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Sammanfattning 
 
Titel: Vem har rätt till personlig assistans? - En diskursanalys av en proposition och nio 
domar rörande personlig assistans enligt LSS 
 
Författare: Carin Trygg Monvall 
 
Författaren uppmärksammande under hösten 2016 att personer med funktionsnedsättningars 
personliga assistanstimmar minskade helt eller delvis. Studien ämnar därför undersöka hur det 
har skett en diskursiv förskjutning av begreppet personer med funktionsnedsättningar sedan 
LSS blev lag tills idag. Detta görs genom en diskursanalys av LSS propositionen och domar 
från varje årtionde, det vill säga 90-tal, 00-tal och 10-tal som förflutit sedan lagen togs i kraft. 
Resultaten av analysen visar att det skett två diskursiva förskjutningar under de år som LSS 
har funnits, den första angående de grundläggande behoven redan ett par år efter att LSS hade 
trätt i kraft. Den andra stod att hitta i regeringsrättens dom från 2009 där de grundläggande 
behoven drogs till sin spets för att endast gälla krävande och privata behov för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Nyckelord: Funktionshinder, Funktionsnedsättning, LSS, Högsta Förvaltningsdomstolen, 
Proposition, Diskursanalys, Grundläggande behov 
 
Abstract 
 
Title: Who is entitled to personal assistance? – A Discourse Analysis of one Government Bill 
and nine Administrative Court rulings regarding personal assistance according to the Swedish 
Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments  
 
Author: Carin Trygg Monvall 
 
The author noticed during the autumn of 2016 that the hours that people with disabilities’ 
used for personal assistance got decreased or eliminated. This study aims, therefore, to 
investigate if a discourse misalignment of the concept of people with disabilities has occurred 
since the Swedish Disability Act was passed till today. A discourse analysis method will be 
used to study the Government Bill to the Act as well as court rulings from each decennium, 
which is 90s, 00s, and 10s, which has passed since the law passed. The results of the study 
show that there have been two main misalignments of the concept of people with disabilities. 
The first one, regarding the fundamental needs, took place just a few years after the law was 
passed. The second one was found in the Supreme Administrative Court ruling from 2009 
where the fundamental needs concept was narrowed down to demanding and private needs for 
people with disabilities. 
 
Key words: Disability, Impairments, Swedish Disability Act, Supreme Administrative Court, 
Discourse Analysis, Fundamental Needs 
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1 Inledning 

Maktrelationen mellan stat och medborgare är ojämn med fördel staten, då staten bland annat 

stiftar lagar som medborgarna har plikt att rätta sig efter. Dock har staten även ansvar för 

medborgarna och denna maktrelation, bestående av plikt och ansvar, kan tydligt ses mellan 

stat och olika grupper i samhället, såsom personer med funktionsnedsättning. I Sverige blev 

denna relation extra synlig när det under hösten 2016 rapporterades i tidningar, radio och TV 

angående delvis eller helt indragna assistanstimmar för personer med funktionsnedsättning. 

Assistanstimmarna är de timmar som en personlig assistent jobbar för att hjälpa en person 

med funktionsnedsättning i enlighet med Lagen (SFS 1993:387) om stöd och service till vissa 

personer med funktionsnedsättning (LSS).  
 

Den andra oktober 2016 rapporteras det att en kvinna har avlidit på ett köpcenter i Malmö 

(Björne 2016). Det framkommer snart att kvinnan hade en funktionsnedsättning och att 

hennes assistanstimmar hade blivit delvis indragna av Försäkringskassan (Gärdenfors 2016). 

Efter dödsfallet intensifieras debatten om personlig assistans där anhöriga och personer med 

funktionsnedsättningar på ena sidan och chefer på Försäkringskassan och Åsa Regnér, barn-, 

äldre- och jämställdhetsminister på andra sidan kommer till tals i artiklarna. Debatten kom att 

handla om den personliga assistansens kvalité och kvantitet och ett genomgående argument i 

artiklarna handlar om personerna med funktionsnedsättning, om deras livskvalité och 

rättigheter som människor och medborgare. Personer med funktionsnedsättning och anhöriga 

menar att den personliga assistansen är livsviktig för deras sätt att leva ett liv som alla andra 

(Wass 2016). Försäkringskassan och Regnér, å andra sidan, menar att de helt eller delvis 

indragna assistanstimmarna beror på Högsta Förvaltningsdomstolens domslut som är 

vägledande för besluten, men att de beslut som tagits inte ska påverka barn och personer med 

stora funktionsnedsättningar (Regnér 2016; Mårtensson 2016).  

 

Utsagorna i media speglar en bild av hur olika personer i olika roller ser på fenomenet 

“personlig assistans”. Problemet som formuleras av personer med funktionsnedsättning och 

deras anhöriga handlar om att när en snävare tolkning av lagen används i handläggningen blir 

konsekvenserna att assistanstimmarna blir färre, eller inga alls, vilket i sin tur leder till 

försämrad levnadsstandard. Denna snävare tolkning av lagen handlar om vem som har rätt till 

personlig assistans utifrån så kallade grundläggande behov (Försäkringskassan 2015), behov 

som har kommit att definiera personer med funktionsnedsättning.   
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Denna studies koppling till det sociala arbetets praktik ligger i Lottie Giertz tidigare studie 

som visat att det finns en diskrepans mellan lagens mening och syfte och det vardagsliv som 

personer med funktionsnedsättning som har personlig assistans faktiskt lever i (Giertz, 

2012:208). Vidare har även Viveca Selander bland annat studerat personer med 

funktionsnedsättningars maktutövning i deras vardag som börjar hos handläggarens 

maktutövning genom beviljandet av personlig assistans (Selander, 2015:183-185). Denna 

studie bidrar därför med ytterligare förståelse om lagens syfte och hur detta syfte har 

utvecklats genom domslut som påverkar personer med funktionsnedsättningars vardag i både 

faktisk beviljad personlig assistans eller ej, och i den personliga assistansens omfattning. 

 

Att debatten om den personliga assistansen nu har fått stor uppmärksamhet i medierna har 

väckt mitt intresse för personer med funktionsnedsättningar och deras position i samhället, 

och det är detta intresse som har gett upphov till denna uppsats. För att undersöka orsaken till 

denna praktik menar jag att det är nödvändigt att gå tillbaka till de dokument som ligger till 

grund för handläggningen av den personliga assistansen. Dock är inte endast orsaken till 

praktiken intressant utan även vägen dit, det vill säga om det har skett en förändring i språket 

om personer med funktionsnedsättning.  

1.1 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur det har skett en diskursiv förskjutning av begreppet 

”personer med funktionsnedsättning” och i vilka diskurser som detta begrepp beskrivs i. För 

att undersöka detta kommer jag i en kritisk diskursanalys studera begreppet “personer med 

funktionsnedsättningar” och dess motsvarigheter i propositionen till Lagen (SFS 1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och nio domar från 

förvaltningsdomstolarna. 

1.2 Frågeställning 

1. Hur framställs personer med funktionsnedsättning i LSS propositionen från 1992 och 

nio domar från förvaltningsdomstolarna från att propositionen blev lag till idag, utifrån 

LSS 1 §, LSS 9 a § och 9 § 2 LSS?  

2. Vilka diskurser i propositionen och domarna används för att beskriva personer med 

funktionsnedsättning? 
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1.3 Terminologi 
Personer med funktionsnedsättning har blivit kategoriserade under många olika namn under 

åren och har därmed medfört olika betydelser för vilka personer dessa kategoriseringar 

inbegriper. Då denna uppsats främst kommer behandla personer med funktionsnedsättning 

enligt LSS tre personkretsar (se bilaga 1) kommer jag med undantag för ovanstående 

inledning endast att använda “personer med funktionsnedsättning” när jag skriver om dem. I 

annat fall kommer detta att förtydligas i texten vilka som menas.  

