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Abstrakt 
Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS 

blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig 

assistans. Domar som har påverkat tillämpningen av LSS har gjort tolkningen hårdare och 

många av partierna vill reformera LSS för att stärka rätten till personlig assistans. Syftet med 

undersökningen är att beskriva och analysera de politiska partiernas (Vänsterpartiet, 

Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, 

Moderaterna samt Sverigedemokraterna) ståndpunkt i frågan om LSS. Uppsatsens 

frågeställningar har varit: hur vill partierna att LSS ska fungera? Vilka åtgärder föreslår 

partierna? Finns det några likheter mellan partierna? 

Uppsatsen utgår ifrån de olika partiernas partiprogram och studien har gjorts genom en 

textanalys av dessa. Grunden för empirin var frågorna som ställdes till partiprogrammet, för 

att finna partiernas ståndpunkt i LSS-frågan. Partiernas officiella hemsidor har använts, samt 

partiprogram som har laddats ner från partiernas hemsidor i PDF-form. Slutsatsen som kan 

dras är att partierna i mångt och mycket har liknande ståndpunkter i frågan om hur LSS skall 

fungera, även om frågan verkar vara mindre viktig för ett parti som står ut i studien. Partier på 

samma sida i den politiska dimensionen har ståndpunkter som liknar varandra mer än partier 

som är på motsatt sida, men det finns förvånande nog mer likheter än skillnader mellan 

partierna. 

 

 

 

 

Nyckelord 
LSS, funktionshinderpolitik, partiprogram, diskriminering, personlig assistans. 

  



2 
 

Innehåll 

1. Inledning     4 

1.1 Funktionsnedsatta i Sveriges befolkning   4 

1.2 Problemformulering    4 

1.3 Syfte och frågeställningar    5 

1.4 Disposition     6 

2. Teori och tidigare forskning     6 

            2.1 Begreppsdefinition     6 

            2.2 Politiken     7 

                2.2.1 Amsterdamfördraget    7 

            2.3 Tidigare forskning     8 

                2.3.1 Forskning om assistans    9 

                2.3.2 Forskning om det kommunala självstyret och LSS  9 

3. Metod      10 

            3.1 Val av metod     10 

            3.2 Val av material     11 

            3.3 Analys av materialet     11 

            3.4 Källkritik och etiska problem    13 

4. Partiprogrammen     14 

           4.1 Partiprogrammens utformning    14 

           4.2 LSS i partiprogrammen    14 

 4.2.1 Vänsterpartiet om LSS    14 

 4.2.2 Socialdemokraterna om LSS   15 

 4.2.3 Miljöpartiet om LSS    16 

 4.2.4 Centerpartiet om LSS    17 

 4.2.5 Liberalerna om LSS    18 

 4.2.6 Moderaterna om LSS    19 

 4.2.7 Kristdemokraterna om LSS   20 

 4.2.8 Sverigedemokraterna om LSS   21 



3 
 

5. Diskussion och slutsatser     22 

Referenser      26 

  



4 
 

1. Inledning 

1.1 Funktionsnedsatta i Sveriges befolkning 

Ungefär 752 000 personer av Sveriges befolkning i åldrarna 16-64 år har en 

funktionsnedsättning.1 Utbildningslängden är kortare bland människor med 

funktionsnedsättning jämfört med totalt i befolkningen. Det är ungefär 45 % av befolkningen 

som har en eftergymnasial utbildning, men bland personer med funktionsnedsättning är det 

bara 34%. 2 Befolkningen i Sverige lever längre och antalet äldre medborgare kommer att 

öka. Ungefär 20% av Sveriges befolkning är 65 år eller äldre.3 Antalet personer md demens 

beräknas öka kraftigt och idag finns det cirka 160 000 personer med demens. Det är vanligt 

med funktionsnedsättningar av olika slag bland äldre.4 

Tack vare Handikappreformen 1994 utformades och infördes LSS, lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, som är en rättighetslag. Lagen skall bland annat sörja för ”-

rådgivning och annat personligt stöd, - familjehem eller bostad med särskild service för barn 

och ungdomar, samt – bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad för vuxna.”5  

Meningen med LSS är alltså att garantera att personer med funktionsnedsättningar goda 

levnadsvillkor. Målet är att personen har rätt att leva som andra i samhället genom olika 

insatser, däribland den personliga assistansen. Med personlig assistans menas ett personligt 

utformat stöd som ges till den som behöver hjälp med sina grundläggande behov på grund av 

sin funktionsnedsättning.6 

1.2 Problemformulering 

                                                           
1 SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018, Information om 
utbildning och arbetsmarknad (IAM) 2019:2, s6. 
https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.
pdf (Hämtad 2019-05-25) 
2 SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2018, Information om 
utbildning och arbetsmarknad (IAM) 2019:2, s7. 
https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.
pdf (Hämtad 2019-05-25) 
3 Klintfelt, Annika. Befolkning efter ålder och kön. S13. 
https://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0303_05.pdf (hämtad 2019-05-25) 
4 Funka. Tillgänglighet, Statistik. https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/ (hämtad 2019-
05-25) 
5 SOU 2004:103. LSS – Särskilt personligt stöd m.m. s290. 
6 LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf 
(hämtad 2019-05-25) 

https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.pdf
https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.pdf
https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.pdf
https://www.scb.se/contentassets/14e6562ea76147f3a18e06419fd0466f/am0503_2018a01_br_am78br1902.pdf
https://www.scb.se/statistik/BE/BE0701/2000I02/BE51ST0303_05.pdf
https://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf
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2017 antog Sverige ett nytt mål för funktionshinderpolitiken. Målet handlar om personliga 

rättigheter och pekar på FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. I och med detta så gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se 

över styrningen inom funktionshinderpolitiken. Utredningen kallas ”Styrutredningen för 

funktionshinderpolitiken”. I denna utredning framkommer att det som måste prioriteras är 

vilka samhällsområden som är mest betydelsefulla för införandet av funktionshinderpolitiken. 

Utredningen lägger fram förslag på hur politiken ska styras inom sju områden av betydelse. 

De områden utredningen lägger fram är: Arbete och försörjning, Utbildning och livslångt 

lärande, Transporter, Kultur, Hälso-och sjukvård samt tandvård, Social välfärd och trygghet, 

Bostad, byggd miljö och samhällsplanering.7 För att Sveriges nya mål för 

funktionshinderpolitiken ska nås behöver alla landets politiker hjälpa till.8  

Frågan om LSS kom att bli en av valrörelsens hetaste frågor inför valet 2018. De sparkrav på 

LSS som fanns med i Försäkringskassans regleringsbrev 2016 blev hårt kritiserat när det 

ledde till att cirka 1400 personer förlorade sin personliga assistans. När regeringen Löfven 

backade i april 2018 och tog bort sparkraven så väcktes frågan av övriga partier och det blev 

en viktig fråga inför valet.9 

När tidigare forskning granskas blir det tydligt att de politiska partiernas ståndpunkter i frågor 

om LSS är ett område som ter sig tämligen outforskat även om själva handikappforskningen 

är ett brett område. Det faller sig då naturligt att undersöka detta vidare eftersom problemet 

kan ses samhälleligt uppkomligt då dessa frågor kan ses som otydliga och obekanta för de av 

befolkningen som inte har en funktionsnedsättning eller på något annat sätt kommer i kontakt 

med detta. Problemet kan också anses som ett inomvetenskapligt uppkommit problem.  

