning. Rätten 

till självbestämmande är grundlagsskyddad (RF 1976:152 kap 2 6 §) och det är 

därför intressant för uppsatsen att studera vilka antaganden och föreställningar 

som ligger bakom de aktuella problematiseringarna i SOU 2015:80. Följaktligen 

kommer de förslag till lösningar som presenteras i SOU 2015:80 och de levda 

effekterna av de föreslagna lösningarna att granskas. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att påbörja en kartläggning av hur den svenska staten 

utövar styrning över människor med funktionsnedsättning genom att analysera 

utredningen om beslutsoförmögna personens ställning vid vård, omsorg och 

forskning (SOU 2015:80). Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från en 

foucauldiansk förståelse av styrning, medan den metodologiska delen utgår ifrån 

Carol Lee Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. Det är en 

metod för att kritiskt granska styrning, genom att undersöka vilka antaganden som 

gör att policyförfattare och politiker förstår ett visst fenomen som ett problem. Ett 

problem kräver lösningar. En problematisering av ett fenomen och de lösningar 

som föreslås för att åtgärda problemet bildar en central term för Bacchi: 

problemrepresentation. Problemrepresentation presenteras i korthet redan här då 

den är viktig för arbetets frågeställningar. Uppsatsens fokus är att lyfta fram den 

problemrepresentation som kommer till uttryck i utredningens 

problemformulering och förslag till lösning. Därefter kommer uppsatsen att 

analysera vilka bakomliggande föreställningar och antaganden som ligger till 

grund för denna problemrepresentation. I nästa steg kommer uppsatsen även att 

försöka presentera vilka levda effekter den identifierade problemrepresentationen 

kan komma att resultera i för brukare enligt LSS om utredningens förslag blir 

verklighet. Uppsatsen syftar även till att granska hur utredningen SOU 2015:80 

förstår begreppen beslutsoförmögenhet och självbestämmanderätt för gruppen 

brukare enligt LSS. Uppsatsen kommer även att söka formulera egna definitioner 

av begreppen beslutsoförmögenhet och självbestämmande. Vidare syftar studien 

till att undersöka vilka konsekvenser de antaganden och föreställningar om 

beslutsoförmögenhet och självbestämmanderätt som görs i SOU 2015: 80 får för 

gruppen brukare av LSS. Frågeställningarna som kommer vägleda mig genom 

arbetet är som följer: 

 

• Vilken problemrepresentation kan vi identifiera i den statliga 

utredningen om beslutsoförmögna personer i vård, omsorg och 

forskning? 

• Vilka antaganden och förställningar ligger till grund denna 

problemrepresentation? 

• Vilka levda effekter kan utredningens förslag förväntas få för brukare 

enligt LSS? 

 

2.1 Centrala begrepp 
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Här kommer jag att definiera begrepp som är centrala för min uppsats. För 

tydlighetens skull är det viktigt att författare och läsare har en gemensam 

förståelse av för uppsatsen centrala begrepp. 

2.1.1 Brukare  

Brukare är ett begrepp med stort omfång som på 1990-talet ersatte begreppet 

klient för alla människor som söker hjälp via socialtjänsten. Övergången från 

klient till brukare motiverades utifrån en önskan om att se de stödsökande som 

aktörer som ska vara delaktiga i utformningen av de insatser de omfattas av 

(Heule & Kristiansen 2013). I arbetet kommer jag att använda mig av begreppet 

brukare med följande innebörd: att det avser en person som har rätt att ställa krav 

på insatsgivaren, det vill säga personalen på golvet men också organisationen som 

ansvarar för insatsen. Rätten att ställa krav är helt i enlighet med LSS:s 

intentioner: att verksamheterna håller en bra kvalitet och arbetar aktivt för att öka 

brukares självbestämmande (1993:387). 

2.1.2 Självbestämmande 

Statsvetenskaplig forskning har länge intresserat sig för hur medborgare utövar 

självbestämmande. Många forskare har valt att förstå medborgaren som en aktör 

med kapacitet att ta egna beslut och delta i beslutsfattande (Williams, Popay & 

Oakley, 1999; Hoggett, 2001; Le Grand, 2003; Deacon, 2004; Jensen & Pfau-

Effinger, 2005 i Beadle-Brown, Biggeri, Halvorsen, Hvinden, Tøssebro och 

Waldschmidt, 2017, s. 4, framgent Beadle-Brown et al). Denna definition av 

självbestämmande har ofta exkluderat människor med funktionsnedsättning från 

de resurser och möjligheter som krävs för att jämlikt kunna delta i samhällslivet 

med människor utan funktionsnedsättningar. En del människor med 

funktionsnedsättning har till och med fråntagits sin legala rätt att göra egna val 

(Beadle-Brown et al 2017, s. 4). Självbestämmande kan alltså förstås på olika sätt. 

Enligt LSS 6 § innebär självbestämmande för brukare som har en insats enligt 

LSS följande: 

 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 

 

Det emancipatoriska projektet som LSS ämnar främja innebär att människor 

med funktionsnedsättning har rätt att bestämma över hur ens liv ska levas. 

Formuleringen ”i största möjliga utsträckning” i citatet ovan vittnar om att det i 

lagens mening finns situationer där brukaren inte kan förvänta sig att kunna utöva 

självbestämmande. Vilka situationer det kan vara specificeras inte i lagen. 

Tidigare forskning (Altermark 2018, Björne et al 2015) har visat att personal i 

LSS-verksamheter anser det svårt att ställa just självbestämmande mot andra 
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värden (t ex risken att brukare skadar sig) i det dagliga arbetet. I boken Nedsatt 

beslutsförmåga argumenterar vårdetikern Göran Lantz för en människosyn som 

han definierar på följande vis: människor är det viktigaste i världen och det är ett 

kännetecken på, och ett ideal för människor att bestämma över sina egna liv 

(Lantz 1998, s. 40). Uppsatsen anammar denna människosyn. Lantz hävdar att 

självbestämmanderätten är en central del av hans människosyn, och att om man 

avlägsnar självbestämmandet från hans människosyn så upphör den att vara en 

begriplig enhet. 

2.1.3 Beslutsoförmögenhet 

Ord spelar roll, hur vi benämner fenomen spelar roll för hur vi förstår dem. 

Uppsatsens analysenhet, den statliga utredningen om beslutsoförmögna personer i 

vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80), gör det tydligt redan i sin titel att 

vissa medborgare inte anses förmögna att fatta beslut. Uppsatsen ser begreppet 

beslutsoförmögenhet som ett exempel på vad Nancy Fraser kallar vanlig politisk 

förvrängning (ordinary political misrepresenation). Politisk förvrängning är vad 

som händer när en policy eller lag gör det svårare för vissa medborgare att delta i 

en beslutsprocess (Fraser 2008: 19). Genom att kalla en människa för 

beslutsoförmögen fråntar vi densamme hennes agens. Uppsatsen kommer istället 

att använda orden nedsatt beslutsförmåga. En nedsatt förmåga går att stödja. Lantz 

menar att även när en beslutsförmåga är ytterst nedsatt, till exempel vid en så svår 

demens att det knappt går att tala om en beslutsförmåga är det viktigt att man tar 

hänsyn till den dementes önskningar och vilja (Lantz 1998: 54). 
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3 Teori 

3.1 En Foucauldiansk förståelse av styrning  

Ett av Michael Foucaults många bidrag till förståelse av makt är hans tankar kring 

styrning. Foucault var bland annat intresserad av att undersöka hur normer styr 

människors handlande. Normens makt ligger i vad Foucault kallar styrning via 

disciplinering. För Foucault innebär detta att den disciplinerande maktens främsta 

karaktäristiska är normalisering (Nilsson 2008, ss. 100–101). Normalisering är för 

Foucault en process där individer genom upprepning anpassas till både ett 

homogeniserande och samtidigt individualiserat beteende. Människor förstås som 

normala i relation till det avvikande och tvärtom (Nilsson 2008, s. 90). Foucault 

pratar om friheten att handla med förförståelsen att den villkoras av man utför 

”rätt” handlingar, inom ramen för uppsatsen är det mer intressant att förstå frihet 

som ett sätt att utöva självbestämmande. Självbestämmande (frihet) är alltså 

villkorat av att subjekten handlar ”rätt”. Styrning via disciplinering kan förstås 

som friheten för människor att handla som man vill inom ramen för de 

hegemoniska diskurserna. Det är alltså inte ett försök att hindra människor från ett 

visst handlande, istället bör styrning i en foucauldiansk mening förstås som 

makten att få människor att frivilligt handla på ett visst sätt, genom att bestämma 

både hur man får handla i en viss diskurs men också inom vilken diskurs 

människor kan handla (Foucault 2002). Funktionsnedsättning förstås alltså inte 

som en begränsning i sig utan som en begränsning eller ett problem ”inom en viss 

specifik social kontext” (Jordan 2010, s. 30). 