1.4 Disposition 

I denna uppsats kommer efter detta inledningsavsnitt en bakgrundsdel om LSS. Sedan 

kommer den tidigare forskningen om LSS presenteras, som sedan följs av ett teori- och ett 

metodavsnitt. Analys- och resultatdelen följs därefter och uppsatsen avslutas med en 

slutdiskussion av analysen, relevansen för det sociala arbetet och förslag till vidare forskning. 

2 Bakgrund 
I detta bakgrundsavsnitt kommer LSS att presenteras hur den blev till och även några av de 

ändringar som har skett genom åren. Sist kommer en presentation av producerandet av 

propositioner och domar. 

2.1 LSS och personlig assistans 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som antogs 1994 för 

att förstärka rättigheter till ett “normalt” liv för personer med omfattande 

funktionsnedsättning (Gynnerstedt, 2001:338-334). Den benämns ofta som en rättighetslag 

och som en pluslag till Socialtjänstlagen (SoL) (SOU 2008:77, 215). LSS beskrivs som en 

rättighetslag då i 7 § första stycket står att de personer som ingår i personkretsen har rätt till 

tio olika insatser enligt 9 §. Vidare är den en pluslag till SoL för att de insatser som personen 

med funktionshinder får enligt LSS inte ska påverkas av beslut till annat stöd och/eller service 

enligt SoL eller andra lagar (ibid.). Vidare tillkom LSS efter att en handikapputredning hade 

tillsatts av den dåvarande regeringen 1989 i syfte att utreda “frågor om socialtjänstens och 

habiliteringens/rehabiliteringens insatser för” (ibid., 119) personer med funktionsnedsättning. 

Det fanns även motiv för att utreda rättsskyddet och personkretsen, för dessa personer 

(Zanderin, 2009:11). En av de stora ändringar som gjordes var att LSS utökade personkretsen 

från en till tre (se bilaga 1), där Omsorgslagens enda personkrets delades i två och ytterligare 

en lades till (ibid., 12-13) En annan stor förändring var att den personliga assistansen blev en 
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rättighet som var lagfäst och att alla kommuner i Sverige blev lagbundna till att organisera 

den (SOU 2008:77, 123).  

 

Den personliga assistansen är den andra av de tio olika insatser som personer med 

funktionsnedsättning har rätt att få enligt LSS 9 §. Det är ett personligt stöd som består av 

assistenter som hjälper personer med funktionsnedsättning i deras vardag, där stödet är direkt 

knutet personen med funktionsnedsättningen inte till assistenterna (SOU 2008:77, 406; 

Zanderin, 2009:19). Då lagen och dess förarbeten var otydliga i sina formuleringar angående 

vad som skulle ligga till grund för beslut om personlig assistans, lades kriterier till i LSS 1995 

för vad som skulle utredas när en ansökan om personlig assistans inkom (SOU 2008:77, 437; 

Gynnerstedt & Bengtsson, 2011:20). Dessa kriterier kallades för “grundläggande behov” och 

kom att ligga till grund för om personlig assistans skulle beviljas eller inte. Även “andra 

personliga behov” skrevs in i lagtexten, dock saknas tydliga definitioner av vad de är (SOU 

2008:77, 437) och för att stöd ska kunna beviljas på de personliga behovens grunder behövs 

de grundläggande behoven först vara beviljade. Det vill säga de personliga behoven är 

sekundära till de grundläggande behoven. 
 

2.2 Propositioner och domar 

Propositioner är ett av flera förarbeten till de lagar som antas av riksdag (Lehrberg, 

2014:152). I propositioner och andra förarbeten kan en få “upplysning om lagens syfte och 

om den verklighet som den är avsedd att reglera” (ibid., 163), och därför är en proposition en 

bra utgångspunkt för att undersöka hur begrepp sedan har utvecklats eller förskjutits över tid. 

Vidare är en proposition inte en text som bara speglar vad regeringen eller riksdagen tänker 

om innehållet, utan den går igenom flera steg innan den lämnas till riksdagen för beslut. 

Därmed får flera personer, myndigheter, föreningar, organisationer med mera yttra sig 

angående propositionen innan den slutligen lämnas till riksdagen för beslut. Stegen som 

propositionen går igenom är 1) remiss till utskott, 2) riksdagen godkänner utskottets förslag, 

3) en utredning tillsätts av regeringen, 4) utredningen ger ut betänkanden 5) betänkandet blir 

tryckt och blir en SOU (Statens offentliga utredningar), 6) SOUn skickas ut på remiss till 

berörda myndigheter, organisationer med flera, 7) propositionen utarbetas igenom av berört 

departement efter att remisserna har kommit tillbaka från myndigheterna med flera, 8) 

propositionen skickas på remiss till Lagrådet som granskar lagen utifrån ett 

rättstillämpningsperspektiv, samt 9) riksdagen beslutar om propositionen (Hydén & Hydén, 
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2011:144-145). Viktigt att nämna är även att de som stiftar lagarna och skriver propositionen 

kan ha en tendens att “undvika att ta ställning till svåra tillämpningsproblem, vilka på så vis 

överlämnas åt rättspraxis” (Lehrberg, 2014:163). Antalet propositioner som har ändrat LSS 

under åren är 27 stycken varav alla, förutom den första, berör ändringar av lagparagrafer 

(Regeringskansliet 2017). 
 

Högsta Förvaltningsdomstolens domar från olika årtal från att LSS propositionen skrevs och 

lagen trädde i kraft ger en överblick hur begreppet har utvecklats, förskjutits, eller har fortsatt 

att betyda samma sak. Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen är prejudicerande, vilket 

betyder att lagrummet som domstolen har tolkat i målet blir vägledande för liknande frågor i 

underinstanserna och i myndighetsbeslut (Lundberg, 2013:63). Dessa domar går ofta till 

förarbeten för att kunna ta stöd av till exempel tydligare definitioner (ibid., 60-61). 

Underinstansernas domar, Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten, finns med som 

bakgrund och underlag till Högsta Förvaltningsdomstolens domar (Lehrberg, 2014:185).  

 

3 Tidigare Forskning 
Den tidigare forskningen om den personliga assistansen är bred; avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar har undersökt den personliga assistansen utifrån flera perspektiv. Tre 

generella perspektiv kan urskiljas där den första utgår från den personliga assistenten och 

lägger tyngdpunkten på själva yrket och yrkesrollen (Socialstyrelsen 2005). Den andra utågr 

från personer med funktionsnedsättningar lägger fokus på individen, på dennes relationer 

med andra och till dennes miljö och till den själv (ibid.). I det tredje perspektivet är lagen och 

politiken kring personer med funktionshinder i fokus, vilket kommer i detta avsnitt 

presenteras mer utförligt då den förhandenvarande uppsatsen faller inom detta tredje 

perspektiv.   
 