De politiska partierna som ingår i undersökningen är de som sitter i Riksdagen efter valet 

2018, dvs Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, 

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna samt Miljöpartiet de gröna. 

       1.3 Syfte och frågeställningar 

                                                           
7 SOU 2019:23 Styrkraft I funktionshinderspolitiken. Betänkande av Styrutredningen för 
funktionshinderpolitiken. S20. 
8 SOU 2019:23 Styrkraft I funktionshinderspolitiken. Betänkande av Styrutredningen för 
funktionshinderpolitiken. s31. 
9 Roos, Malin. Så blir förändringarna I LSS-utredningen. Expressen. 2019-01-10. 
https://www.expressen.se/nyheter/sa-blir-forandringarna-i-lss-utredningen/ (hämtad 2019-05-25) 

https://www.expressen.se/nyheter/sa-blir-forandringarna-i-lss-utredningen/
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Syftet med studien är att beskriva var de politiska partierna står i frågan om LSS, utifrån vad 

dessa partier anger i sina partiprogram och på sina hemsidor.  

 

Frågeställningarna för studien har varit: 

- Hur vill partierna att LSS ska fungera?  

-Vilka åtgärder gällande LSS föreslår partierna?  

-Vilka skillnader och likheter finns i partiernas ståndpunkter? 

 

Resultatet av studien ämnar vara en kartläggning av den funktionshinderspolitiska debattens 

fråga om LSS mellan partierna. 

 

       1.4 Disposition 

I kapitel 1 ges inledningen som följs av kapitel 2 där teori och tidigare forskning tas upp. I 

kapitel 3 redovisas metoden som använts för undersökningen och i kapitel 4 presenteras 

undersökningens empiri. I kapitel 5 förs sedan en diskussion om resultat och slutsatser dras.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer begrepp som förekommer i uppsatsen att redovisas, samt även teorier 

och tidigare forskning kopplat till ämnet för uppsatsen att framföras. 

     2.1 Begreppsdefinition 

- LSS är  lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

”Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
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3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder so uppenbart inte beror 

på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service”10 

- Funktionsnedsättning: med funktionsnedsättning menas att personen har nedsatt förmåga att 

fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan vara i olika grad och 

påverka livet på olika sätt. Den kan vara medfödd eller uppkomma efter en olycka eller 

sjukdom. En funktionsnedsättning kan både vara tillfällig eller hela livet.11 

- Funktionshinder: med funktionshinder menas den begränsning som en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen enligt Socialstyrelsens definition.12 

    2.2  Politiken 

Funktionshinderpolitikens exakta formulering ändras över tid men dess grundläggande 

ideologiska utgångspunkter är detsamma. Politiken handlar om att skapa förutsättningar för 

personer med funktions nedsättning att leva som alla andra genom att kunna använda sina 

medborgliga rättigheter, ha makten över sitt liv och bestämma över sig själva. Personer med 

funktionsnedsättningar skall ha samma ekonomiska och sociala trygghet som alla andra 

personer i samhället. Detta ter sig på olika sätt över tid i de politiska målformuleringarna, men 

den ideologiska innebörden är densamma.13 

    2.2.1 Amsterdamfördraget 

1997 undertecknades Amsterdamfördraget, detta ledde till en förbättring av EU:s möjlighet 

till initiativ inom det funktionshinderspolitiska området. I fördraget tog funktionshinder in 

som icke tillåten diskrimineringsgrund.14 Nu kan rådet vidta lämpliga åtgärder för att 

bekämpa diskriminering på grund av funktionshinder. Detta var ett stort genombrott för 

funktionshinderfrågorna och nu kom dessa att bli en central del i EU-rätten, genom principen 

för icke-diskriminering.15 

                                                           
10 SFS 1993:387. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
111177 Vårdguiden. Funktionsnedsättning. 2013-06-26. https://www.1177.se/Vasterbotten/barn--gravid/vard-
och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-05-25) 
12 Socialstyrelsen. Funktionshinder. https://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder (hämtad 2019-05-25) 
13 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s19. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011.  
14 Proposition 1997/98:58. Amsterdamfördraget. 
15 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s127. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011. 

https://www.1177.se/Vasterbotten/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/
https://www.1177.se/Vasterbotten/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/funktionsnedsattning-hos-barn/funktionsnedsattning/
https://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder
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2.3 Tidigare forskning 

I sin rapport ”Forskningen som haltar” från 2015 skriver Lars Lindberg att svensk 

funktionshinderforskning idag anses vara ett brett forskningsområde. Det beskrivs dock även 

som spretigt. Enligt forskningsrådet FAS så omfattar funktionshinderforskningen forskning 

som berör: en funktionsnedsättning som är långvarig och där den innebär inskränkningar i 

vardagslivet samt en forskning som inkluderar omgivningsaspekter. Lars Lindberg menar att 

det inte är helt enkelt att definiera området då det finns olika syn bland forskarna på hur de 

förhåller sig till detta forskningsområde.16 

Tidigare hade forskningsrådet FAS uppdrag att återrapportera den samlade satsningen till 

regeringen. FAS var nämligen ett resultat av en nationell handlingsplan för handikappolitiken. 

Men 2010 försvann återrapporteringskravet och det har sedan dess inte införts igen. Därför 

saknas en samlad bild av finansiering av forskningen och antalet projekt. Enligt Forte (som 

bildades genom att FAS bytte namn) så har det inte tagits några initiativ rörande 

funktionshinderforskningen de senaste åren.17 

Ett annat exempel på nedprioritering enligt Lindberg är att regeringen alltid haft en 

allmänrepresentant i fortes styrelse men efter att den senaste representanten avgått 2012 så har 

ingen ny allmänrepresentant för funktionshinderrörelsen utsetts.18  

Både i den rapport som dåvarande FAS gjort på uppdrag av Socialdepartementet samt 

Lindbergs rapport framkommer att det saknas forskning på vissa viktiga områden. De 

områden som tas upp är arbetsliv, där forskning om diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning saknas i Sverige.19 Det handlar även om attityder, forskning om attityder 

till personer med funktionsnedsättning vilket är omfattande internationellt men den nordiska 

forskningen har i mindre utsträckning handlat om detta. Tillgänglighet och diskriminering är 

ett annat område där det visar sig att det finns ytterst begränsad forskning kring arbetsliv, lika 

villkor och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Lindberg tar även upp i sin 