3.1.1 Foucauldiansk styrning inom LSS 

Institutionaliseringen av människor med funktionsnedsättning beskrivs av 

Foucault som en regim som utan direkt våld använder sig av andra former av 

tvång; systematisk kontroll och övervakning, strikt inrutade rutiner, inpräntandet 

av moraliska koder och till slut, hotet om bestraffningar (Nilsson 2008, s. 30). 

Altermark menar att denna foucauldianska form av styrning i viss mån fortlever i 

de omsorgsformer som har efterträtt tvångsinstitutionaliseringar. Altermark 

identifierar fyra karaktäriserande drag som tillsammans ska förstås som ett system 

av kontroll (Altermark 2018, s. 104). Det första karaktäriserande draget för detta 

kontrollsystem är att det övervakar beteende. Gilbert (2003, refererad i Altermark 

2018) menar att konsekvenstänkande är ett av de grundläggande sätten som 
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människor använder för att övervaka sitt eget beteende. Altermark förstår därför 

personalens övervakning av de boende som ett symptom på personalens förståelse 

för de boendes bristande förmåga att tänka konsekvent på grund av sin 

funktionsnedsättning (Altermark 2018, s. 104). Nästa karaktäriserande drag för 

detta kontrollsystem är den hierarki som präglar relationen mellan personal och 

boende, där de boende hela tiden står under kontroll av personalen. Hierarkin 

innebär att personalen har makt att bestämma om en boende får dricka kaffe, när 

den boende får dricka kaffe samt hur den boende dricker kaffe. Altermark menar 

att denna hierarki ska förstås som att det är personalen som vet när var och hur ett 

medborgarskap är aktuellt för den boende, det ska förstås som när den boende är 

kapabel att fatta självständiga beslut om hur hen vill leva sitt liv (Altermark 2018, 

s. 104). 

Vidare kräver denna kontrollregim att kontrollen är konstant, då personalen 

aldrig kan veta på förhand om en situation kommer att kräva motivering eller 

tvång. Altermark förstår detta som en grundläggande skillnad jämfört med den 

institutionaliserade praktiken då all kontroll var allmängiltig och omnipotent 

(Altermark 2018, ss. 104–105). Inom LSS har kontroll som arbetsinstrument levt 

kvar men bytt skepnad, det är en detaljstyrning av individer vilket leder oss in på 

det sista karaktäriserande draget för denna kontrollregim; kontrollen är 

individualiserad (Altermark 2018, s. 105). I kontrast till den allmängiltiga 

kontrollen som användes under institutionalisering måste kontrollen justeras till 

varje enskilt fall. Den kontrollregim som Altermark beskriver existerar alltså ”på 

golvet” i LSS-verksamheter och vittnar om att självbestämmande för brukare 

enligt LSS kan bli inhägnad av verksamhetens (bristande) förståelse av begreppet 

självbestämmande. Altermarks studie av hur personal använder sig av makt visar 

att denna regim av tvång i viss mån lever kvar inom LSS. I det specifika fallet 

med LSS innebär detta att brukare tvingas ta hänsyn till vad de tror att personalen 

anser vara rätt handlande. Det innebär att istället för att personalen direkt 

bestämmer över hur brukaren ska leva sitt liv så försöker personalen internalisera i 

brukaren vissa värden som brukaren ska ta hänsyn till när hen gör sina val 

(Altermark 2018, ss. 97–98). Således argumenterar uppsatsen för att personalens 

värderingar och normer påverkar de positioner en brukare kan inta. Denna 

förförståelse är av vikt att ha med sig när jag analyserar vilka levda effekter de 

lösningar som SOU 2015:80 presenterar kan ge upphov till. 

3.2 Funktionsnedsättning och medborgarskapets 

genealogi 

En stats subjekt är dess medborgare. Framstående akademiker inom 

funktionsnedsättningsstudier har tidigare argumenterat för att kapitalismens 

framväxt som ekonomiskt system, dess krav på produktivitet och den 

marknadslogik som dominerar kapitalistiska samhällen drivit på en exkludering 

av människor med funktionsnedsättning från deltagande i samhället (Barnes 1997; 
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Olive 1990 i Beadle-Brown et al 2017, s. 20). Altermark spårar i Citizenship 

Inclusion and Intellectual Disability medborgarskapets genealogi. Altermark 

finner i sin studie att medborgarskapet när det uppkommer i liberal politisk 

filosofi tydligt exkluderat människor med funktionsnedsättning då de per 

definition inte ansågs kunna besitta två viktiga mänskliga egenskaper: förnuft och 

rationalitet (Altermark, 2018, ss. 57–59, 71). Införandet av LSS bör därför förstås 

som ett brott inte bara med hur omsorgsarbetet kring människor med 

funktionsnedsättning är strukturerat utan även med hur samhället ser på dessa 

människors rätt att delta i samhället (Altermark 2018, ss. 63–65, 71–72). 

Altermark menar att funktionsnedsättning som diagnos kan förstås som ett svar på 

hur vissa människor inte var önskvärda som humanistiska subjekt i 

nationsbyggandet (Altermark 2018, ss. 106–107). Simões och Santos har i sin 

forskning kring livskvalitet visat hur människor som klassificeras som brukare får 

en försämrad livskvalitet i jämförelse med människor som tilldelats rollen som 

medborgare. I sin forskning visar de att människor med funktionsnedsättning 

främst förstås av majoritetssamhället som just funktionsnedsatta då fokus läggs på 

själva diagnosen/er istället för på människan (Simões & Santos 2016). 

I SOU 2015:80 undersöker utredarna möjligheter och rättigheter till 

självbestämmande för människor med funktionsnedsättning i relation till vård, 

omsorg och forskning. Insikten att människor med funktionsnedsättningar mer 

eller mindre medvetet placerats utanför begreppet medborgarskap i västerländska 

demokratier och vilka negativa effekter det har haft på människor med 

funktionsnedsättning är viktig för uppsatsen. 

3.3 Det aktiva medborgarskapet 

I en studie baserad på livscykelintervjuer med människor med 

funktionsnedsättning i nio europeiska länder har en grupp forskare utvecklat 

begreppet medborgarskap till det aktiva medborgarskapet för att undersöka vilka 

förutsättningar människor med funktionsnedsättningar har för agens i samhället 

(Beadle-Brown et al, 2017, s. 2). För Beadle-Brown et al är människor med någon 

form av funktionsnedsättning en självklar del av medborgarskapet. Beadle-Brown 

et al slår fast att människor med funktionsnedsättning har ett behov av stöd för att 

aktivt kunna delta i samhället (Beadle-Brown et al, 2017, s. 81). Deras förståelse 

av det aktiva medborgarskapet vilar på tre olika dimensioner: 

Säkerhet – Beadle-Brown et al hävdar att en omfördelande politik är det som 

kan skydda medborgare från sjukdom, fattigdom och våld, samt att en sådan 

politiks existens hänger på om statens medborgare kan använda sina sociala 

rättigheter för att skydda sig från utsatthet (Beadle-Brown et al 2017, s. 3). För 

människor med funktionsnedsättningar menas främst att ha tillgång till 

ekonomiska förutsättningar för att ha råd med tak över huvudet, adekvata insatser 

och sjukvård. 

Autonomi – med autonomi syftar Beadle-Brown et al på möjligheter för 

medborgare att själva bestämma vad som är värdefullt i deras liv, om deras liv kan 
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levas utefter dessa val. Autonomi kan alltså förstås som synonymt med rätten till 

självbestämmande. För människor med funktionsnedsättning har samma behov av 

att kunna ta egna beslut och agera autonomt som andra människor men har ofta ett 

större behov av professionellt stöd för att kunna realisera detta (Beadle-Brown et 

al 2017, s. 63). 