Jag har medvetet sökt så ny forskning som möjligt på området då jag fann, efter 

genomläsningar av socialstyrelsens dokument (ibid.), att mycket inom ämnet har skrivits 

under 00-talet och bakåt. Även sökning av vetenskapliga artiklar på Taylor & Francis Online 

har gjorts för att finna relevant tidigare forskning. Sökning av relevanta artiklar och 

avhandlingar har även gjorts genom att läsa i källhänvisningarna till andra studier samt efter 

rekommendationer av lärare.  
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3.1 Forskning som analyserar LSS som lag 

Monica Larsson vill i sin avhandling “Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans” 

(Larsson, 2008) “beskriva och förstå hur en rättighet som personlig assistans förverkligas, 

främst genom lagstiftning, men också i praktiken utifrån utformningen samt hur starka eller 

svaga rättigheterna är” (ibid., 28). Larsson följer processen av LSS sedan den blev lag 1994 

tills dess hon avslutade sin avhandling 2008 för att beskriva hur rättigheten till personlig 

assistans har realiserats i praktiken och i lagstiftning (ibid., 237). Hennes empiriska material 

består av flera olika dokument men bland annat, precis som i den förhandenvarande studien, 

rättsfall och LSS propositionen från 1992 (ibid., 55-61). Larsson kommer fram till att 

rättigheter för personer med funktionsnedsättningar förverkligas genom lagstiftningen av 

personlig assistans och andra insatser (ibid., 238). Dock menar Larsson att personer med 

psykiska funktionsnedsättningar inte har lika starka rättigheter som de med fysiska 

funktionsnedsättningar då de har ansetts av domstol ha motivationssvårigheter (ibid., 242-

244). Vidare, menar Larsson att den personliga assistansen är en stark rättighet som ändras 

och kan ändras igen till en svagare och svagare rättighet (ibid., 252). Slutligen menar Larsson 

att trots att rättigheten till personlig assistans just då var stark, var den det som idé. I 

praktiken kan det se annorlunda ut i och med otydlig och svårtolkad lagformulering (ibid., 

253). 

I en idéanalys av LSS propostitionen (prop. 1992/93:159) har Kent Ehliasson, Ulf Ericsson 

och Anita Bengtsson-Tops undersökt de idéer, synsätt och värderingar som uttrycks i den 

(Ehliasson et al., 2016:234). De hittade fyra värderingar - rättvisa, integration, 

självbestämmande och maktförändring - och fyra synsätt - medborgarskap, kollektivet, 

individen, och decentralisation - i texten (ibid., 237). Efter gedigen genomläsning av texten 

både varför sig och tillsammans kom de fram till att propositionen uttrycker idéer om 

medborgarskap och rättvisa som “att personer med funktionsnedsättning är försäkrade som 

medborgare att de kommer bli behandlade rättvist när det kommer till att få deras stöd och 

service förverkligat enligt lagen” (ibid., 238. egen översättning). Gällande idéerna om 

kollektivet och integrationen, kom de fram till att texten framställer människor som lika och 

som del av ett kollektiv. Detta kollektiv beslutar vad som är normalt och vem som är normal. 

I de fall där personer inte anses som normala av kollektivet ska en integration in i kollektivet 

ske. Dock menar Ehliasson et al. även att texten visar på att den tar avstånd från den 

medicinska modellen om funktionsnedsättning. Istället menar de att texten visar på att en 

funktionsnedsättning istället är miljörelaterat, att den inte är en biologisk egenskap utan ett 
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hinder i närmiljön som gör att en person har funktionsnedsättningar (ibid., 238-239). 

Angående resultaten som fanns under värderingen självbestämmande och synsättet individen, 

fann författarna att då individen har rätt att kontrollera sin egen livssituation så uttrycker den 

på samma gång att det finns situationer där individen inte själv kan eller borde ta kontrollen 

och därmed även rätten att välja (ibid., 240). Den sista värderingen om maktförändring och 

synsättet decentralisering menar Ehliasson et al. att det uttrycks i propositionen genom en 

diskussion angående kommunaliseringen av stöd och service för vissa personer med 

funktionsnedsättning (ibid.). I studiens slutsats menar författarna att de värderingar och 

synsätt som uttrycks i propositionen indikerar den tidens förändring i just värderingar och 

synsätt generellt i hänseende till den politiska styrningen som var då (ibid. 241-242). Detta 

får som konsekvens att propositionens värderingar och synsätt fortfarande har relevans i 

dagens lagtolkning inom olika instanser.  

I en jämförande studie mellan länder har Karen Christensen, Ingrid Guldvik och Monica 

Larsson analyserat svenska, danska och norska lagar och propositioner angående personlig 

assistans för personer med funktionsnedsättning (Christensen et al. 2014:32-33). Författarna 

menar att fokus på lagarna och lagtexterna inte har varit centrala i forskningen om personlig 

assistans (ibid., 20), en observation som också är aktuell för den förhandenvarande studien. 

De har fokuserat på konceptet aktivt medborgarskap och diskuterar det med kopplingar till 

starka och svaga rättigheter i varje land. I deras analys av respektive lands lagar letar de efter 

explicita och implicita meningar om aktivering (ibid., 23). De utgår från att rättigheter i legal 

mening är grundläggande rättigheter som individer kan begära från staten eller kommunen 

(ibid., 21). Rättighet och aktivt socialt medborgarskap kopplas ihop av författarna då de 

menar att alla tre länder har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, och att länderna är därför bundna till att förse dessa personer med de 

rättigheter som står i konventionen (ibid.). Rättigheterna och det sociala medborgarskapet 

görs dock på olika sätt i de tre olika länderna vilket syns i deras analys och resultat. 

Resultaten av analysen visar att den svenska lagstiftningen angående personlig assistans är en 

rättighetslag och att lagtexten är skriven ur ett dominerande liberalt perspektiv, som betyder 

att den personliga assistansen är en rättighet för de medborgare som behöver den men de 

måste aktivt söka den själva (ibid., 25). Den danska lagstiftningen visar både socialliberala 

och liberala drag i lagtexten. Det socialliberala draget menar författarna är när en person med 

funktionsnedsättning ansöker om personlig assistans ligger vikten på plikten att bli 

arbetsledare eller arbetsgivare för egna assistenter (ibid., 27). Det liberala draget i lagen 
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ligger i att personer med funktionsnedsättning har ett stort egenansvar, vilket gör att 

målgruppen för personer som söker personlig assistans blir snävare (ibid.). Slutligen, den 

norska lagstiftningen om personlig assistans visar den högsta graden av socialliberala drag 

bland de tre länderna (ibid., 28). Författarna menar att detta visar sig i fem punkter: 1) 

personlig assistans ligger under Hälso- och sjukvårdslagen, 2) assistansen ses som ett 

alternativ till annat stöd, 3) det är kommunen som beslutar om assistans, 4) plikterna för 

personer som har personlig assistans är starka och explicita samt, 5) assistansen handlar 

mindre om utbetalning av monetära medel än i Sverige och Danmark (ibid., 28-29). Alla 

länder visar också republikanska drag genom att de uttrycker en tyngd på egenansvar (ibid., 

30). De kommer till slutsatsen att lagarna som berör personlig assistans representerar en 

social rättighet (ibid., 31), eftersom det sociala medborgarskapet handlar om sociala 

rättigheter som gör en individ medlem i samhället och därigenom stärker social jämlikhet 

(ibid.). Dock ser de en risk att det republikanska perspektivet kan bli allt för framhävande i 

dess tonvikt på deltagande genom egenansvar (ibid.), vilket kan leda till ett svagare socialt 

medborgarskap.  

3.2 Personlig assistans 
Viveca Selander skriver i sin avhandling om personer med funktionsnedsättningar och den 

personliga assistansens betydelse, både för anhöriga och för själva personerna med 

funktionsnedsättningar (Selander, 2015). Hon kommer fram till att den personliga assistansen 

innebär både ett större självbestämmande för personen med funktionsnedsättningar men även 

dilemman när familjemedlemmar blir personliga assistenter (ibid., 190). Vidare visar 

Selander att begreppen makt och kontroll är viktiga i personen med funktionsnedsättningars 

liv. För det första i och med att den personliga assistansen bestäms av handläggare. För det 

andra att personen med funktionsnedsättning själv har makt och kontroll att bestämma vem 

som ska utföra assistansen. Dock visar Selander att assistansen kan både vara användarstyrd 

och anhörigstyrd vilket ger olika personer makt och kontroll (ibid. 183-185). 