                                                           
16 Lindberg, Lars. Forskningen som haltar – svensk forskning om funktionshinder. Rapport/ Hörselskadades 
riksförbund. 2015. s14. 
17 Ibid, 21. 
18 Ibid, 21. 
19 Rönnberg Jerker, Classon Elisabet, Danermark Berth samt Karlsson, Thomas. Forskning om 
funktionsnedsättning och funktionshinder 2002-2010. Rapport/Forskningsrådet för Arbetsliv och 
Socialvetenskap. 2012. S34.  
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rapport att Vetenskapsrådet tagit upp i en  rapport från 2005 att det saknades forskning om 

funktionshindrades rättigheter ur ett människorättsperspektiv.20 

2.3.1 Forskning om assistans 

I rapporten beskrivs hur livet förändrats för de personer vars assistans blivit indragen eller 

minskad. Det framkommer tillexempel att inskränkningar i rätten till personlig assistans också 

blir inskränkningar i rätten till att utöva ett fullgott medborgarskap.21 LSS infördes för att alla 

skulle få rätten att vara delaktiga i samhället, att vara en medborgare. Men försämringarna i 

LSS medför att personerna inte längre kan vara delaktiga i samhället. I rapporten beskrivs hur 

personer som tidigare haft personlig assistans nu får vara ensamma många timmar av dygnet 

och inte längre kan utöva saker som personer utan behov av personlig assistans kan göra i sitt 

hem. 22 

2.3.2 Forskning om det kommunala självstyret och LSS  

Enligt Lewin använder de kommunala handläggarna sig av begränsade strategier för att 

förminska och ändra behov så att den enskilde inte har rätt till LSS-stöd. Det kan påvisas flera 

brister i rättssäkerheten. Det största är att handläggarna inte tillämpar 6 § LSS om inflytande. 

Ordet inflytande är det som gör att innebörden blir en maktförskjutning till den enskildes 

förmån gentemot det offentliga. Genomgående i Lewins undersökning är att det finns starka 

motsättningar mellan den enskildes och handläggarens mening om omfattning och typ av 

behov. Handläggaren kan inte motivera varför den enskildes behov inte ger rätt till en LSS-

insats. Handläggaren hävdar till exempel att behoven är tillgodosedda av tillexempel personal 

i gruppbostad, anhörig eller personen själv. Medan personen söker hjälp i form av exempelvis 

en kontaktperson eller ledsagare för att de behov som önskas bli tillgodosedda faktiskt inte 

blir det.23 Lewin tar också upp att tolkningen av goda levnadsvillkor är problematisk. 

Tolkningen gör ingen skillnad om begreppet avser framtiden, eller om begreppet används för 

                                                           
20 Lindberg, Lars. Forskningen som haltar – svensk forskning om funktionshinder. Rapport/ Hörselskadades 
riksförbund. 2015. s28. 
21 Bylund, Christine. Innan var jag medborgare, nu är jag ingen – bristande personlig assistans och upplevelsen 
av medborgarskapet. I Forskning om personlig assistans – en antologi, Altemark, Niklas, Knutsson, Hans samt 
Chowdhury Svensson, Matilda (red.), s71. Stockholm: KFO Personlig assistans, 2018.  
22 Bylund, Christine. Innan var jag medborgare, nu är jag ingen – bristande personlig assistans och upplevelsen 
av medborgarskapet. I Forskning om personlig assistans – en antologi, Altemark, Niklas, Knutsson, Hans samt 
Chowdhury Svensson, Matilda (red.), s70. Stockholm: KFO Personlig assistans, 2018. 
23 Lewin, Barbro. Det kommunala självstyret och LSS. I Forskning om personlig assistans – en antologi, 
Altemark, Niklas, Knutsson, Hans samt Chowdhury Svensson, Matilda (red.), s 196-197. Stockholm: KFO 
Personlig assistans, 2018. 
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att beskriva ett aktuellt fall av LSS-stöd. Ibland används nämligen begreppet som 

förutsättning för rätt till stöd av LSS, nämligen att personen anses ha så goda levnadsvillkor 

innan LSS-insats att det anses att ingen insats behövs. Detta är enligt Lewin inte en lämplig 

användning eftersom det är behoven som avgör. Det är bara den enskilde som kan bedöma 

huruvida den upplever sig ha goda levnadsvillkor, kommunen kan enbart se till att den ger 

förutsättningar för att den enskilda ska kunna garanteras dessa.24 Lewins slutsats är att LSS 

värdegrund inte verkar styra den faktiska myndighetsutövningen i kommunen. Följden av 

detta blir att berörda personer inte får sin lagliga rätt till ett högkvalitativt LSS-stöd 

tillgodosett.25 

 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för uppsatsens metodanvändning för undersökningen, vilket material 

som setts ut för analys samt hur analysen av materialet har genomförts. 

3.1 Val av metod 

Den bästa formen av urval när man vill kunna generalisera resultaten är en 

totalundersökning.26 Därför föll valet på att göra en totalundersökning av samtliga partier i 

riksdagen 2019 och deras partiprogram. Innehållslig idéanalys är en typ av kvalitativ 

textanalys som lämpar sig väl för detta arbete. Den innehållsliga idéanalysen används för att 

analysera och klassificera idéerna gällande LSS i partiprogrammet under sammanfattande 

rubriker. Genom detta tydliggörs partipolitiska ståndpunkter  i LSS-frågan. Det är just detta 

som är användningsområdet för den kvalitativa textanalysen enligt Esaiasson, nämligen att 

med systematiserade undersökningar förklara tankegången hos aktörer som på något sätt 

spelar en roll i samhällsdebatten.27 

Ett av statsvetenskapens verkliga kärnområden är idéanalys. Vad idéanalysen ägnar sig åt är 

att studera politiska idéer. Vanligen uttrycks dessa som mer eller mindre genomtänkta 

                                                           
24 Lewin, Barbro. Det kommunala självstyret och LSS. I Forskning om personlig assistans – en antologi, 
Altemark, Niklas, Knutsson, Hans samt Chowdhury Svensson, Matilda (red.), s197. Stockholm: KFO Personlig 
assistans, 2018. 
25 Ibid, 197. 
26 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik samt Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. S 171. Visby: Norstedts Juridik AB, 2012. 
27 Ibid, 211. 
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föreställningar om det goda samhället och kommer till uttryck i olika former av texter.28 

Därför är denna metod ytterst relevant för forskningsproblemet i denna uppsats. Denna metod 

har en stor bredd i sitt användningsområde och det finns inga färdiga riktlinjer för valet av 

forskningsproblem, därför kan metoden appliceras på ämnet och problemformuleringen i 

uppsatsen.29 Det tycks därför rimligt att ta reda på hur partierna ställer sig i LSS-frågan 

genom att granska partiprogrammen med den valda metoden. 

3.2 Val av material 

Då studiens syfte är att ges insyn i  de politiska partiernas åsikter i frågor om LSS, är det de 

politiska partiernas partiprogram och officiella hemsidor som har utgjort empirin för den 

kvalitativa textanalysen. Partiernas politiska ideologier och politiska agendor framkommer i 

respektive partis partiprogram. Därför kan partiprogrammet ses som stommen i vad partiet har 

för ideologi och ståndpunkt i olika politiska frågor.  