Inflytande – för Beadle-Brown et al är medborgarinflytande något som rör 

både den individuella och kollektiva sfären av livet. För människor med 

funktionsnedsättning kan inflytande i den individuella sfären syfta till att kunna 

påverka insatsers vara eller icke-vara samt deras utformning. I den kollektiva 

sfären handlar inflytande om rätten till att delta i offentliga överlägganden och 

beslutsprocesser (Beadle-Brown et al 2017, ss. 2–3). 

Uppsatsen kommer precis som Beadle-Brown et al att betrakta människor med 

funktionsnedsättning som medborgare. Medborgare i Sverige har olika 

förutsättningar för att delta i samhället. Tidigare forskning har identifierat att 

människor med funktionsnedsättning är i behov av stöd för att kunna delta i 

samhället (Björne et al 2015). Beadle-Brown et al utgår från att de tre 

förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap interagerar och stödjer sig på 

varandra (Beadle-Brown et al 2017, s. 3). Till exempel är det osannolikt att 

medborgare skulle kunna utöva inflytande över saker som är viktiga i deras liv om 

de inte kan använda sina sociala rättigheter för att erhålla en förutsägbar och 

adekvat inkomst samt ha tillgång till insatser av hög kvalitet. Vidare är det svårt 

att föreställa sig att medborgare kan utöva sina sociala rättigheter om de inte har 

rätt att uttrycka sina behov och viljor (Beadle-Brown et al 2017, s. 3). Beadle-

Brown et als datainsamling av livscykelintervjuer med människor med 

funktionsnedsättning kartlade villkor för hur ett aktivt medborgarskap kan 

möjliggöras för människor med funktionsnedsättning. 

De tre förutsättningarna för ett aktivt medborgarskap kommer att fungera som 

ett raster för uppsatsen när jag undersöker de levda effekterna av SOU 2015:80. 

Det aktiva medborgarskapet som beskrevs ovan ska inom ramen för uppsatsen 

förstås som ett normativt ställningstagande för ett visst medborgarskap, det aktiva 

medborgarskapet är något som människor med funktionsnedsättningar historiskt 

inte haft tillgång till (Beadle-Brown et al 2017; Altermark 2018). 

3.4 Operationaliseringar 

För att kunna studera problemformuleringar och eftersträva validitet samt visa på 

goda sammanhang mellan teoretiska begrepp och operationella indikatorer har jag 

valt att operationalisera det aktiva medborgarskapet (Esaisson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns och Wägnerud, 2017, s. 22). 

3.4.1 Det aktiva medborgarskapet 
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Det aktiva medborgarskapet operationaliseras utifrån Beadle-Brown et als tre 

olika dimensioner: säkerhet, autonomi och inflytande. För att arbetet ska ha en 

kumulativ potential beskriver jag operationella indikatorer av det aktiva 

medborgarskapet. 

Säkerhet – här åsyftas en säkerhet från utsatthet i beslutsprocessen för insatser 

för människor med funktionsnedsättning. För att säkerhet ska uppnås behöver 

beslutsprocesserna vara rättssäkra och förutsägbara. 

Autonomi – här åsyftas möjligheter för människor med funktionsnedsättningar 

att påverka beslut, utöva självbestämmande och/eller medbestämmande.  

Inflytande – här åsyftas inflytande över beslutsprocessen. Vilka förutsättningar 

ges människor med funktionsnedsättningar att delta i offentliga överlägganden 

och beslutfattningsprocesser rörande både den individuella och kollektiva sfären 

av livet? 



 

 10 

4 Metod 

4.1 Förförståelse 

Sedan sommaren 2014 har jag arbetat med personer som har en insats enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (framgent LSS). I mitt arbete har 

jag många gånger förfasats över hur enkelt brukares vilja och önskningar har körts 

över av deras stödpersonal. Det har varit ett ögonöppnande arbete och mitt mål 

med att genomföra en kandidatuppsats har varit att belysa detta inskränkande av 

självbestämmanderätten, en rätt som är grundlagsskyddad (RF 1976:152 kap 2 

6§). Tidigare forskning har visat att människor som idag omfattas av LSS får se 

sin rätt till självbestämmande utmanas av personals förståelse av begreppet 

självbestämmande (Björne et al, 2015; Altermark, 2018), de attityder som jag stött 

på ”på golvet” återfinns alltså i flera delar av LSS. 

4.2 Metodval 

Uppsatsens metodologi är en poststrukturalistiskt analytisk modell framtagen av 

den australienska statsvetaren Carol Lee Bacchi och kallas ”What’s the problem 

represented to be?” (framgent WPR). Det är en kvalitativ metod som Bacchi 

utvecklande för att analysera innehåll i policydokument (Bacchi 2009, s. vi). Att 

analysera policy är för Bacchi en del av ett större projekt; att undersöka hur 

styrning sker, och vilka implikationer det har för de styrda (Bacchi 2009, s. vii). 

WPR fokuserar på att studera själva konstruktionen av ett problem och vilka 

effekter en viss problematisering får. Att undersöka vilka antaganden och 

föreställningar som ligger till grund för problemformuleringen (Bacchi 2009, s. 1) 

innebär att avtäcka de implicita antaganden som ligger till grund för hur utredarna 

förstår ett visst fenomen som ett problem är viktigt då det antas påverka vilka 

typer av lösningar som föreslås. Problemformuleringen och dess lösningar bildar 

tillsammans vad Bacchi kallar för problemrepresentation. Bacchi tvivlar på synen 

på problem som objektivt identifierbara, istället anser hon att problem skapas 

utifrån en (ofta outtalad) förförståelse (Bacchi 2009, s. 8). Sammanfattningsvis 

bygger WPR på tre påståenden: 

 

1. Vi styrs av problematiseringar. 
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2. Vi behöver studera problematiseringar (genom att analysera den 

problemrepresentation de innehåller), snarare än ”problem”. 

3. Vi måste problematisera problematiseringarna som framställs, genom 

att kritiskt undersöka förutsättningar för, och effekter av, 

problemrepresentationen (Bacchi 2009, s. xxi). 

 

4.3 Att analysera effekter enligt WPR 

Uppsatsen kommer att använda WPR för att studera utredningen om 

beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning (SOU 

2015:80). Att undersöka de levda effekterna av problemrepresentationen är 

uppsatsens centrala syfte. Bacchi menar att ett sätt att förenkla vad 

problemrepresenationen innebär är att studera hur ekonomiska medel används 

inom förslaget för att se vilken problemrepresenation det är som dominerar 

(Bacchi 2009, s. 4), vilket uppsatsen kommer bruka som tillvägagångssätt. Bacchi 

lyfter även fram tre sammankopplade och överlappande typer av effekter som är 

värda att undersöka; diskursiva effekter, subjektiva effekter samt levda effekter 

(Bacchi 2009, s. 15). Med diskursiva effekter syftas det här till hur den 

problemrepresentation uppsatsen identifierar inom SOU 2015: 80 påverkar vad 

som går att säga, tycka och tänka i frågor som rör beslutsoförmögenhet och 

självbestämmande för brukare inom LSS. Subjektifierande effekter berättar om 

hur subjekt framställs i problemrepresentationer och bygger på Foucaults insikter 

kring subjektifiering, diskursiva subjekt och subjektspositioner (Bacchi 2009, s. 

41). Bacchi och även min studie delar alltså Foucaults skepsis mot att det skulle 

vara autonoma subjekt som påverkar diskursen. Uppsatsen intresserar sig för att 

studera hur de levda effekterna av utredningens förslag förstås av utredningen 

själv och inriktar sig på de materiella konsekvenserna av problemrepresentationen 

(Bacchi 2009, s. 17). Jag noterar att WPR i relation till de materiella 

konsekvenserna fortfarande blir kvar på ett teoretiskt plan, det är alltså inte frågan 

om att jämföra den verklighet som framställs i SOU 2015:80 med den ”faktiska” 

verkligheten utan jag kommer att befinna mig på ett hypotetiskt plan när jag 

undersöker vilka levda effekter problemrepresentationen kan få (Bacchi 2009, s. 

18). 

4.4 Avgränsningar 

Då uppsatsens syfte är att påbörja en kartläggning av den svenska statens 

förståelse av självbestämmande för människor med intellektuell 

funktionsnedsättning är vissa avgränsningar nödvändiga. Människor med 

funktionsnedsättning osynliggörs ofta i samhällsdebatt. För att inte bidra till detta 
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osynliggörande av människor med funktionsnedsättning kommer uppsatsen att 

explicit fokusera på hur självbestämmande för människor med 

funktionsnedsättning förstås och regleras av den svenska staten i SOU 2015:80. 