 

Lotte Giertz tar också upp i sin avhandling begreppet makt och självbestämmande angående 

personer med funktionsnedsättningars vardagsliv med personlig assistans (Giertz, 2012:207). 

Hon kommer fram till att makten i hennes studie är en omsorgsmakt som i personer med 

funktionsnedsättningars relationer med andra kan utan erkännande reducera personen med 

funktionsnedsättningars subjektsposition (ibid., 209). Vidare menar Giertz att ”beroendet av 

omsorg begränsar i denna position [att ha en funktionsnedsättning] individens eget 
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inflytande” (ibid., 218). Därför blir makt en ”väsentlig aspekt när gränserna för individernas 

självbestämmande normeras” (ibid.). Detta märks i sin tur i personerna med 

funktionsnedsättningars vardagsliv när de väljer utförare av assistans eller i deras möten med 

goda män, vilka bli utförare av omsorgsmakten. Att personer med funktionsnedsättningars 

subjektsposition reduceras framkommer tydligt i studien då bland annat goda män tycker sig 

veta personerna med funktionsnedsättningars bästa (ibid., 219). 

3.3 Internationell forskning  
Förutom forskningen om dansk och norsk lagstiftning har forskning i USA om lagstiftningen 

för personer med funktionshinder gjorts. Richard Beaulaurier och Samuel Taylor har, med 

hjälp av ‘Americans with Disabilities Act’ (ADA) och annan lämplig lagstiftning, undersökt 

personer med funktionsnedsättningars självbestämmanderätt (Beaulaurier & Taylor, 

2001:67). Detta ligger till grund för att kunna diskutera hur socialarbetare och andra 

professioner inom vården kan samarbeta med personer med funktionsnedsättningar på nya 

sätt (ibid.). De kom fram till att lagen är ett uttryck för en förändrad syn på personer med 

funktionshinder, att perspektivet har gått från en medicinsk syn till att se personer med 

funktionsnedsättningar som en minoritetsgrupp (ibid., 69). Detta perspektivskifte har lett till 

att personer med funktionsnedsättningar har gått från att ha varit förtryckta i allmänhetens 

syn (ibid., 70) till att ha fått fler rättigheter i form av psykiska och fysiska anpassningar, 

bland annat personlig assistans (ibid., 72). Författarna skriver om en anekdot, som är 

intressant för den förhandenvarande studien, som handlar om en bekant som kan klä på sig 

själv, men det tar runt två timmar och är en uttröttande daglig rutin. Med en personlig 

assistent tar det istället runt tio minuter och vännen kan använda tiden och energin som inte 

gick åt till att klä på sig till sitt jobb (ibid.). De menar att den personliga assistenten fungerar 

som en faktor för socialt oberoende (ibid., 73).  
 

Författarna drar slutsatsen, utan en större empirisk undersökning, att personer med 

funktionsnedsättningar vill ha större självbestämmanderätt i sina möten med socialarbetare 

och andra professioner inom vården (ibid., 85). Därmed menar författarna att dessa 

professioner behöver reflektera hur de ser på deras arbete med personer med 

funktionsnedsättningar så att deras självbestämmanderätt ökar (ibid.).   
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4 Teori 

I detta avsnitt ämnar jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som denna uppsats 

bygger på. Avsnittet börjar med de grundläggande antaganden för denna studie som följer 

teoretiska begrepp och en förklaring till vald teori. Efter att teorin presenterats redovisas 

språkets roll i diskursanalysen och avslutas med en diskussion angående kritik till teorival.  

4.1 Socialkonstruktionistiska premisser  
Rafael Lindqvist, Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips redogör för Vivien Burrs 

fyra premisser om vad socialkonstruktionismen innebär (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:11-12; Lindqvist, 2012:43-44). Den första premissen innebär en “kritisk ställning till 

självklar kunskap” (ibid.) som Burr menar betyder att världen och verkligheten inte kan ses på 

ett objektivt sätt utan genom de kategoriseringar som vi gör av världen och verkligheten 

(ibid.). Det vill säga det finns egentligen ingen självklar kunskap, men det som (i exempelvis 

diskurser) tas för självklart bör socialkonstruktionisten ställa sig kritisk till. Den andra 

premissen handlar om människans historiska och kulturella specificitet i förhållande till 

dennes uppfattningar och representationer av världen och verkligheten. Den kulturella 

specificiteten innebär att vi är präglade av miljön omkring oss som gör att vi skapar hur vi ser 

på världen och därför kan våra uppfattningar och representationer vara annorlunda från 

varandra och förändras över tid, därför är de även historiskt specifika (ibid.). Under denna 

premiss ingår även det diskursiva handlandet, i form av exempelvis samtal och texter, som 

bidrar till att skapa den sociala värld som vi lever i och att bevara vissa sociala mönster, 

såsom traditioner och beteenden (ibid.). Enligt den tredje premissen är kunskap “resultatet av 

en social process” (Lindqvist, 2012:43-44). Winther Jørgensen och Phillips (2000:11-12) 

förklarar premissen som att kunskapen skapas i den sociala interaktionen - eller sociala 

processen - genom att det som ses som sant och falskt står i ständig konflikt med varandra, 

samtidigt som gemensamma sanningar (och falskheter) byggs upp. Dessa sociala processer 

skapar och upprätthåller den kunskap i hur vi ser på världen (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:11-12; Lindqvist, 2012:43-44). Den fjärde och sista premissen bygger vidare på den 

tredje men menar att det finns ett samband mellan kunskap och social handling (ibid.). 

Lindqvist (2012:44) menar exempelvis att kunskap om sjukdom och funktionshinder 

“tillkommer inte oberoende av den sociala kontext vi lever i”. Den sociala handlingen av 

sjukdom och funktionsnedsättning går jämsides med den kunskap som vi har om sjukdom och 

funktionsnedsättning. Winther Jørgensen och Phillips (2000:12) menar dock att 

socialkonstruktivismen inte kan dras till sin spets då våra gemensamma handlingar, de sociala 
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handlingarna och processerna, är tröga och den kunskap som kommer med dem likaså. Därför 

anser jag att det blir meningsfullt att studera hur ett begrepp som ”personer med 

funktionsnedsättning” har förändrats under en given tidsperiod, det vill säga att undersöka 

begreppets tröghet under den givna tidsperioden. 
 

I denna uppsats blir denna socialkonstruktionistiska grund viktig då det innebär att orden inte 

bara har stor betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld men för att de även innehar makt. 

Detta blir ännu mer påtagligt beroende på vem som konstruerar orden och meningen i dem 

och vem som tolkar dem. Denna tolkningsprocess är ständig och kontinuerlig vilket gör 

språket levande och genom tiden förändras ordens mening. Detta kan ses i språkbruket kring 

personer med funktionsnedsättning då orden som har använts för att beskriva dem har 

inkluderat ord som invalid, handikappad, funktionshindrad (Lindqvist, 2009:37-38; Holme, 

2000:78), rörelsehindrad (Lunden i Holme, 2000:71), personer med funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2015:11) och funktionsvarierad (Utbult & Rutkowski 2016). Därför anser 

jag att det är viktigt att undersöka orden och deras mening över tid i texter som utövar en 

formell makt över personer med funktionsnedsättningar.  