På grund av detta ter det sig självklart att välja respektive partis partiprogram samt hemsidor 

för undersökningen av respektive partis åsikt i frågan om LSS. Partiprogrammen har laddats 

ner i PDF-format från respektive partis officiella hemsida under samma dag, 2019-05-10. 

Partiernas hemsidor har besökts flertalet gånger under arbetet med uppsatsen. 

Partiernas hemsidor och partiprogram är lättillgänglig information som tydligt anger varje 

partis ståndpunkt i frågan om LSS.  

3.3 Analys av materialet 

Studier av politik har en nära anknytning till studier av idéer och ideologier. För att se på 

relationen mellan idéer och politik finns det två olika sätt. Det ena synsättet är att idéer är 

viktiga för politik för att de utgör den mest centrala drivkraften i politiken och hela 

samhällssystemet. Det andra synsättet menar att idéer fyller en central maktfunktion. Eftersom 

makt är centralt i politiken måste en politikförståelse och kritik av politik innefatta kritiska 

                                                           
28 Badersten, Björn och Gustavsson, Jakob. Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken.2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2015, 117. 
29 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik samt Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. S 214. Visby: Norstedts Juridik AB, 2012. 
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studier av idéer och ideologier.30 Den innehållsliga idéanalysen hanterar frågor om innehållet i 

en ideologisk argumentation.31  

För att analysera materialet har reflekterande och grundlig läsning av  partiprogrammen 

utförts vid flera tillfällen.32 Förutom noggrann genomläsning har arbetet också rent praktiskt 

inneburit att markera relevanta textstycken i partiprogrammen. Sökord användes i 

partiprogrammen samt på respektive partis hemsidor. Detta för att kunna hitta det som är 

relevant angående LSS i partiprogrammen samt partiernas hemsidor. De sökord som använts 

är följande: 

LSS 

Personlig assistans 

Funktionshinder 

Funktionsnedsättning 
Tabell 1. Sökord 

Vid oklarheter om vad som menas med texten, eller när det varit andra oklarheter, så har olika 

tolkningsalternativ prövats mot texten. Alternativen har tolkats generöst, med det menas att 

man ska utgå från att texten förespråkar information som är värd att ta på allvar. Varför man 

gör detta är för att utmana sina egna frågeställningar. Annars kan man vara oförberedd på den 

kritik som kommer när undersökningen skall granskas offentligt.33  

Genom att ställa frågorna till texterna har partiprogrammen analyserats. Frågorna har fungerat 

som kärnan i analysen för genomförandet av undersökningen. Frågeställningarnas svar blev 

förklaringen på problemet i undersökningen.34 De frågor som användes var de som togs upp 

under kapitel 1.3 Syfte och frågeställning, alltså dessa:  

-Hur vill partierna att LSS ska fungera?  

-Vilka åtgärder gällande LSS föreslår partierna?  

-Vilka skillnader och likheter finns i partiernas ståndpunkter? 

För att besvara varje frågeställning har texterna sökts igenom efter formuleringar som kan 

sorteras in i förhandsdefinierade kategorier. Därför gjordes mycket av det analytiska arbetet 

                                                           
30 Bergström, Göran samt Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. s172. 3. Upp. Lund: Studentlitteratur AB, 2012.  
31 Ibid, 172. 
32 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik samt Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. S 222. Visby: Norstedts Juridik AB, 2012. 
33 Ibid, 223. 
34 Ibid, 215-216. 
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redan på ett tidigt stadium i undersökningen. Kategorierna var konkreta och relevanta för 

frågeställningarna och teoretiskt definierade. Genom att arbeta med förhandsdefinierade 

kategorier minskar man risken att intressera sig för något spännande sidospår.35  

Frågeställning 1 och 2 har analyserats med idéanalys medan frågeställning 3 besvarats med 

jämförande analys. 

Till frågeställningarna 1 och 2 användes kategorierna i nedanstående tabell: 

Hur vill partierna att LSS ska fungera? 
Vilka åtgärder gällande LSS föreslår 
partierna? 

Medborgerliga rättigheter Bedömning av behov 

Makten över sina liv/bestämma över sig 
själva Prioritering av insatser 

Tillgänglighet till samhället Tillgång till assistans 

Ekonomisk trygghet Åtgärder som gör LSS mer generös 

Social trygghet Åtgärder som gör LSS mer strikt 

Diskriminering (att förhindra)   

Tabell 2. Kategorier 

Kategorierna speglar dels de rättigheter personer med funktionsnedsättning bör ha samt olika 

förutsättningar för att de skall kunna få dessa rättigheter men också de åtgärder som partierna 

föreslår gällande LSS för att uppnå de mål som den första frågeställningen lyfter fram. 

För att besvara fråga 3 jämfördes slutligen partiernas ståndpunkter utifrån de ovannämnda 

kategorierna i tabell 2 för att utröna vilka skillnader och likheter det finns mellan partierna. 

 

3.4 Källkritik och etiska problem 

Under forskningsprocessens gång behöver forskaren göra ett antal val. Beroende på vad som 

studeras och vilka metoder som författaren använder, behövs olika typer av etiska 

överväganden göras. 36 

Vid arbete med texter och dokument så finns krav på god källhantering. En källa är en text 

som används för att styrka en uppgift, som ett led i en bevisföring. Med god källhantering 

menas att man i form av källkritik bedömer trovärdigheten hos en texts innehåll.37 

                                                           
35 Ibid, 217. 
36 Ibid, 108. 
37 Bergström, Göran samt Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys. S43. Upp. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
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Det är viktigt att vara medveten om att två författare kan läsa samma text på olika sätt. Detta 

har med våra tidigare erfarenheter att göra och det är inte unikt för kvalitativa textanalyser 

utan gäller all samhällsforskning. Det behöver finnas en insikt om problemet och en öppen 

argumentation för att göra resultaten giltiga bortom oss själva.38 

4. Partiprogrammen 

4.1 Partiprogrammens utformning 

En ideologisk sammanställning i textform finns i samtliga partiers partiprogram, men 

omfattning och utformning skiljer sig åt mellan partierna. Även om inte benämningen 

partiprogram används av alla partier, kommer denna benämning användas genomgående i 

denna uppsats. 

Omfånget på partiprogrammen varierar stort, från Centerpartiets 21 sidor till 

Kristdemokraternas 170 sidor. Det skiljer sig även åt när respektive parti har författat och 

antagit sina partiprogram. Mellan år 2011 till 2016 har partierna författat och antagit sina 

partiprogram, dock har vissa partier reviderat sina program efter detta, det nyaste från 2017. 

Det är inte alla partier som angett när och var de antagit sina partiprogram. 

4.2 LSS i partiprogrammen 

När det gäller LSS är det något som de flesta politiska partier tar upp på något sätt i sitt 

partiprogram. Funktionsrätt, funktionsnedsatt, funktionshinder eller dylikt är ord som kan 

kopplas till det partierna skriver om LSS. Det är dock stor skillnad mellan partiprogrammen, 

och ett program har inte med orden någonstans i sitt partiprogram. Vissa av partierna skriver 

mer omfattande om det, medans vissa bara nämner det lite kort. 