Utredningen är mycket omfattande och innehåller ingående redogörelser för och 

resonemang kring den rättsliga bakgrunden, relevanta konventioner och andra 

internationella dokument, ställföreträdarskap och stödpersoner, yrkesetiska 

riktlinjer samt tidigare utredningar på området för att bara nämna de som framstår 

som viktigast. För uppsatsens ändamål kommer jag att begränsa arbetet till de 

delar som berör insatser enligt LSS och fokusera analysen på de delar som handlar 

om utredningens problembeskrivning och de förslag utredningen presenterar samt 

de konsekvenser som utredningen menar skulle bli resultatet om utredningens 

förslag genomförs. Då Bacchis metod är mycket omfattande har jag inom 

uppsatsens ram endast haft möjlighet att analysera de levda effekterna av SOU 

2015:80. Att studera effekterna av utredningens problemrepresentation utgår från 

Bacchis antagande om att problemrepresentationer inte kan tillgodose alla berörda 

samhällsgruppers behov samtidigt (Bacchi 2009, s. 15). 
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5 Analys 

5.1 Presentation av uppsatsens analytiska 

tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer jag att först att beskriva utredningen om beslutsoförmögna 

personers ställning vid vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80) och dess 

bakgrund samt referera det viktigaste innehållet vad gäller personer som omfattas 

av insatser enligt LSS. Därefter kommer jag att analysera utredningens 

problemformulering och förslag till lösning för att kunna definiera utredningens 

problemrepresentation. Nästa steg blir att analysera vilka bakomliggande 

föreställningar och antaganden som ligger till grund för denna 

problemrepresentation. Avslutningsvis kommer jag att analysera vilka levda 

effekter den identifierade problemrepresentationen kan komma att resultera i för 

brukare enligt LSS om utredningens förslag blir verklighet. 

5.2 Utredningens bakgrund 

Den 20 juni 2012 tillsatte regeringen en utredning om beslutsoförmögna personers 

ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning. Utredningen 

fick namnet Utredning om beslutsoförmögna personers ställning vid vård, omsorg 

och forskning. I regeringens kommittédirektiv formulerar regeringen det problem 

som utredningen är tänkt att föreslå lösningar på som att det finns ”personer som 

inte har förmåga att utöva sitt självbestämmande” vad gäller insatser inom LSS 

och att lagstiftningen ger ”liten eller ingen vägledning om hur hälso- och 

sjukvårdpersonal, tandvårdspersonal eller anställda inom socialtjänsten ska gå till 

väga i situationer som kräver att personer ska lämna samtycke”. Mot bakgrund av 

denna avsaknad av rättslig reglering har det inom vården ”därför utvecklats en 

praxis där företrädare för verksamheten, om möjligt i samråd med patientens 

anhöriga, fattar beslut utifrån principen om den enskildes förmodade vilja (s.k. 

hypotetiskt samtycke), alternativt utifrån principen om patientens bästa” (dir. 

2012:72, s. 3). 

Utredningen skulle ursprungligen lagt fram sina resultat senast den 1 april 

2014, men i två tilläggsdirektiv (dir. 2013:96 och dir. 2014:119) förlängdes denna 

tidsfrist först till den 1 januari 2015 och senare till den 30 september 2015. 
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Lagstiftningsarbetet har i skrivande stund (januari 2019) inte gått vidare till 

lagrådet. 

5.3 Utredningen om beslutsoförmögna personers 

ställning vid vård, omsorg och forskning 

Många av de problem som utredningen redogör för identifierades redan i 

skrivelsen ”En sammanhållen reglering avseende ställföreträdare för patienter 

med bristande beslutsförmåga” som undertecknades av ett stort antal berörda 

organisationer den 14 juni 2011. Stora delar av innehållet i skrivelsen återges i 

utredningen. Undertecknarna av skrivelsen menar att ansvaret för att fatta beslut 

om vård och/eller insatser avseende vuxna personer med bristande beslutsförmåga 

inte är rättsligt reglerat ”vilket skapar allvarliga problem inom hälso- och 

sjukvården, socialtjänsten och angelägen forskning om många sjukdomar”. Vidare 

framhåller man att problemet sedan länge har ”påtalats för olika regeringar” samt 

att det är hög tid att frågan får en lösning. Eftersom det i Sverige saknas en 

reglering av hur ”vårdbeslut avseende vuxna patienter med bristande 

beslutsförmåga ska fattas” uppstår en svårlöslig konflikt med principen om att 

”vården ska vara frivillig och basera sig på patientens samtycke” i de fall det inte 

är möjligt att inhämta ett ”godtagbart samtycke”. Denna avsaknad av ett rättsligt 

regelverk innebär ”en rättslig otrygghet för både patienterna och deras 

närstående”. Därtill kommer att vårdpersonalens arbetssituation blir svår ”när 

beslut ofta måste fattas på rättsosäker grund” (SOU 2015:80, ss. 404–405). 

Utredningen diskuterar även konsekvenserna av de reformer som genomförts 

under de senaste årtiondena, såsom vårdval och vårdgaranti och anför att 

Myndigheten för vårdanalys ”har konstaterat … att överföring av makt till 

patienterna förutsätter att patienterna vill, förstår och kan använda de nya 

möjligheterna samt att det finns svårigheter för vissa grupper att utnyttja 

möjligheterna som reformerna erbjuder.” Utredningen framhåller här att det finns 

en påtaglig risk för att ”personer med nedsatt beslutsförmåga och stora vårdbehov 

kan [ha] missgynnats av utvecklingen mot ökad fokus på valfrihet, regler om 

vårdgaranti och patientmakt (inklusive e-hälsa). Detta kan därför leda till ett 

ytterligare ökat behov av företrädare för personer som saknar förmåga att själva ta 

ställning i olika frågor” (SOU 2015:80, s. 418). 

5.4 Utredningens problemformulering 

Utredningen sammanfattar sin problembeskrivning i tre punkter: 1) ”problemen är 

generella och inte kopplade till vissa situationer, typer av verksamheter eller 

specifika grupper”, 2) ”regelverket är bristfälligt vad gäller frågorna om vem som 

ska göra ställningstaganden i stället för en person som inte kan ta ställning själv 
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och om vad som ska beaktas vid ställningstagandet”, 3) ”regelverket är bristfälligt 

vad gäller frågorna om när en person ska anses sakna förmåga att ta ställning själv 

och om stöd till personer med nedsatt beslutsförmåga m.m.” (SOU 2015:80, s. 

675). 

5.4.1 Problemformuleringens första ben 

Den centrala problemformuleringen i SOU 2015:80 kan sägas stå på två ben. Det 

första benet handlar om de svårigheter som uppstår när brukare inte kan uttrycka 

sin egentliga mening och summeras i utredningen på följande sätt: 

 

De båda lagarna [LSS och SoL] förutsätter många gånger att en person har 

förmåga att själv ta initiativ, vara delaktig eller på annat sätt utöva sitt 

självbestämmande. Detta bl.a. genom att personen är aktiv eller i vart fall ger sitt 

samtycke till att en insats beviljas eller att en viss åtgärd vidtas vid 

genomförandet av en insats. Det finns dock situationer där personer inte har 

förmåga att utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta 

ställning i frågor som rör hans eller hennes insatser kan vara mer eller mindre 

begränsade. Personens förmåga att fatta beslut i en viss fråga kan vara nedsatt 

tillfälligt eller under en längre tid och graden av nedsättning kan variera över tid. 

(SOU 2015:80, s. 428). 

 

Rättsläget för brukare med nedsatt beslutsförmåga beskrivs i utredningen som 

problematiskt ur flera aspekter. Stort fokus läggs i utredningen på att beskriva det 

rättsliga läget kring självbestämmande och integritet (SOU 2015:80, ss. 429–430). 

Enligt 6 § i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

ska verksamheten ”vara grundad på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet” och brukaren ”skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.” Frågan 

är dock hur detta ska vara möjligt i ”situationer där personer inte har förmåga att 

utöva sitt självbestämmande”. Problemet är enligt utredningen med andra ord att 

det saknas ett i lag reglerat ställföreträdarskap och problemet ställs på sin spets i 

följande formulering: ”Om en person bedöms inte kunna ta ställning i en fråga, 

vem fattar då i praktiken beslutet för hans eller hennes räkning?” (SOU 2015:80, 

s. 439). 