4.2 Teoretiska begrepp 

Det första av dessa begrepp är diskurs. Diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7) genom språket, 

och specifikt i denna studie det skrivna språket. Diskursens innehåll är mångsidigt och kan 

innehålla olika åsikter om ett begrepp inom samma diskurs. Diskursen är aldrig sluten och 

inte heller ensam, utan den existerar tillsammans med olika andra diskurser och omformas 

genom dessa (ibid. 13). Bergström och Boréus (2012:366) menar också att de faktiska orden 

som används i en diskurs får en fastare betydelse och är inte lika mångtydiga som de är 

utanför en diskurs. Exempelvis i diskursen om personlig assistans har inte ordet 

‘funktionsnedsättning’ en generell betydelse utan har en specifik betydelse kopplat till själva 

diskursen. I en annan diskurs kan ‘funktionsnedsättning’ betyda något annat och genom 

interaktion mellan dessa diskurser kan ‘funktionsnedsättning’ ändra betydelse i den första, 

senare eller båda diskurserna. Ett annat relaterat begrepp som inte kommer att diskuteras i 

vidare omfattning, men är viktigt att förstå i relation till diskursbegreppet, är icke-diskurs. Det 

som främst är icke-diskurs är fysiska ting, sociala strukturer, institutioner med mera, det vill 

säga sådant som äger rum “oberoende av människors tankar och tal” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:15, 71). 
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Det andra begreppet är diskursordning. Eftersom diskurser alltid existerar tillsammans med 

andra diskurser samlas diskurser som är relaterade till varandra inom samma diskursordning. 

Dessa diskurser kan vara både motstridiga, neutrala och bekräftande inom diskursordningen. 

Fairclough menar även att det är viktigt i själva diskursanalysen att undersöka hur 

diskursordningen eller de diskursordningarna som studeras har konstruerats, och även 

klargöra för vilka diskurser den eller de innefattar (Bergström & Boréus, 2012:377).  
 

Det tredje begreppet är praktik, som både inkluderar social praktik och diskursiv praktik. 

Praktik i denna studie syftar till handlingar och bruk, den faktiska användningen av 

någonting. Utifrån definitionen av praktik menar Fairclough att världen består av olika sociala 

praktiker som inkluderar fysiska, psykologiska, sociala och diskursiva element (Bergström & 

Boréus, 2012:398). Den sociala praktiken är ett större sammanhang där den diskursiva 

praktiken får mening och konsekvenser. Denna diskursiva praktik är sättet som text, tal och 

språk generellt skapas och konsumeras på. I denna studie står fokuset på skapandet av 

texterna som analyseras för att sedan i slutet diskutera hur skapandet relateras till de sociala 

praktikerna. 

4.3 Diskursteori 
Denna studie baseras på främst på den kritiska diskursteoretikern Norman Faircloughs olika 

begrepp och perspektiv gällande diskursteori (och diskursanalys). En viktig utgångspunkt som 

Fairclough bygger på är Foucaults perspektiv om makt. Enligt detta synsätt är makt en slags 

produktiv kraft som inte “utövas av ett subjekt eller mot ett visst subjekt, utan utvecklas i 

relation mellan människor och innebär begränsningar för vissa, möjligheter för andra” 

(Bergström & Boréus, 2012:361). Vidare menar Bergström och Boréus att “[o]avsett om man 

ser diskurser som gränssättare avseende vad som får sägas och av vem, eller om diskurser ses 

som en kamp om meningsskapande, blir följden att diskurser handlar om makt” (2012:381). 

Vad som blir tillåtet och tänkbart i en diskurs blir av central betydelse (Mörkenstam, 

1999:53). Makten handlar inte bara om diskurser, makten skapar diskurserna och “skapar vår 

sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan 

andra möjligheter utesluts”, därmed är den även begränsande (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:20). 
 

Den kritiska diskursanalysen utgår från fem förutsättningar, varav fyra har relevans för denna 

studie. För det första bidrar de diskursiva praktikerna till att skapa sociala identiteter (Winther 
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Jørgensen & Phillips, 2000:67). De sociala och diskursiva praktikerna hänger även samman 

genom att “[d]iskursiv praktik reproducerar eller förändrar de andra sociala praktikerna, 

liksom de andra sociala praktikerna omvänt formar de diskursiva praktikerna” (ibid. 25). Med 

detta menas att den sociala världen vilken vi lever i kan tolkas diskursivt. 
 

För det andra är diskurs “både konstituerande och konstituerad” (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:67), det vill säga en diskurs både producerar den sociala världen som vi lever i 

samtidigt som den också är producerad i den sociala världen. Den är både aktiv och passiv. I 

denna uppsats skulle detta betyda att diskursen angående personlig assistans både bidrar till 

att förändra den personliga assistansen i och med hur diskursen om den ser ut, samtidigt som 

diskursen speglar hur den personliga assistansen ser ut just i den tiden från vilket texten 

skrevs.  
 

För det tredje framhäver Fairclough att diskurs kan analyseras utifrån tre nivåer, nämligen 

text, diskursiv praktik och social praktik. Där texten är det skrivna (som i denna studie) eller 

det som sagts, den diskursiva praktiken är diskursordningarna och diskurserna, samt den 

sociala praktiken är både de diskursiva praktikerna och de icke-diskursiva praktikerna. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74) Fairclough menar även att, för att kunna säga något 

kritiskt om det som analyseras kan inte forskaren enbart analysera texten utan behöver sätta 

texten i ett socialt sammanhang, eftersom det är då som maktstrukturer blir synliga (ibid., 75). 

Mer utförligt om språkets roll i diskursteorin står nedan.  
 

För det fjärde är den kritiska diskursanalysen kritisk då 

 

den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i 

upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala relationer, som innebär 

ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69) 

 

Därmed ses diskursanalysen inte som “politiskt neutral… utan som ett kritiskt angreppssätt 

som är politiskt engagerat i social förändring” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:70). Den 

kritiska diskursanalysen ämnar därför undersöka de maktförhållanden i diskurserna som också 

får konsekvenser i samhället, genom den sociala praktiken. 
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Genom att undersöka en proposition och flera domar med hjälp av den kritiska 

diskursanalysen kan texternas och den diskursiva praktikens inflytande över diskursen om 

personer med funktionsnedsättning synliggöras, vilket sedan kan relateras till andra sociala 

praktiker som ökning eller minskning av assistanstimmar. 

4.3.1 Språkets roll i diskursanalysen 

Det som står främst i centrum i en diskursanalys är såklart språket. Diskursteorin menar att  
 

[v]årt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp av språket skapar 

vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan 

existerande verklighet - representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att 

verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så viktiga. Den fysiska 

världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs. (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:15) 

 

Därmed “ses språket som produktivt och meningsskapande” (Bergström & Boréus, 2012:379) 

och därför är det viktigt att undersöka vad det är i språket som är produktivt och 

meningsskapande och som då bidrar till dessa representationer. Vidare kan diskursen vara 

stabil eller låst, vilket innebär att samma ord och resonemang upprepas och stöder varandra. 

Diskursen kan också vara lös eller uppbruten där samma ord kan ha flera betydelser, detta kan 

uppstå när olika diskurser möter varandra (ibid. 370). Exempelvis i diskursen om handikapp 

är biologiskt utifrån en medicinsk synvinkel eller om det är socialt utifrån en miljösynvinkel. 

Det är även viktigt att understryka att när en diskurs blir stabilare eller låser sig betyder det att 

“andra möjliga betydelser [av orden utesluts]” (ibid. 366).  
 