4.2.1 Vänsterpartiet om LSS 

”Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och 

erfarenheter som är viktiga för samhället. De som lever sitt liv med en normbrytande 

funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som andra.” 39  

                                                           
38 Esaiasson, Peter., Gilljam, Mikael., Oscarsson, Henrik samt Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. 4. uppl. S 222. Visby: Norstedts Juridik AB, 2012. 
39 Vänsterpartiet. Funktionsnedsättning/Normbrytande funktionalitet. 2018-05-31. 
https://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning-normbrytande-funktionalitet/ (hämtad 2019-05-
10) 

https://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning-normbrytande-funktionalitet/
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Så skriver Vänsterpartiet på sin hemsida under rubriken ”Funktionsnedsättning/normbrytande 

funktionalitet”. Vänsterpartiet tar upp att de vill göra arbetsplatser, bostäder, transporter och 

offentliga lokaler tillgängliga. Partiet vill också att alla skall ha samma möjlighet att få 

hjälpmedel oavsett var personen bor i landet. 

Arbetsmarknaden skall vara inkluderande eftersom alla människor skall ha rätt till arbete eller 

sysselsättning. 

Vänsterpartiet vill också stärka rätten till personlig assistans.40 

I Vänsterpartiets partiprogram skriver dom att ett tydligt funktionshinderperspektiv ska finnas 

med inom alla politikområden. Diskriminering får inte förekomma. Alla människor skall ha 

rätt till alla delar av samhället och därför måste samtliga delar av samhället göras tillgängligt. 

Här återkommer de igen till att LSS-insatser och personlig assistans skall stärkas och 

utvecklas. 41 

4.2.2 Socialdemokraterna om LSS 

”För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs 

och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla 

delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare 

samhälle och ett tryggare Sverige.”42  

I inledningen till avsnittet om Funktionsnedsättning skriver Socialdemokraterna ovanstående 

citat på sin hemsida. Partiet tar även upp i punktform vad de vill förändra. 

Socialdemokraterna vill reformera LSS så att lagstiftningen blir tydligare. Detta skall ge barn 

och vuxna med funktionsnedsättning bättre möjligheter till att vara delaktiga i samhället och 

leva sina egna liv. LSS skall också vara en rättighetslagstiftning även i fortsättningen så att de 

som behöver hjälpen för att kunna leva ett självständigt liv, skall ha rätt till den hjälpen. 

Socialdemokraterna vill också se till att människor med funktionsnedsättning har möjlighet att 

utbilda sig och stöd att komma in på arbetsmarknaden.43 

                                                           
40 Vänsterpartiet. Funktionsnedsättning/Normbrytande funktionalitet. 2018-05-31. 
https://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning-normbrytande-funktionalitet/ hämtad 2019-05-
10) 
41 Vänsterpartiets Partiprogram. 2016. s 18. (hämtad 2019-05-10) 
42 Socialdemokraterna. Funktionsnedsättning. 2018-08-28. https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-
till-o/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-05-10) 
43 Socialdemokraterna. Funktionsnedsättning. 2018-08-28. https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-
till-o/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-05-10) 

https://www.vansterpartiet.se/politik/funktionsnedsattning-normbrytande-funktionalitet/
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/funktionsnedsattning/
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/funktionsnedsattning/
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/funktionsnedsattning/
https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/funktionsnedsattning/


16 
 

I sina politiska riktlinjer tar de upp att tillgängligheten ska förbättras. En person skall kunna 

jobba och vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Partiet vill även arbeta för att 

diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning skall upphöra.44 

”Socialdemokraterna vill skapa ett samhälle där alla människor oavsett funktionsförmåga 

har rätt till arbete, eget boende, full rörelsefrihet och ett aktivt liv.”45 

4.2.3 Miljöpartiet om LSS 

”Samhället ska vara tillgängligt för alla. Alla människor oavsett funktionsvariation eller 

förmåga, ska ha lika rättigheter och möjligheter.” 46  

inleder Miljöpartiet sin sida om funktionsnedsättning och tillgänglighet på sin hemsida.  

Miljöpartiet spaltar även upp att de vill förtydliga LSS-lagen, så att de som behöver det kan få 

det stöd de har rätt till. Samhället skall bli tillgängligt för människor med fysisk eller psykisk 

funktionsvariation. Partiet vill också motverka diskrimineringen av dessa personer på 

arbetsmarknaden. 

Miljöpartiet vill även att de som har en funktionsnedsättning och inte kan arbeta skall få ett 

ekonomiskt stöd som det går att leva på. 47 

I partiprogrammet tar de även upp kring barn. Miljöpartiet vill att barn med psykisk, fysisk 

eller intellektuell funktionsnedsättning, samt andra barn som också behöver anpassningar och 

stöd, ska få detta för att kunna nå sin fulla potential i skolan.48 

”Alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller förmågor, ska ha lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika, och samhället ska inte bara vara 

anpassat för de som utgör 

normen. Det är otillgängligheten i samhället som utgör det verkliga hindret för att personer 

med 

funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka fritt. Bristande tillgänglighet är i sig en typ 

av 

                                                           
44 Socialdemokraterna. Trygghet i en ny tid. Politiska riktlinjer. 2017.s.23. (hämtad 2019-05-10) 
45 Socialdemokraternas partiprogram. Ett program för förändring. s36. (hämtad 2019-05-10) 
46Miljöpartiet de gröna. Samhället skak vara tillgängligt för alla.  https://www.mp.se/politik/tillganglighet 
(hämtad 2019-05-10) 
47 Miljöpartiet de gröna. Samhället skak vara tillgängligt för alla. https://www.mp.se/politik/tillganglighet 
(hämtad 2019-05-10) 
48 Miljöpartiet de grönas partiprogram. s7. (hämtad 2019-05-10) 

https://www.mp.se/politik/tillganglighet
https://www.mp.se/politik/tillganglighet
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diskriminering och måste därför bli en ny diskrimineringsgrund.”49 