Utredningen definierar beslutsförmåga som ”en persons faktiska förmåga att 

på egen hand ta ställning i en viss fråga i en viss situation” (SOU 2015:80, s. 403) 

och framhåller att det för närvarande saknas ”generella, tydliga och heltäckande 

regler om när en person ska anses sakna beslutsförmåga i rättslig mening, hur 

dessa bedömningar ska göras och andra krav kopplade till dessa bedömningar.” 

(SOU 2015:80, s. 426) Utredningen menar att avsaknaden på regler i situationer 

där samtycke krävs av en människa med nedsatt beslutsförmåga är ett stort 

problem. 
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5.4.2 Problemformuleringens andra ben 

Det andra benet utgår från den rättsosäkerhet som uppstår när personal och 

verksamheter inte styrs av tydliga regler och lagar gällande människor som inte 

kan lämna samtycke och summeras i utredningen på följande sätt: 

 

Svensk lagstiftning saknar, med några få undantag, regler om hur 

verksamheter och personal inom omsorgen ska gå till väga i situationer som 

kräver att personer ska lämna samtycke men där deras beslutsförmåga är nedsatt 

(SOU 2015:80, s. 428). 

 

Insatser enligt LSS bygger på frivillighet och förutsätter att den enskilde ger 

sitt samtycke, men det finns inte några regler med ”uttryckliga krav på samtycke 

eller krav på hur samtycke ska lämnas”. Därför menar utredningen att det torde 

finnas ”ett visst utrymme för att använda olika former av s.k. presumerade, och 

kanske i vissa fall hypotetiska, samtycken men det är oklart i vilka situationer och 

under vilka förutsättningar.” (SOU 2015:80, s. 430). 

Vidare försvåras rättssäkerheten av att närstående till brukare relativt ofta 

fungerar som en slags informell god man eller företrädare för brukaren. 

Utredningen understryker dock att det finns goda argument för att verksamheter 

har nära kontakt med närstående till brukaren då ett sådant utbyte kan hjälpa 

verksamheter att bilda sig en bättre uppfattning om vad den enskilde brukaren 

skulle ha velat ha för stöd (SOU 2015:80, s 433). Utredningen pekar även på hur 

brukare ställs inför krav på att välja mellan olika insatser och slår fast att brukare 

som kan ta en aktiv del av denna beslutsprocess får en bättre anpassad insats 

(SOU 2015:80, ss. 437–439). Utredningen skriver 

 

Det är också viktigt att inte underskatta betydelsen av personens 

förutsättningar att kunna ”stå på sig” och ställa krav i olika avseenden när det 

gäller den omsorg han eller hon får eller ska få. Det kan handla om att 

argumentera för att få en viss insats eller att efterfråga och begära mer 

information när man står inför ett val, t.ex. om man ska lämna ett samtycke eller 

inte. (SOU 2015: 80, s. 438). 

 

När en brukare inte står på sig förklarar utredningen att det har utvecklats en 

informell praxis som istället bygger på vad utredningen kallar ”hypotetiskt 

samtycke”. Utredningen ser användningen av hypotetiska samtycken som 

problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Det hypotetiska samtycket utgör en risk 

för att det är verksamhetens egna värderingar som bestämmer utformningen av en 

insats snarare än brukarens värderingar och vilja (SOU 2015:80, s. 442). Vidare är 

utredningen bekymrad över avsaknaden av generella, tydliga och heltäckande 

regler om när en person ska anses sakna beslutsförmåga i rättslig mening. 

Utredningen uttrycker två stora faror med avsaknaden av ett adekvat regelverk. 

För det första finns det en risk för att personer som borde bedömas kunna ta 

ställning i vissa frågor under vissa förhållanden istället ses som beslutsoförmögna. 

Utredningen hävdar att det är en kränkning av den enskildes självbestämmanderätt 
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och integritet. Den andra faran som utredningen pekar på är att det omvända kan 

inträffa, det vill säga att personer som borde bedömas sakna förmåga att göra egna 

ställningstaganden i vissa frågor i specifika situationer istället ses som 

beslutsförmögna. Utredningen slår fast att en sådan viljeyttring inte bör förstås 

som den enskildes “egentliga” vilja (SOU 2015:80 s. 443). 

Närstående, anhöriga eller nära vänner, tar ofta ett stort ansvar vad gäller 

vårdinsatser till personer med nedsatt beslutsförmåga. Många gånger fungerar de 

som ”informella företrädare” och kan genom att de förmedlar ”vad de känner till 

om den enskilde och dennes inställning i den aktuella frågan … bidra till att 

personalen kan bilda sig en bättre uppfattning om vad den enskilde själv skulle ha 

velat i situationen”. Det finns dock inte någon rättslig grund för att låta 

”närstående till en person som saknar beslutsförmåga i en fråga agera som 

ställföreträdare för honom eller henne” (SOU 2015:80, s. 433). 

Det problem som utredningen söker att lösa kan sammanfattas som att man 

söker en rättssäker lösning på frågan hur beslut om vård och/eller insatser ska 

kunna fattas för personer med nedsatt beslutsförmåga med full respekt för dessa 

personers självbestämmande och integritet. Problemet formuleras som ”Frågan 

om vem som gör ställningstaganden i frågor om samtycke till vård för en 

beslutsoförmögen persons räkning” och kan tyckas vara ett problem utan lösning. 

Utredningen menar att det inte finns rättsligt stöd för den inte ovanliga 

uppfattningen ”bland vårdgivare och personal” att förvaltare till skillnad från gode 

män skulle ha en långtgående ”grundbehörighet på detta område”. Den praxis som 

har uppstått på grund av avsaknaden av ett rättsligt regelverk för hur sådana beslut 

ska fattas kännetecknas enligt utredningen bland annat av att ”många olika 

tolkningar av rättsläget uppstår och blandas med praktiska argument och 

avvägningar, allt i syfte att finna hanterliga lösningar på problem som har att göra 

med det grundläggande problemet; avsaknad av regelverk i stora delar, och brister 

i det begränsade regelverk som finns” (SOU 2015:80, s. 421). 

Utredningen menar alltså sammanfattningsvis att den bristande 

beslutsförmågan hos vissa brukare är ett problem eftersom insatser enligt LSS ska 

bygga på samtycke. Denna bristande beslutsförmåga resulterar i en rättsosäker 

situation när verksamheter och personal fattar beslut utan att det finns ett giltigt 

samtycke. 

5.5 Utredningens förslag till lösning 

Utredningens förslag till lösning är att den ovan beskrivna situationen ska lösas 

genom införandet av en ny lag som ska innehålla ”bestämmelser om företrädare 

och beslutsfattande för personer som har fyllt 18 år och som inte har förmåga att i 

olika situationer själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård 

och omsorg”. Lagen ska även innehålla ”allmänna bestämmelser om 

företrädarskap”. I lagen finns också bestämmelser om ”personalens 

beslutsfattande i vissa situationer när personen inte själv kan ta ställning, stöd vid 



 

 18 

beslutsfattande, överklagande etc.” Lagen ska gälla för både offentlig och enskild 

verksamhet. 

I kapitel 13 för utredningen ett ingående och detaljerat resonemang om när en 

person inte ska anses vara förmögen att beslut. Uppsatsens omfång medger inte en 

utförlig diskussion av utredningens resonemang. Men de fyra kriterier som anges 

kan ses som centrala. Dessa kriterier är ”att personen inte har förmåga att: 1) 

förstå den information som är relevant för ställningstagandet, 2) överväga olika 

beslutsalternativ, 3) ta ställning i frågan i enlighet med de gjorda övervägandena, 

eller 4) skriftligen, muntligen eller på annat sätt visa vilken inställning han eller 

hon har i frågan” (SOU 2018:50, s. 494). Ett beslut om behov av företrädare kan 

grunda sig på ett eller flera av dessa kriterier. 

Beslut om behov av en företrädare ska fattas ”av den som bedriver 

verksamheten” men utredningen menar att det i praktiken kommer att vara 

personalen som bestämmer vem som ska vara personens företrädare. Om ”en 

företrädare bedöms som uppenbart olämplig för uppdraget i en fråga” ska dock 

den som bedriver verksamheten fatta ett mer formellt beslut (SOU 2015:80, s. 