Eftersom många olika diskurser existerar samtidigt finns det därför alltid en kamp om vilken 

som representerar världen bäst. Dock kämpar de inte bara mot varandra utan tar av varandra, 

en företeelse som kallas intertextualitet och interdiskursivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:77). Det vill säga de hänvisar till varandra. Dessa begrepp är viktiga eftersom de 

synliggör förändring och/eller reproduktion i den diskursiva praktiken (ibid., 13). Då syftet 

med denna studie är att undersöka hur det har skett en diskursiv förskjutning av begreppet 

personer med funktionsnedsättning, blir intertextualitet ett centralt begrepp i analysen för att 

se hur olika texter bygger på varandra för att se förändringen över tid.  
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Ett annat begrepp som hör till denna studies syfte är identitet. Denna ses inte som objektivt 

skapade, för då skulle den finnas utanför diskurserna, utan ses som att den skapas diskursivt 

genom att någon eller några pratar eller skriver om den (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:51). Identiteten omformas ständigt och Bergström och Boréus menar att när diskurser 

står mot varandra är det svårt att “skapa stabila sociala identiteter” (Bergström & Boréus, 

2012:371) och ”[d]et ses som uteslutet att någon grupp kan uppnå en enhetlig och stabil 

identitet och på denna punkt distanserar sig diskursanalysen till en essentiellt grundad syn på 

[identiteten]” (ibid.). Att studera identitetskonstruktioner kan därför göras genom att 

undersöka i vilka sammanhang den står i diskursen, det vill säga vad den beskrivs som att den 

är och vad den beskrivs som att den inte är (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48-52). 
 

Kritiken till denna forskningsmetod menar att forskningen riskerar att bli idealistisk, att den 

inte utforskar och studerar den verklighet som vi lever i utan att “verkligheten reduceras till 

begrepp eller idéer om verkligheten” (Bergström & Boréus, 2012:401). Dock, genom att inte 

bara behandla den diskursiva praktiken men att inkludera de andra sociala praktikerna och 

koppla dem till varandra blir verkligheten inte bara begrepp eller idéer (ibid.). Det vill säga 

diskursanalysen blir inte en abstrakt text svart på vitt, utan en skarp analysmetod grundad i 

vår sociala omvärld. En annan kritik som är aktuell för denna studie handlar om påståendet att 

diskurs både konstituerar och är konstituerande inte klargörs i analysen, att sambandet mellan 

dessa två effekter av diskursen inte tydliggörs (ibid., 403).  

5 Metod och tillvägagångssätt  
I detta avsnitt kommer jag presentera tillvägagångssättet och metoden under empiri, urval och 

avgränsningar, materialinsamling, tolkningsförfarande, propositionen och domar, samt 

reflektioner över studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

5.1 Empiri  

En diskurs består av utsagor från många olika källor, exempelvis papperstidningar, bloggar, 

TV- och radioprogram med mera. I denna studie har en proposition och nio domar från 

förvaltningsdomstolarna använts som empiriskt material för att besvara frågeställningen. 

Anledningen till att en proposition och nio domar har använts är för att den förhandenvarande 

studien ämnar undersöka statsmaktens syn på personer med funktionsnedsättning. 

Statsvetaren Ulf Mörkenstam menar att propositionerna är “avgörande för att förstå de idéer 

och föreställningar som kommit att ligga till grund för lagstiftningen” (Mörkenstam, 
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1999:62). Domarna ska istället utgå från lagstiftningen, och i studien har tre domar från varje 

instans (förvaltningsrätten, kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen) använts. 

Anledningen till att domar från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har använts är för att de 

är prejudicerande, vilket innebär att de vägledande dokument, som exempelvis kommunerna 

och Försäkringskassan använder när de beslutar om personlig assistans, ska grunda sig på 

dessa. Även de vägledande dokumenten skulle ha varit intressanta att ta med i denna 

diskursanalys då de också utgör en del av diskurserna och diskursordningen, dock på grund av 

studiens tidsbegränsning har dessa valts bort.  

5.2 Materialinsamling 

För att få tag på det empiriska material som studien baseras på gick jag till HFD för att få ut 

en lista på domar som HFD har prövat och som haft LSS som underlag för avgörande. Jag 

fick två listor med fastställda domar, den första med domar från 1995-2003 och den andra 

med domar från 2003-2017. Efter att ha kollat igenom listorna bad jag att få papperskopior på 

de domar som avslutats innan 2008 som jag ansåg vara relevanta för denna studie (se 

nedanstående urvalsavsnitt för varför jag ansåg dem relevanta). Domar som avslutats 2008 

och framåt finns att hitta på HFDs hemsida, där jag utifrån den andra listan skrev ut de andra 

domarna som jag ansåg som relevanta för den förhandenvarande studien. Domarna på HDFs 

hemsidan inkluderar dock inte underinstansernas avgöranden, därför gjordes en förfrågan om 

dessa på HDFs hemsida. Dessa blev mailade till mig och skrevs därefter ut. Propositionen 

(Prop. 1992/93:159) finns på Riksdagens hemsida och laddades ner. Efter en överblick av 

propositionens innehåll markerades vissa delar som mer relevanta och dessa skrevs ut.   

5.3 Urval och Avgränsningar  
Innan avgränsningen av materialet gjordes hade jag redan bestämt kriterier för urvalet av 

domarna. För det första, om möjligt ville jag ha två HFD domar under varje årtionde som 

lagen funnits till: 90-talet, 00-talet och 10-talet. Detta för att kunna se om det skett en 

diskursiv förskjutning i domarna från att den blev lag 1994 till idag, 2017, och för att jag 

ansåg att en dom per årtionde var för lite material. Två domar från varje årtionde visade sig 

innehålla mer material än jag hade föreställt mig då jag även ville ha med underinstansernas 

domar. Detta skulle leda till analys av 18 domar totalt vilket det inte finns plats för. Därför 

avgränsade jag mig till en HFD dom under varje årtionde tillsammans med underinstansernas 

domar. För det andra, ville jag endast analysera domar som i huvudsak rörde tillhörighet till 

personkrets enligt 1 § LSS och personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Detta för att kunna 

relatera studien till diskursen som förs i media och den sociala praktiken (se inledningen). För 
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det tredje, önskar jag få ett så stort tidsspann mellan domarna i de olika årtiondena som 

möjligt. Urvalet har därför skett selektivt (se nedan). 
 

Avgränsningar har gjorts då HFD har fastställt 73 domar gällande LSS från december 1995 

till januari 2017. Av 73 domar gjordes en första gallring för att få fram de domar som 

behandlade personlig assistans 9 § 2 LSS och tillhörighet till personkrets enligt 1 § LSS. Av 

73 domar behandlade 16 domar personlig assistans eller tillhörighet till personkrets enligt 

LSS. Dessa sorterades sedan i årtionden: 90-talet, 00-talet och 10-talet. Under 90-talet (1995-

1999) fastställdes tre domar i HFD. Dessa lästes snabbt igenom vilket gav resultatet att två 

togs bort då den ena nämnde personlig assistans men det avgörande lagrummet var 9 § 3 LSS 

och den andra var ett beslut om prövningstillstånd angående ett mål om personlig assistans. 

Detta gav en dom under 90-talet. Under 00-talet (2000-2009) fastställdes sex domar i HFD. 