De tar också upp att partiet värnar assistansreformen som gör ett tillgängligt liv möjligt för 

den som har en funktionsnedsättning. Partiet anser att prövning om någon är berättigad 

assistans inte får kränka den enskilde personen. Systemet behöver också en långsiktigt trygg 

finansiering.50 

4.2.4 Centerpartiet om LSS 

”Samhället måste vara tillgängligt för alla och en funktionsnedsättning ska inte vara ett 

hinder för människor i vardagen. Fler människor med funktionsnedsättning måste få 

möjlighet att arbeta och studera. Rätten till stöd åt den som behöver hjälp i sin vardag måste 

värnas” 51  

Så inleder Centerpartiet sin avdelning om funktionsnedsättning på sin hemsida. Här tar de upp 

att partiet vill värna den personliga assistansen, öka valfriheten och rätten att bestämma över 

sin egen vardag samt göra det lättare för alla att arbeta eller studera.52 

Centerpartiet har tillsammans med Liberalerna varit pådrivande i att få till den lagändring som 

genomförs om att andning med sondmatning är et grundläggande behov, detta efter den rad av 

försämringar som skett sedan regeringen gett direktiv till utredningar och försäkringskassan 

om att kostnaden för assistansen måstes minska skriver de. Centerpartiet vill ta tillbaka det 

som var tanken från första början med LSS, nämligen att ge människor med 

funktionsnedsättning rätt att leva som alla andra. Partiet anser att det behövs långsiktiga 

villkor för att slå fast rätten till stöd och genom detta skapa trygghet för de som är i behov av 

hjälpen.53 

I sitt partiprogram skriver de att alla personer skall få ha inflytande över sina liv och ha rätt 

till det stöd som behövs. Tillgängligheten i samhället måste ökas.54 

                                                           
49 Miljöpartiet de grönas partiprogram. S11. (hämtad 2019-05-10) 
50 Miljöpartiet de grönas partiprogram. S30. (hämtad 2019-05-10) 
51 Centerpartiet. Funktionsnedsättningar. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-
omsorg/funktionsnedsattningar hämtad 2019-05-10) 
52 Centerpartiet. Funktionsnedsättningar. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-
omsorg/funktionsnedsattningar hämtad 2019-05-10) 
53 Centerpartiet. Funktionsnedsättningar. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-
omsorg/funktionsnedsattningar (hämtad 2019-05-10) 
54 Centerpartiets idéprogram. En hållbar framtid. Våra idéer gör skillnad. Mars 2013. Upplands Väsby. s17. 
(hämtad 2019-05-10) 

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
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Centerpartiet föreslår att sänkta arbetsgivaravgifter kan ge personer med funktionsnedsättning 

bättre möjligheter till jobb. De föreslår även att eget företagande är ett sätta att bryta 

utanförskap och om personer med funktionsnedsättning startar eget företag skall de få bättre 

möjligheter till detta genom anpassning av arbetsplatsen eller färdtjänst.55 

4.2.5 Liberalerna om LSS 

”Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning.”56 

Liberalerna inleder avdelningen om funktionsnedsättning på sin hemsida med ovanstående 

citat. Därefter tar partiet upp att 

”alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal 

funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.”57 

Med riv hindren menar Liberalerna att tillgängligheten måste ökas. Om alla har full tillgång 

till allt i samhället så anser de att en funktionsnedsättning inte behöver utgöra ett hinder. 

Liberalerna vill att det ska finnas bättre stöd i skolan och att skolan skall vara tillgänglig för 

alla, inte bara elever med funktionsnedsättning utan även för lärare och föräldrar med 

funktionsnedsättning. Det skall också finnas bättre stöd för att få jobb. Partiet tycker att det 

idag finns många stöd men att de inte fungerar så bra. Färre stöd men bättre är Liberalernas 

lösning.58  

Liberalerna anser också att myndigheter som handhar personer md funktionsnedsättning 

måste samarbeta för att kunna ge bästa möjliga stöd till dessa människor. Liberalerna vill 

också att ansvaret för att få hjälpmedel ska samlas hos landsting och regioner samt att det 

skall vara samma regler över hela landet vilket det inte är idag. De anser det helt oacceptabelt 

att vissa landsting nekar till vad de kallar ”fritidshjälpmedel”.59 

                                                           
55 Centerpartiet. Funktionsnedsättningar. https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-
omsorg/funktionsnedsattningar (hämtad 2019-05-10) 
56 Liberalerna. Funktionsnedsättning. https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-
05-10) 
57 Liberalerna. Funktionsnedsättning https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-
05-10) 
58 Liberalerna. Funktionsnedsättning https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-
05-10) 
59 Liberalerna. Funktionsnedsättning https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/ (hämtad 2019-
05-10) 

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/funktionsnedsattningar
https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/
https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/
https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/
https://www.liberalerna.se/politik/funktionsnedsattning/
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Liberalerna vill också återupprätta den personliga assistansen, så att LSS blir den 

frihetsreform det en gång var skriver de. 

I sitt partiprogram skriver partiet att LSS ska förtydligas så att den även gäller delaktighet i 

samhället. Liberalerna vill att det skall finnas en sysselsättningsgaranti för alla med en 

psykisk eller rörelserelaterad funktionsnedsättning. De anser också att tillgången till 

gruppbostäder eller anpassande boenden för den som omfattas av LSS behöver bli bättre. 

Partiet skriver också att det offentliga ska förebygga våld och övergrepp mot barn som är 

särskilt utsatta på grund av sin funktionsnedsättning.60 

4.2.6 Moderaterna om LSS 

”I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som 

har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom 

utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång 

till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov”61  

Inleder Moderaterna sitt avsnitt om Funktionsnedsättning och LSS på hemsidan. De skriver 

att en funktionsnedsättning inte ska begränsa möjligheterna för den som kan och vill arbeta. 

För de som inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning vill Moderaterna  ge ökade 

möjligheter till en meningsfull vardag genom daglig sysselsättning som skall vara utformad 

utifrån personens önskemål och förutsättningar.62 

Moderaterna skriver att personer med funktionsnedsättning skall i större utsträckning ges 

möjlighet att själva välja vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och stödinsatser. Den som 

är i behov av det skall också kunna påverka utformningen av dessa insatser. De skall också 

ges möjlighet att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.63 

                                                           
60 Liberalernas Partiprogram. Frihet i globaliseringens tid. 2017. Landsmötet. s26. (hämtad 2019-05-10) 
61 Moderaterna. Funktionsnedsättning och LSS. https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss (hämtad 
2019-05-10) 
62 Moderaterna. Funktionsnedsättning och LSS. https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss (hämtad 
2019-05-10) 
63 Moderaterna. Funktionsnedsättning och LSS. https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss (hämtad 
2019-05-10) 

https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss
https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss
https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss
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Personer med funktionsnedsättning som är i behov av vård, stöd eller service bör få större 

inflytande över sin situation. Utbudet i samhället behöver bli mer varierat och anpassat till de 

individuella behov som finns.64 

I sitt partiprogram skriver Moderaterna att de vill bygga samhället så att det blir tillgängligt 

för människor med funktionshinder och då möjliggör arbete också för alla som har behov av 

stöd och anpassningar för att kunna arbeta enligt sin förmåga.65 

4.2.7 Kristdemokraterna om LSS 

”Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde 

och att alla människor är olika.”66  

Kristdemokraterna, hädanefter KD, vill att alla ska ha rätt till full delaktighet i samhället 

utifrån sina egna villkor. Alla skall också ha rätt till jämlika levnadsvillkor. Människor med 

funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb eftersom det ger livskvalitet, 

självbestämmande och delaktighet i samhället. KD vill att den offentliga sektorn ska visa 

vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa personer med funktionsnedsättning. I och 

med detta vill KD förbättra lönestöden, och öka trygghetsanställningarna.67 

KD vill rädda LSS och anser att det är den största frihetsreformen för personer med 

funktionsnedsättning. KD vill motverka fusk kraftfullt och effektivt men samtidigt säkra LSS 

för de som behöver ersättningen, så att de ”kan leva, inte bara överleva”.68 

I sitt partiprogram anger KD att ”funktionsnedsättningen blir i själva verket ett handikapp för 

den enskilde först när samhället inte förmår att kompensera bristerna.”69 

Det behöver finnas en lagstiftning mot diskriminering eftersom personer med 

funktionsnedsättning riskerar att bli negativt särbehandlade. Det får dock inte begränsas till 

bara de åtgärder som förhindrar särbehandling. Det behöver även införas åtgärder som 