551). Beslut om behov av företrädare för verksamhet enligt LSS behöver inte 

fattas av en läkare, men de ska ”grunda sig på intyg utfärdat av en sådan läkare 

eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd och behov av en 

företrädare”. Utredningen menar vidare att det i vissa fall ska räcka att beslutet i 

stället ”grundar sig på annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd 

och behov av en företrädare”. Detta kan till exempel bli fallet för personer som 

”sedan länge har vistats i en särskild boendeform” och att det då kan räcka att 

behovet av företrädare ”styrks genom journaluppgifter och en dokumenterad 

bedömning eller utlåtande från en behörig befattningshavare” (SOU 2015:80, ss. 

691–692). 

Företrädaren har rätt att överklaga beslut eller domar till allmän 

förvaltningsdomstol och föra talan i målet gällande sådana frågor som anges i 

angivna stycken i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.” (31 §, SOU 2015:80, s 743). 

Utredningen ägnar större delen av kapitel 17 åt en diskussion om förslagens 

kostnadsmässiga konsekvenser (17.5). Inledningsvis menar utredningen att det är 

mycket svårt att uppskatta förslagets ekonomiska konsekvenser eftersom man har 

ansett det vara i stort sett omöjligt att ”tillförlitligt kartlägga vilka principer och 

överväganden som faktiskt ligger till grund för verksamheternas och personalens 

hantering i dag av beslutssituationer som involverar personer som inte kan ta 

ställning själva i olika frågor” (SOU 2015:80, s. 681). Därtill kommer att det är 

svårt att uppskatta hur stor den krets av personer som skulle komma att omfattas 

av den nya lagen faktiskt är. Utredningen anför en siffra från 

Förmynderskapsutredningen som 2004 angav i sitt slutbetänkande att man 

”försiktigt kan anta att det finns mellan 130 000 och 170 000 vuxna personer som 

har mer eller mindre varaktigt nedsatt beslutsförmåga i Sverige och att antalet 

kommer att öka under de närmaste årtiondena”. Vi vet också att antalet personer 

med demenssjukdom har ökat samt att även antalet i ”personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, som är 20 år eller äldre, 

som har någon insats enligt LSS (exklusive personer med råd och stöd som enda 
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insats)” har ökat. Man kan därför med stor sannolikhet utgå från att antalet 

personer som inte kan ta ställning själva i olika frågor kommer att öka ytterligare 

under kommande årtionden (SOU 2015:80, ss. 681–682). 

Utredningen förväntar sig alltså att de nya företrädarformerna och 

samrådsförfarandena inte ska medföra ”några ökade kostnader för samhället”. 

Istället förväntar man sig att ”bl.a. systemet med att låta personer representeras av 

närstående och framtidsfullmäktige [torde] innebära en avlastning utifrån dagens 

situation” (SOU 2015:80, s. 683). 

Sammanfattningsvis består utredningens förslag till lösning alltså i att införa 

en lag med det övergripande syftet att stärka självbestämmanderätten och 

delaktigheten för människor som har en nedsatt beslutsförmåga genom att öka 

förekomsten av närstående och minska förekomsten av god man. Med de nya 

företrädarformerna och samrådsförfarandena önskar man att brukaren blir mer 

heltäckande företrädd genom att alternativ till det traditionella godmanskapet och 

förvaltarskapet skapas (SOU 2015:80, s. 683). Utredningens lösningar är alltså att 

flytta företrädar- och god manskapet närmare brukarens familj. Men 

självbestämmande innebär ju just att bestämma över sig själv, inte att en partner, 

mamma eller bror bestämmer. Uppsatsen vidhåller att denna tolkning av 

självbestämmande är förkastlig då den faktiskt inte flyttar makten över sitt liv till 

brukaren utan till vad utredningen anser vara en bättre lämpad agent för brukaren. 

Med tanke på den definition av beslutsförmåga (”en persons faktiska förmåga att 

på egen hand ta ställning i en viss fråga i en viss situation” (SOU 2015:80, s. 

403)) som utredningen använder kommer den föreslagna konstruktionen, där 

verksamheter kommer att få mandat att avgöra om en person ska anses vara 

oförmögen att själv fatta beslut och vem som i så fall skall företräda denne, att 

lämna stort utrymme för verksamheter och personal att få fram rättsligt giltiga 

samtycken. Det är dessutom uppenbart att denna konstruktion för att avgöra om 

en person ska anses vara beslutsoförmögen och hur en företrädare i så fall ska 

utses innebär att all makt i frågan förläggs hos verksamheten och dess personal. 

5.6 Utredningens problemrepresentation 

Det problem som utredningen söker lösa beskrevs ovan som frågan om vem tar 

beslut åt dem som bedöms inte kunna ta beslut själv? Uppsatsen anser att 

problemet är förankrat på två olika ben. Det första benet handlade om de 

svårigheter som uppstår när brukare inte kan uttrycka sin egentliga mening medan 

det andra benet utgår från den rättsosäkerhet som uppstår när personal och 

verksamheter inte styrs av tydliga regler och lagar gällande människor som inte 

kan lämna samtycke, alltså inte kan bruka sin självbestämmanderätt. Utredningens 

förslag till lösning är (som redovisats ovan) att införa en ny lag, lagen om stöd och 

hjälp till vuxna vid ställningstaganden till hälso-sjukvård och omsorg (LSH) med 

syftet att stärka rättssäkerheten genom att förtydliga regelverket och företrädar- 

och samrådsformerna. Den problemrepresentation som formuleras i utredningen 

kan kortfattat uttryckas som att utredningen för det första identifierar avsaknaden 
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av ett generellt täckande regelverk för ”personer som, p.g.a. att de helt eller delvis 

är beslutsoförmögna, saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt 

utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom vård, omsorg 

eller forskning” (SOU 2015:80, s. 457) som ett problem med negativa 

konsekvenser i form av bristande rättssäkerhet både för de personer som betraktas 

som oförmögna att själva fatta viktiga beslut ”inom vård, omsorg eller forskning” 

och för personal och verksamheter som tvingas lösa dessa problem med 

improviserade metoder och i stor ovisshet om deras beslut kan strida mot till 

exempel brukares självbestämmande och integritet. I förlängningen förekommer 

farhågor bland personal och verksamheter om att besluten kanske inte alltid är 

rättsligt giltiga. 

För det andra föreslår utredningen att de redovisade problemen ska lösas 

genom införandet av ny lagstiftning, LSH. Därigenom menar man sig ha 

formulerat en lösning på de påtalade problemen med den rättsosäkerhet som i dag 

råder i frågor avseende vem som ska företräda människor som inte anses kapabla 

att själva fatta beslut i för dem själva viktiga frågor och hur detta företrädarskap 

ska regleras. 

Denna nya rättsliga reglering kommer sannolikt att skapa en situation där 

verksamheter och personal får ett rättsligt giltigt instrument för hur de ska hantera 

frågor kring vem som ska företräda personer som anses sakna förmåga att själva 

fatta beslut. På så vis kommer mycket av den osäkerhet med åtföljande oro för att 

fattade beslut skulle kunna sakna rättslig grund sannolikt att försvinna. Även för 

brukare bör den föreslagna lagstiftningen leda till en förbättrad rättssäkerhet om 

förfarandet för att utse företrädare blir reglerat på det sätt som utredningen 

föreslår. Även om utredningen visserligen framhåller vikten av att lyssna på den 

berörde och dennes närstående och betonar hur viktigt det är att tala med istället 

för om den berörde och ta hänsyn till dennes önskemål så är det ändå i sista hand 

verksamheten och i praktiken dess personal som avgör om det finns behov av en 

företrädare och vem som ska vara företrädare för en viss person. Verksamheten 

har även möjlighet att entlediga en företrädare som bedöms vara olämplig. 

5.6.1 Bakomliggande föreställningar och antaganden om 

beslutsoförmögenhet och självbestämmande 

Ett steg i en WPR-analys är att undersöka de antaganden och föreställningar som 

ligger till grund för hur en företeelse formuleras som ett problem och hur de 

lösningar som föreslås kan förstås utifrån de implicita antaganden som ligger till 

grund för hur utredarna förstår ett visst fenomen. 