Efter en snabb genomläsning sorterades två domar bort på grund av avvisad talan, ytterligare 

två domar sorterades bort på grund av att det avgörande lagrummet var 9 § 6 LSS. Av de två 

domar som var kvar valdes den senare med anledning av tidsspannet mellan domen under 90-

talet och denna under 00-talet. Slutligen fanns det åtta domar som fastställdes under 10-talet 

(2010-2016). Efter en snabb genomläsning av dessa sorterades två domar bort, i ena var 

lagrummet 9 § 6 LSS avgörande och det andra var LASS avgörande. Detta gav sex domar att 

göra ett urval från. För att kunna urskilja om det skett en diskursiv förskjutning vill jag, som 

nämnt tidigare, ha största möjliga tidsrum mellan domarna. Då domen från 00-talet är från 

2009 vill jag använda den senaste domen under 10-talet som var från 2016.  
 

Urvalet gällande proposition att analysera hade jag redan den första LSS propositionen i 

åtanke. Sedan LSS blev lag 1994 har lagen ändrats 28 gånger varav 27 föranledde 

propositioner, av dessa är det 7 stycken som berör 9 § LSS men ingen 1 § LSS 

(Regeringskansliet 2017). Valet stod därför i att även analysera dessa propositioner också 

eller att endast analysera den första. Åter igen kommer jag tillbaka till studiens frågeställning 

om den diskursiva förskjutningen och menar att dokument som har producerats mellan de 

årtal som domarna är fastställda kan ge en otydligare bild av den diskursiva förskjutningen. 

Därför har jag endast valt att analysera den första LSS propositionen. 
 

Avgränsningen i propositionen har skett genom att endast analysera de sidor som behandlar 

LSS generellt och de sidor som behandlar tillhörighet till personkrets enligt 1 § LSS och 
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personlig assistans enligt 9 § 2 LSS (se diagram 1). Andra delar av propositionen har antingen 

inte lästs alls eller bara lästs översiktligt.  
 

Vidare har denna studie inte som syfte att vara generaliserande då den utgår från specifika 

domar och specifika lagar. Studiens syfte är, som presenterades i inledningen, att bidra med 

kunskap om det skett en diskursiv förskjutning av begreppet “personer med 

funktionsnedsättning”. 

5.4 Propositionen 

Prop. 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Propositionen börjar med lagförslaget som sedan följs av två bilagor, en av 

socialdepartementet och en av utbildningsdepartementet. Bilaga ett från socialdepartementet 

utgör den största delen av propositionen och innehåller förklaringar och förtydliganden 

angående paragraferna i LSS och de andra förslagen till ändrad lagstiftning (i bland annat 

Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen med flera). Den innehåller även 

sammanfattningar av de utredningar som låg till grund för propositionen och 

sammanställningar av remissyttranden av dessa utredningar. Bilaga ett är skriven av 

dåvarande socialminister Bengt Westerberg och innehåller det empiriska material som 

kommer att analyseras i denna studie.  

5.5 Domarna 

HFD domarna innehåller även domar från underinstanserna. I domar från 2009 och äldre heter 

de från lägsta instans länsrätten, kammarrätten och regeringsrätten. 2010 ändrades namnen på 

en lägsta och den högsta till förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen, 

kammarrättens namn stod kvar. Domarna följer samma upplägg där klaganden, motparten och 

saken presenteras. Därefter presenteras yrkanden samt skälen för domslut (Länsrätten och 

Kammarrätten), domskäl, och skälen för Regeringsrättens avgörande. I domarna kommer 

flera producenter av domen till tals, det är klaganden, motparten samt själva rätten, ibland 

även en fjärde part såsom utlåtande från en läkare eller från Socialstyrelsen. 

5.6 Tolkningsförfarande 

I den analytiska processen har jag först ögnat igenom materialet för att se hur propositionen 

och domarna är uppbyggda och för att se vad som blir mitt empiriska material som ska 

analyseras. För att välja vad som skulle bli studiens empiriska material innebar ögnandet ett 

kodande utifrån studiens syfte och frågeställningar. Efter att ha kodat materialet, valdes sidor i 
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propositionen (se Diagram 1) som ansågs relevanta för studien, dessa sidor innefattar en 

generell beskrivning av LSS samt utvecklade förklaringar av Westerberg om de olika 

paragraferna relevanta för denna studie (LSS 1 §, LSS 9 a § och 9 § 2 LSS). Dessa sidor lästes 

igenom igen översiktligt för att bekanta mig med materialet. Olika färgpennor och 

överstryckspennor användes för att markera diskurser och ord. I domarna markerades allt det 

som var relevant för personen i fråga, det vill säga hur den beskrevs för att kunna urskilja 

olika diskurser. De diskurser som hittades i dokumenten genomgick en ytterligare läsning och 

tolkades med hjälp av teorin. 
 

Under analysens gång har jag utgått från en avsändarorienterad tolkningsstrategi som 

fokuseras på “textens betydelse vid dess produktion” (Bergström & Boréus, 2012:32) samt 

den omgivande diskursens tolkningsstrategi (ibid., 39). Dessa strategier har jag valt för att det 

empiriska materialet är just proposition och domar, det vill säga texter vars “betydelse avgörs 

av vad den eller de som formulerade [dem] avsåg att [de] skulle betyda” (ibid., 32). I dessa 

tolkningsstrategier ingår att undersöka språkhanteringen, avsändarens idéer och vanliga 

språkbruk samt styrande föreställningar (ibid., 39). Jag har använt mig av analysverktyget 

ekvivalenskedja för att kunna ”säga något om diskursens gränser” (ibid., 389) 

 

5.7 Tillförlitlighet och trovärdighet  
Då denna uppsats är kvalitativ används termerna tillförlitlighet och trovärdighet istället för 

validitet och reliabilitet. John W. Creswell (2013:250-255) redogör för åtta olika strategier 

och menar även att en forskare bör använda en kombination av flera av dessa strategier för att 

stärka studiens tillförlitlighet (ibid.). Av dessa strategier har denna studie använt förtydligad 

forskarpartiskhet samt rik och djup beskrivning. Förtydligad forskarpartiskhet tas upp i 

etikavsnittet. Rik och djup beskrivning kommer att göras i resultatet och analysen för att 

presentera tillvägagångssättet så tydligt och genomskinligt som möjligt för läsaren. Vidare har 

förutom min handledare även vänner och familj tagit del av studien för att kritiskt granska 

den. Studiens tillvägagångssätt har beskrivits i detalj under avsnitt 5.1-5.6 för att läsaren själv 

ska kunna följa med i analysen. Genom en detaljerad beskrivning av metod och teori ges 

studien en hög grad av tillförlitlighet och trovärdighet, då läsaren själv har lättare att bedöma 

om studien har utförts på det sätt som beskrivits. 
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5.9 Etiska aspekter 

Som forskare är det viktigt att inte komma sitt material allt för nära för att inte riskera att bli 

blind för de resultat som kommer fram. Detta innebär att vara tydlig i sina egna uppfattningar, 

ställningstaganden och värderingar, för att kunna låta dem ligga åt sidan i granskningen av 

materialet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:28). Angående LSS eller personer med 

funktionsnedsättningar har jag ingen egen personlig koppling då jag varken har familj eller 

vänner som jobbar med personer med funktionsnedsättningar eller själva har 

funktionsnedsättningar. Dock har jag starka åsikter om lika rättigheter och känner medlidande 

och ilska med de som i mina ögon behandlas orättvist. Att dessa känslor och åsikter har färgat 

denna uppsats kan inte helt uteslutas, dock har jag som åtgärd låtit andra granska min 

forskning.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om forskningskravet och individskyddskravet 

kan ses som motsatser då ”[f]orskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och 

samhällets utveckling” (Vetenskapsrådet 2011:5) samtidigt som ”[i]ndivider får inte heller 

utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (ibid.). I denna uppsats 

bygger forskningskravet på att utforska om det skett en förändring i synen på personer med 

funktionsnedsättning hos de som innehar den offentliga makten, i denna studies fall domarna 

och lagstiftarna. Samtidigt kan personer med funktionsnedsättningar vara utsatta då de som 

grupp historiskt sett inte har setts som likvärdiga medborgare i samhället (Lindqvist, 

2012:36). De domar som kommer att analyseras är offentliga handlingar, detta betyder att 

läsaren kan finna och läsa igenom domarna på egen hand om det så finns en önskan. Dock 

innehåller domarna personuppgifter som identifierar dessa personer som är yrkanden eller 

motparter. Jag anser i enlighet med individskyddskravet att det inte är av 

forskningsnödvändighet att benämna dessa personer vid deras namn, ej heller att deras kön 

benämns. Därför kommer AA, BB och CC användas när personen nämns vid namn och hen 

kommer att användas när personen benämns med ett pronomen. Trots att datum för fastställd 

dom, instans, samt hur materialet samlats in har redovisats, menar jag på grund av 

individsskyddskravet kommer inte målnummer att redovisas i referenslistan. 