                                                           
64 Moderaterna. Funktionsnedsättning och LSS. https://moderaterna.se/funktionsnedsattning-och-lss (hämtad 
2019-05-10) 
65 Moderaternas idéprogram. Ansvar för hela Sverige. 2011. s19. (hämtad 2019-05-10) 
66 Kristdemokraterna. Politik A-Ö. https://kristdemokraterna.se/?post_type=politic&politic-categories=f 
(hämtad 2019-05-10) 
67 Kristdemokraterna. Politik A-Ö. https://kristdemokraterna.se/?post_type=politic&politic-categories=f 
(hämtad 2019-05-10) 
68 Kristdemokraterna. Vård och omsorg. https://kristdemokraterna.se/vard-och-omsorg/ (hämtad 2019-05-10) 
69 Kristdemokraternas principprogram. 2015. Riksting. S71. (hämtad 2019-05-10) 
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förbättrar livskvalitén för personer med funktionsnedsättning.70  

Det skall vara självklart att offentliga byggnader skall utformas med höga krav på 

tillgänglighet. Även kultur- och fritidsaktiviteter behöver vara tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning.71 

Även för personer med icke synlig funktionsnedsättning skall ha samma rätt till samhällets 

stöd som de med mer rörelseinskränkta funktionsnedsättningar. Det är viktigt att arbeta mot 

fördomar och skamkänslor som präglar attityderna till psykiska sjukdomar.72 

4.2.8 Sverigedemokraterna om LSS 

”Ett tillgängligt Sverige”73 

Sverigedemokraterna, hädanefter benämnt SD, vill arbeta aktivt för alla individers 

funktionsrätt i det svenska samhället. De vill arbeta för att människor med funktionsvariation 

eller funktionsnedsättning skall få det stöd som de behöver och ges möjligheter till goda 

levnadsvillkor. För att personer med funktionsvariation eller funktionsnedsättning skall kunna 

ta del av de tjänster som samhället tillhandahåller så krävs det förutom valfrihet att det också 

finns en ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information.74 

SD vill att brukare själva ska få välja assistent. Partiet vill att lagen skall moderniseras och att 

rätten till personlig assistans skall säkerställas.  

Genom att införa Flex-jobb för människor med permanent nedsatt arbetsförmåga så vill de 

stärka funktionsnedsattas eller funktionsvarierades ställning på arbetsmarknaden. Detta också 

genom att ge stimulansbidrag så att små företag kan anpassa arbetsplatsen. SD vill också ha 

skärpta kontroller och regelverk mot bedrägerier.75 

SD vill att skollagen skall förtydligas så att det framgår att alla skolor skall ha grundläggande 

fysisk tillgänglighet.76 

                                                           
70 Ibid, 71. 
71 Ibid, 72.  
72 Ibid, 72. 
73 Sverigedemokraterna. Ett tillgängligt Sverige. https://sd.se/vad-vi-vill/funktionsrattspolitik/ (hämtad 2019-
05-10) 
74 Sverigedemokraterna. Ett tillgängligt Sverige https://sd.se/vad-vi-vill/funktionsrattspolitik/ (hämtad 2019-05-
10) 
75 Sverigedemokraterna. Ett tillgängligt Sverige https://sd.se/vad-vi-vill/funktionsrattspolitik/ (hämtad 2019-05-
10) 
76 Sverigedemokraterna. A till Ö. https://sd.se/a-o/ (hämtad 2019-05-10) 
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De anser det också viktigt att öppna upp för ökade möjligheter att få ha med sin personliga 

assistent i daglig verksamhet om det finns behov av detta.77 

 

5. Diskussion och slutsatser 

Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra de åtta partierna i riksdagens ståndpunkter 

gällande LSS. Hur vill de att LSS skall reformeras, uppfyllas och hur vill de att samhället 

skall se ut för funktionshindrade. 

Vid analys av partiprogrammen framkommer att valfrihet verkar viktigare för vissa partier än 

för andra, möjligen för att dessa partier också vill privatisera vården. De partier där det tydligt 

framkommer att valfrihet är en viktig fråga hör Moderaterna, Centerpartiet samt 

Sverigedemokraterna. 

Enligt en studie som försökt hitta orsaker till varför det är skillnad i kommunernas LSS-stöd 

fann studien att LSS-insatserna är större i kommuner med liten yta, vänsterstyrda kommuner 

samt områden med en annorlunda efterfrågekultur. Barbro Lewin som lett forskningen säger 

att med efterfrågekultur menar hon att man har olika inställning till att utnyttja olika typer av 

ekonomiskt samhällsstöd. I våra nordligaste län är LSS-stödet störst oberoende av 

kommunens storlek, verkar det ses som mer acceptabelt och självklart att ta hjälp av samhället 

med försörjningen.78  

Det är också Vänsterpartiet som i sitt partiprogram tar upp att ett  uttryckligt 

funktionshinderperspektiv ska genomsyra alla politikområden. Vänsterpartiet vill också stärka 

LSS-insatser och personlig assistans och utveckla dessa. För partiet verkar det vara väldigt 

viktigt att personer med normbrytande funktionalitet som de kallar det, ska ha rätten att leva 

som andra. Hela samhället måste göras tillgängligt.79 

Tillgänglighet är något som tas upp av alla partier dock i olika omfattning. En del poängterar 

bara att samhället skall vara tillgängligt för alla medans andra partier tar upp exakt vad de vill 

skall vara tillgängligt. En del partier nämner också att ökad tillgänglighet gör att fler 

                                                           
77 Sverigedemokraterna. A till Ö. https://sd.se/a-o/ (hämtad 2019-05-10) 
78 Wallskär, Helene. Att leva med funktionshinder. S26. Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS), 2009. 
79 Vänsterpartiets partiprogram. 2016. s18. (hämtad 2019-05-10) 
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människor får rätten att vara delaktiga i samhället, medans andra partier mer verkar fokusera 

på att tillgängligheten skall öka så att personer med funktionsnedsättning kan arbeta, till 

exempel verkar Moderaterna anse att just arbete är väldigt viktigt så att personerna är en del 

av samhällsgemenskapen. 

Arbete tas mer eller mindre upp av alla partier, dock på olika sätt. De rödgröna partierna 

(Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet)80 skriver om individens rätt till arbete, att 

samhället skall vara inkluderande och att funktionsnedsatta inte skall diskrimineras medans de 

borgerligare partierna mer konkret skriver om sänkta arbetaravgifter (Centerpartiet), stärka 

lönestödet (Kristdemokraterna) och ordna sysselsättning för de som inte kan arbeta 

(Moderaterna). Det framkommer en skillnad i hur partierna ser på arbete och 

funktionshindrade, de rödgröna fokuserar mer på individens rätt än den borgerliga sidan. Där 

upplevs deras idéer mer som ett krav istället för en möjlighet. 