Utredningen vilar på ett outtalat antagande om att personal och brukare har 

likartade intressen. De båda grupperna arbetar för att vardagen och livet i stort ska 

vara så bra som möjligt för den enskilde brukaren. Altermark menar att 

behandlingen av brukare i de nya vårdformer som har vuxit fram efter att de stora 

vårdinstitutionerna för människor med “intellektuell funktionsnedsättning” 

avskaffades kännetecknas av en styrning av individen som vägleds av hur 

vårdpersonal ”tolkar LSS och vilka förmågor de anser vara nödvändiga för att 
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fungera som en medborgare … Man kan mycket väl hävda att motiverande 

tekniker är nödvändiga och bra för individen. Min poäng är snarare att vi lurar oss 

själva om vi inte ser dem som fall av makt” (Altermark 2018, s. 99). Men 

utredningen analyserar inte förhållandet mellan verksamhet och brukare som en 

maktrelation. 

Det kan tyckas överdrivet att utgå från att verksamheter skulle kunna 

missbruka det nya instrumentet företrädare, men det är svårt att inte se att det 

finns en påtaglig risk för godtycke i en konstruktion där det är verksamheten som 

ska bedöma om en person har behov av en företrädare, det är verksamheten som 

ska utse företrädare och där verksamheten även kan entlediga en företrädare som 

den anser vara olämplig. Företrädaren kan visserligen överklaga beslut eller 

domar till allmän förvaltningsdomstol, men det är påtagligt att all makt ligger hos 

verksamheten. Utredningen resonerar utförligt om vikten av att presentera 

information på ett för den berörde begripligt sätt, att lyssna på dennes önskemål, 

att tala med istället för om den berörde, att kanske avvakta tills denne har kunnat 

ta till sig informationen och så vidare. Faktum kvarstår dock att det är 

verksamheten som har att avgöra om en person inte ska anses vara kapabel att 

själv fatta beslut. 

Utredningen framhåller visserligen att samhället har ett ansvar för att se till att 

personer ”som anses sakna förmåga att ta ställning själva i olika situationer” och 

därigenom inte kan utöva sitt självbestämmande ”inte går miste om större värden 

än absolut nödvändigt” men nöjer sig med att framhålla vikten av att ”om möjligt, 

särskilda åtgärder vidtas för att kompensera för detta förhållande” (SOU 2015:80, 

ss. 455–456). Några sådana ”särskilda åtgärder” föreslår utredningen emellertid 

inte och den har medvetet avstått från att göra en fördjupad kartläggning av de 

”principer och överväganden som ligger till grund för beslutsfattande och 

vidtagande av andra åtgärder i dag, t.ex. hur eventuell praxis är utformad samt om 

och hur denna praxis uttrycks i rekommendationer eller liknande”. Beslutet att 

inte genomföra en sådan fördjupad kartläggning av till exempel praxis inom LSS 

motiveras med att det skulle vara en ”så gott som omöjlig uppgift att tillförlitligt 

kartlägga vilka principer och överväganden som faktiskt ligger till grund för 

verksamheternas och personalens hantering av beslutssituationer som involverar 

personer som saknar beslutsförmåga” (SOU 2015:80, ss. 452–453). 

Således har inte utredningen visat något större intresse av att i grunden förstå 

hur verksamheter idag faktiskt fungerar, utan menar att detta hade varit för 

metodologiskt svårt och kostsamt. Utredningens brist på intresse för hur 

verksamheter inom t.ex LSS faktiskt bedrivs framgår tydligt av skrivningen att: 

”En sådan kartläggning hade varit användbar framförallt för att fördjupa 

förståelsen för förutsättningarna i respektive verksamhet, men skulle därutöver 

bidra relativt lite till frågan om hur en reglering av ställföreträdande 

beslutsfattande bör utformas” (SOU 2015:80, s. 453). 

Utredningen problematiserar till skillnad från uppsatsen inte användandet av 

begreppet beslutsoförmögenhet, istället menar utredningen att människor kan ha 

mer eller mindre beslutsförmåga (SOU 2015:80, s. 428), vilket leder till problem 

för de människor som utredningen kallar beslutsoförmögna. I utredningstexten 

förekommer begreppet beslutsförmåga nästan enbart i sammansättningar som 
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nedsatt beslutsförmåga, bristande beslutsförmåga, avsaknad av beslutsförmåga 

och liknande. Utredningen definierar beslutsförmåga som ”en persons faktiska 

förmåga att på egen hand ta ställning i en viss fråga i en viss situation” (SOU 

2015:80, s. 403). Utredningen konstruerar alltså en dikotomi mellan människor 

med beslutsförmåga och de som anses sakna en sådan. Istället för att intressera sig 

för hur människor med nedsatt beslutsförmåga i större utsträckning hade kunnat 

involveras i beslut som rör deras liv och hälsa menar utredningen att den mest 

kostnadseffektiva och lämpliga lösningen är att etablera ett generellt och 

heltäckande regelverk där en företrädare eller god man bestämmer åt brukare. 

Detta fråntagande av agens från brukare gör statens roll till den som den goda 

välgöraren, och brukare till de passiva mottagarna av stöd och service, vilket 

strider mot uppsatsens definition av brukare som någon som just kan ställa krav 

på verksamheter och personal. 

5.6.2 Vilka effekter får utredningens problemrepresentation? 

Då utredningens förslag ännu inte har behandlats genom hela lagstiftningskedjan 

blir en diskussion av lagförslagets levda effekter för brukare enligt LSS med 

nödvändighet rent hypotetisk. Utredningen utgår från att förslagen om de 

genomförs ”kommer att bidra till ökad kvalitet i den vård och omsorg som erbjuds 

de personer vilka berörs av förslagen” (SOU 2015:80, s. 684) och det förefaller 

rimligt att anta att den nya ordningen skulle ge mindre anledning till konflikter 

”mellan t.ex. olika yrkesutövare eller mellan personal och närstående” (SOU 

2015:80, s. 424) än den nuvarande situationen. Även om det naturligtvis med ett 

nytt regelverk kan hända att personalen och närstående till brukaren kan ha starkt 

skiljaktiga uppfattningar om vad som är bäst för brukare så skulle lagförslaget, om 

det genomförs, innebära att det till skillnad mot tidigare skulle finnas ett tydligt 

regelverk som alla inblandade parter har att förhålla sig till. 

Utredningens resonemang om presumtiva och hypotetiska samtycken kan 

förstås som en variant av den foucauldianska styrning Altermark menar existerar i 

gruppbostäder (jmfr Altermark 2018 kapitel 5). Altermark visar i sin studie av 

kontroll i gruppboenden hur personalen hela tiden strävar efter att fostra brukare 

till att fatta ”rätt beslut”, inte äta skräpmat varje dag, inte välja kläder som visar på 

bärarens ”dåliga smak” och så vidare. Han framhåller att den brist som tillskrivs 

personer som beviljats stöd enligt LSS inte beskrivs som en oförmåga att göra val 

i allmänhet utan om att göra ”goda” val. Eftersom de intervjuade ur 

vårdpersonalen tolkar LSS som att de inte kan fatta beslut för dem de arbetar med 

föresätter de sig ofta att ”forma de boendes beslutsfattande på sätt som inte strider 

mot deras tolkning av lagen” (Altermark 2018, s. 95). Denna balansgång mellan 

respekt för de boendes självbestämmande och personalens strävan efter att styra 

deras beteende mot vad personalen anser vara deras bästa utspelar sig inom den 

löpande verksamheten och denna kommer enligt vad utredningen uttryckligen 

säger inte att omfattas av den nya regleringen. Vad gäller LSS anger utredningen 

istället att ”en företrädare ska kunna representera en person som inte själv kan ta 

ställning i t.ex. ärenden om … utbetalning till någon annan enligt 11 § LSS, 
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återbetalning enligt 12 § LSS och förhandsbesked om rätt till insatser när en 

person tänker bosätta sig i en kommun (16 § andra eller tredje stycket LSS)” 

(SOU 2018:50, s. 474). Utredningen vidgår att ett beslut att någon behöver ”hjälp 

av en företrädare vid ställningstagande i en fråga, utgör exempelvis en 

inskränkning i hans eller hennes självbestämmanderätt” (SOU 2018:50, s. 492). 