Den svenska välfärdsmodellen brukar beskrivas som en socialdemokratisk välfärdsmodell. I 

denna välfärdsmodell har staten ett större ansvar än i de övriga två välfärdsmodellerna, den 

konservativa samt den liberala modellen, där den offentliga sektorn har en mindre del av 

ansvaret och familjen och marknaden en större.81 Vid analys av de åtta partiernas 

partiprogram framkommer att de partier som hör till den borgerliga sidan har mer drag av de 

andra välfärdsmodellerna, främst då kanske den liberala modellen som anser att staten endast 

skall hjälpa de personer med de absolut största behoven av hjälp.82 

LSS-insatsen personlig assistans ses som en av de viktigaste för personer med 

funktionsnedsättning som är i behov av assistans. Detta för att de ideologiska 

utgångspunkterna i LSS så tydligt poängterar den enskildes rätt  att bestämma över insatsens 

utförande och utforma det enligt egna önskemål. Helt enkelt återta makten till sitt eget liv.83 

Alla partier utom Moderaterna tar upp att rätten till personlig assistans måste stärkas. LSS 

måste få vara den rättighetsreform den var tänkt att vara. Här tas även valfrihet upp, om rätten 

till att välja utövare och hur insatsen skall utformas.  

                                                           
80 Hagevi, Magnus. Den svenska väljaren 2014. s84. Lund: Studentlitteratur AB, 2015. 
81 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s77. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011. 
82 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s77. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011. 
83 Ibid, 87-88. 



24 
 

I Sverigedemokraternas (vidare benämnt SD) partiprogram finns varken LSS eller assistans 

med. Samma sökord har använts i alla partiprogram och i detta partiprogram finns det inga 

träffar på varken LSS eller assistans. SD tar däremot kortfattat upp assistans på sin hemsida. 

Däremot skriver Moderaterna att assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta 

möjliga mån begränsar människor från att leva ett innehållsrikt liv i sitt partiprogram, trots att 

de inte nämner LSS.84  

Den svenska välfärdsmodellen har varit mindre framgångsrik på området diskriminering av 

funktionsnedsatta. Modellen har varit mindre framgångsrik i att avlägsna de hinder som 

bristande tillgänglighet utgör. De skandinaviska länderna har halkat efter andra länder i fråga 

om tillgänglighet till fysisk miljö, kollektivtrafik och informations- och 

kommunikationsteknologi visar flera studier. Det största skälet till detta är att de länder som 

gått om oss har strängare lagstiftning. I Norden har vi inte använt oss av offentlig upphandling 

för att ställa tvingande krav på tillgänglighet.85 

Sverige har inte haft diskrimineringslagstiftning länge. Den första lagen när det gäller 

funktionshinder infördes 1999.86 En mycket omdiskuterad fråga i Sverige är om krav på 

åtgärder mot bristande tillgänglighet ska införas i den svenska lagstiftningen. Det finns krav 

på skäliga stöd- och anpassningsåtgärder inom arbetslivet: en arbetsgivare kan vara skyldig att 

utföra ändringar i arbetsmiljön, eller anpassa arbetstiderna, även att ordna så tekniska 

hjälpmedel finns, för att arbetsplatsen blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.87 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna uttrycker tydligt att det måste 

finnas en lagstiftning mot diskriminering så att bristande tillgänglighet kan ses som 

diskriminering. 88 

Socialdemokraterna uttrycker sig vagare, de vill att hela samhället skall vara tillgängligt för 

alla och diskriminering skall inte förekomma.89  

                                                           
84 Moderaternas Idéprogram. Ansvar för hela Sverige. 2011. s 6. (hämtad 2019-05-10) 
85 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s164. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011. 
86 Ibid, 166. 
87 Lindberg, Lars och Grönvik, Lars. Funktionshinderpolitik – en introduktion. s171. Lund: Studentlitteratur AB, 
2011. 
88 De nämnda partiernas partiprogram (hämtad 2019-05-10) 
89 Socialdemokraternas partiprogram. Ett program för förändring. (hämtad 2019-05-10) 
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Moderaterna nämner att skall ha tydliga regler för likabehandling och mot diskriminering men 

det nämns bara allmänt, inte att det även skall gälla funktionsnedsatta.90 

SD nämner bara att ingen skall behöva utsättas för diskriminering och att det inte behövs en 

lag mot diskriminering.91 

SD verkar inte ha så väldigt mycket att säga om funktionshinderpolitiken och framförallt LSS. 

Kanske fokuserar de mer på andra frågor. Många av de andra partierna har mycket tydligare 

ståndpunkter i frågan än vad SD har. Däremot verkar partiet ha åsikter som både passar in på 

den borgerliga sidan och den rödgröna. Kanske kan slutsatsen dras att de håller sig lite för sig 

själva och står lite med en fot på varje sida. 

Vad gäller likheter och skillnader mellan partierna och de politiska sidorna så är slutsatsen att 

likheterna kring LSS-frågan är större än förväntat. Alla partier anser mer eller mindre att 

funktionsnedsatta skall få den hjälp som de behöver och att rätten till personlig assistans 

måste stärkas. Slutsatsen kan därför dras att det politiska avståndet mellan partierna är litet i 

frågan om LSS och personlig assistans. 

Vad gäller diskriminering är de partier ganska lika i sina ståndpunkter. Alla borgerliga partier 

utom Moderaterna tar upp att det skall vara lagstiftat att funktionsnedsatta inte skall 

diskrimineras. På den rödgröna sidan är det Socialdemokraterna som inte riktigt tar en tydlig 

ställning mer än att Sverige skall vara tillgängligt för alla men partiet nämner inget om någon 

lagstiftning kring detta. De 2 största partierna har alltså mer lika åsikter kring diskriminering 

trots att de står på olika ställen i politiken. 

Slutligen kan undersökningens kartläggning av partiernas ståndpunkter sammanfattas med att 

det förekommer skillnader men att de är mindre än förväntat. Den borgerliga sidan står 

närmre varandra i sina ståndpunkter än den rödgröna och SD står lite utanför eller på båda 

sidor kan det kanske beskrivas samtidigt som frågan inte verkar vara någon som väcker stort 

engagemang hos partiet. Slutsatsen är att det förekommer mer likheter än vad författaren 

kunde ana men att de skillnader som finns inte är förvånande sett till var partierna står i den 

politiska dimensionen. 

 

                                                           
90 Moderaternas idéprogram. Ansvar för hela Sverige. 2011. (hämtad 2019-05-10) 
91 Sverigedemokraterna. Grundlagsfäst skydd mot diskriminering. https://sd.se/our-politics/grundlagsfast-
skydd-mot-diskriminering/ (hämtad 2019-05-10) 
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