Frågan blir då hur de föreslagna förändringarna kan antas påverka en berörd 

persons möjligheter att utöva vad Beadle-Brown et al kallar ett aktivt 

medborgarskap? Beadle-Brown et al urskiljer som bekant tre olika dimensioner av 

ett aktivt medborgarskap: säkerhet, autonomi och inflytande. Vad gäller den första 

dimensionen så förefaller det rimligt att anta att säkerheten, eller närmare bestämt 

rättssäkerheten, kommer att förbättras åtminstone i rent formellt avseende om de 

föreslagna förändringarna genomförs. Vad gäller dimensionen autonomi är det 

svårt att förutsäga hur de föreslagna förändringarna skulle förändra brukares 

situation men jag noterar att utredningen har avstått från att genomföra en 

djupgående kartläggning av den informella praxis som idag existerar och inte 

heller föreslår några särskilda åtgärder för att kompensera för nedsatt 

beslutsförmåga mer än generella resonemang om att personal bör vara lyssnande. 

Det framstår därför som mindre sannolikt att de föreslagna förändringarna skulle 

stärka autonomin för brukare enligt LSS. Angående inflytande kommer de 

föreslagna förändringarna knappast att stärka inflytandet för brukare då makten 

över företrädarskapet faller på verksamheternas personalstyrka. Den informella 

styrning av brukare enligt LSS där personal använder övertalning för att inte 

tvingas bryta mot lagens bestämmelser skulle ersättas av en reglering där makten 

att fatta beslut i än större utsträckning tillkommer verksamheterna. 

Det kan vidare ifrågasättas om lagförslaget verkligen skulle ge en rättssäker 

lösning på frågan om beslut om vård, och/eller insats enligt LSS ska kunna fattas 

för personer med nedsatt beslutsförmåga med full respekt för dessa personers 

självbestämmande och integritet. Den föreslagna lagen inför visserligen en rättslig 

reglering av dessa frågor, men det är svårt att komma förbi det faktum att ett 

beslut om att en person ska anses vara oförmögen att fatta beslut om vård eller 

insatser för egen del samtidigt innebär att personens självbestämmande, om inte 

upphävs, så åtminstone allvarligt inskränks. Problemet är reellt, inte semantiskt, 

och jag inser att det inte finns någon enkel lösning. Samtidigt kan jag inte undgå 

att notera att resonemangen om människors självbestämmande och integritet som 

har en så framträdande plats i utredningens kapitel om den rättsliga bakgrunden 

med flera kapitel i stort sett lyser med sin frånvaro i diskussionen om förslagens 

effekter. Vid passagen från en diskussion om den rättsliga bakgrunden och 

Sveriges förpliktelser enligt olika internationella konventioner sker det samtidigt 

en förskjutning från personens ”självbestämmande och integritet” till förenklade 

förfaranden för verksamheter och personal med de kostnadsbesparingar som 

förslagen förväntas resultera i. Eller som utredningen själv uttrycker saken: ”den 

nya lagstiftningen utgår från verksamheternas och personalens faktiska 

förutsättningar och behov” (SOU 2015:80, s. 678). 

Sammanfattningsvis menar jag att utifrån det aktiva medborgarskapet kan man 

förstå lagförslagets effekter som en förstärkning av rättssäkerheten då ett tydligare 

regelverk hade inneburit att brukares talan hade varit tydligare representerad. Men 
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detta sker på bekostnad av brukares autonomi, eftersom utredningen har undvikit 

onödiga detaljregleringar, och hänvisar till att det skulle bli kostsamt och 

komplicerat. Att utredarna presenterar sina lösningar som en 

kostnadseffektivisering är intressant. Bacchi menar att allokeringen av 

ekonomiska medel är en slags genväg för att undersöka den dominanta 

problemrepresentationen (Bacchi 2009, s. 4). 

5.7 Sammanfattande diskussion av analysen 

Uppsatsens syfte har varit att studera de levda effekterna av utredningen SOU 

2015:80 för brukare med insats enligt LSS. Vilket är en del av ett större syfte som 

arbetet hoppas kunna bidraga till: studiet av hur den svenska staten utövar 

styrning över människor med funktionsnedsättning. Med utgångspunkt i det som 

framkommit i analysen av SOU 2015:80 kommer jag att återgå till mina 

ursprungliga frågeställningar och sammanfatta uppsatsens resultat. 

Ovan har utredningens problemrepresenation presenterats som ett dels 

personligt problem (brukare kan inte använda sitt självbestämmande) och dels 

rättsligt problem (det finns inte någon lagtext som tydligt definierar vem som ska 

representera brukaren vid bristande beslutsförmåga). Lösningen tillskriver 

utredningen en etablering av en ny lagtext med syfte att tydligt definiera när, var 

och hur en människa som bedömts som beslutsoförmögen kan företrädas av en 

företrädare eller god man. Utredningen menar att den nya lagen LSH kommer 

kunna råda bot på tidigare rättsosäkerheten helt enkelt genom att skapa rättsligt 

giltiga former för företrädarskap för personer som bedöms vara beslutsoförmögna. 

Utredningens förståelse av begreppen självbestämmande och 

beslutsoförmögenhet vittnar om ett ointresse av att verkligen sätta sig in i brukares 

liv och vardag. Istället skapar utredningen en dikotomi mellan beslutsförmögna 

och beslutsoförmögna människor. En beslutsoförmögen människa blir genom att 

klassificeras som beslutsoförmögen fråntagen sin självbestämmanderätt i frågor 

kring hälsa och sjukvård men även vilka insatser man vill söka stöd för. 

Vad anser de levda effekterna av utredningens förslag borde de stärka 

rättssäkerheten för brukare i vårdrelaterade frågor. Samtidigt är det osäkert 

huruvida utredningens förslag kommer vara brukare av godo gällande autonomi 

och inflytande. Införandet av ett tydligare företrädarskap skapar en risk för en 

inskränkning i självbestämmandet såväl som brukares inflytande och autonomi då 

frågor rörande vård och insatser enligt LSS i första hand kommer ställas till 

brukares företrädare. 
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6 Diskussion 

Människor med funktionsnedsättning är en av samhällets mest marginaliserade 

grupper. De lever i regel kortare, fattigare och mer utsatta liv än andra delar av 

befolkningen. Således tycker jag mig finna två alternativa tolkningar av 

utredningens förslag. För det första går det att se utredningens förslag som en 

lösning på de många ofta tragiska fall av förbiseende och undermålig vård som en 

människa med funktionsnedsättning skulle kunna utsättas för och en garanti för att 

individen sätts i centrum. Den andra tolkningen är långt mer dyster. Det går 

nämligen som jag argumenterat för i min analys att förstå utredningens förslag 

som ett sätt att omyndigförklara människor i frågor rörande insatser enligt LSS 

och vård. Det är påfallande att utredningen saknar varje ansats att studera 

situationen för någon av de kategorier människor som kan komma att omfattas av 

de föreslagna nya lagreglerna och att det inte finns några samhällsvetare, 

psykologer eller andra yrkeskategorier med djupare kunskap om 

funktionshindrade bland utredarna. Istället dominerar yrken som jurist och läkare. 

Det saknas även analyser av svårigheterna för människor med insats enligt LSS. 

Utredningen är i första hand inriktad på att formulera kriterier för när en person 

inte ska anses kapabel att själv fatta beslut om sitt liv. Utredningen framhåller: 

”betydelsen av att skapa en enkel och ändamålsenlig reglering som tillgodoser 

krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och trygghet för den enskilde, personalen och 

närstående till den enskilde” (SOU 2015:80, ss. 453–454). 

Utredningen innehåller vare sig en analys av vad som idag försvårar för 

funktionshindrade att fatta beslut om sina egna liv eller rekommendationer på 

åtgärder för att stärka denna förmåga. Utredningen utmynnar i ett förslag till lag 

som ska lösa de problem som orsakas av att det idag inte finns ett rättsligt grundat 

regelverk för vem som ska fatta beslut år den som inte anses vara kapabel till 

detta. Det saknas förslag på åtgärder som skulle kunna stärka de berörda 

personernas förmåga att värna sitt självbestämmande och sin integritet. 

Avsaknaden av förslag som är inriktade på att stärka brukares möjligheter till 

autonomi och inflytande enligt det aktiva medborgarskapet i samhället vore 

intressant att studera ifall lagförslaget i SOU 2015:80 blir verklighet. Även för 

framtida undersökningar av utredningar som handlar om människor med 

funktionsnedsättning vore det intressant att utgå ifrån den avsaknad av 

problematiseringar kring de begränsningar i möjligheter för människor med 

funktionsnedsättning att delta i samhället som finns i SOU 2015:80. 
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