6 Resultat 

I analysen kommer jag först att redovisa den diskursordning som jag har identifierat samt de 

diskurser som är närvarande i diskursordningen. Sedan kommer jag att analysera närmare 
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innehållet i propositionen och domarna uppdelat i 90-talet, 00-talet och 10-talet, med fokus på 

mina frågeställningar: 1. Hur framställs personer med funktionsnedsättning i LSS 

propositionen från 1992 och domar från förvaltningsdomstolarna från att den blev lag till 

idag, utifrån 1 §, 9 § 2 och 9 a § LSS? 2. Vilka diskurser i propositionen och domarna 

används för att beskriva personer med funktionsnedsättning? 

 

6.1 Diskursordningen och diskurserna 

För att kunna påbörja analysen av propositionerna och domarna behövs först 

diskursordningen identifieras för att se vilka diskurser som samlas under samma tak (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:73). Detta gjordes genom att läsa igenom materialet och stryka 

under vilka ord som användes i vilken kontext i texterna, genom användningen av 

ekvivalenskedjor har diskursernas gränser kunnat hittas. Ord som ströks under var olika 

synonymer till personer med funktionsnedsättning samt de meningar som synonymerna 

återfanns i, dessa meningar blev ordens kontext. Diskursordningen som det empiriska 

materialet faller under kallar jag för LSS-diskursordningen då det finns många olika diskurser 

som är neutrala, går emot varandra och som stöder varandra inom LSS-området. Ehliasson et 

al. (2016:234) utmärkte i deras idéanalys av LSS propositionen fyra värderingar - rättvisa, 

integration, självbestämmande och maktförändring - och fyra synsätt - medborgarskap, 

kollektivet, individen, och decentralisation. Dessa värderingar och synsätt kan även ses som 

diskurser som hålls inom propositionen. Därför med avstamp i deras studie letar jag själv efter 

diskurser som grund till denna studie. Då jag analyserar mindre delar av propositionen än vad 

Ehliasson et al. gjorde gör jag själv en genomläsning av de sidor som är aktuella för den 

förhandenvarande studien. I denna genomläsning fann jag tre diskursteman som kommer att 

användas i analysen av propositionen och domarna.  
 

För det första urskiljer jag, precis som Ehliasson et al., en rättvisediskurs (rättighetsdiskurs) 

som handlar om personer med funktionsnedsättningars rätt till samma levnadsstandard som 

personer utan funktionsnedsättningar. Denna diskurs innehåller även de delar som Ehliasson 

pekar ut som medborgarskapssynsätt. Exempel på rättvisediskursen i propositionen: “Den 

människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas som “föremål för åtgärder”, utan 

skall ses som en individ med rättigheter.” (Prop. 1992/93:159, s. 43)  
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För det andra finns det en diskurs som kan relateras till Ehliasson et al. angående kollektivet 

och integration. Denna diskurs benämner jag istället som vi-och-dem-diskursen då den 

handlar om beskrivningar av grupper, både det som skiljer och det som delas gemensamt. 

Exempel på vi-och-dem-diskursen i propositionen: “… har människor med allvarliga 

funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta andra. Deras levnadsvillkor måste alltid 

jämföras med villkoren för dem som inte är handikappade.” (Prop. 1992/93:159, s. 43)  

 

En ytterligare, och tredje, diskurs som kan urskiljas handlar om det miljörelativa perspektivet 

på funktionsnedsättning. Exempel på miljörelativa diskursen i propositionen: “De särskilda 

insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionshinder.” (Prop. 1992/93:159, s. 

51)  

 

I följande avsnitt, uppdelat i decennier, kommer ovanstående diskurser att fungera som 

bakgrund till analysen hur personer med funktionsnedsättningar framställs i propositionen och 

domarna. För att besvara studiens syfte om hur en diskursiv förskjutning har skett av 

begreppet personer med funktionsnedsättning har fyra frågor ställts till materialet: hur 

beskrivs personer med funktionsnedsättning i de olika diskurserna? Finns det andra diskurser i 

domarna? I så fall vilka och hur beskrivs personer med funktionsnedsättning i dessa 

diskurser? 

6.2 Funktionsnedsättning i 1990-talets proposition och 3 domar 
I detta avsnitt kommer propositionen att analyseras samt en dom från regeringsrätten och dess 

underinstansers domar rörande samma person och fråga. 

6.2.1 Funktionsnedsättning i LSS propositionen 

En central diskurs som förs i propositionen är rättighetsdiskursen då propositionen föreslår en 

ny lag, en så kallad rättighetslag, och beskriver dess ramar, det vill säga vem som har rätt och 

inte rätt till insatserna enligt LSS. Dessa ramar kan för det första ses i kriterierna i 1 § LSS för 

vem som har rätt till insatserna (se bilaga 1). Kriterierna är medvetet vaga då det är bland 

annat socialarbetare som har till uppgift att tolka lagen och praktiskt tillämpa den. Kriterierna 

förklaras i propositionen och genom ekvivalenskedjor kan ramarna för rättighetsdiskursen 

göras tydligare. En sådan ekvivalenskedja är en kedja av grupper som kategoriseras in i olika 

funktionsnedsättningar såsom “döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade och talskadade” 

(Prop. 1992/93:159, s. 41), utvecklingsstörd samt rörelsehindrad.  
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Dessa grupper beskrivs kontinuerligt som om personerna var deras funktionsnedsättning 

vilket leder till att dessa personer konstitueras som om deras funktionsnedsättning är 

permanent: “Personlig vårdare är en benämning som kommit att användas för personligt stöd 

som ges till utvecklingsstörda personer.” (Prop. 1992/93:159, s. 62), “Vårdartjänst är 

personlig praktisk hjälp som erbjuds svårt rörelsehindrade personer…“ (ibid.). Endast på två 

ställen i materialet beskrivs kategorierna av personer med funktionsnedsättning som att det 

endast är en del av personen genom att använda prepositionen med, och då i liknande 

förtydligande formuleringar:   
 

Exempel på personer med sådana funktionshinder kan vara människor med uttalande 

rörelsehinder, grava syn- och hörselskador eller med svårartade effekter av sjukdomar 

som t.ex. diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar. (ibid., 55) 

 

Inom kretsen finns personer med fysiska, psykiska och begåvningsmässiga 

funktionshinder… Personkretsen enligt tredje punkten omfattar t.ex. människor med 

uttalande förlamningar eller svårartade och invalidiserande effekter av sjukdomar som 

diabetes eller hjärt- och lungsjukdomar samt människor med grava syn- och 

hörselskador. (ibid., 168) 

 

Vidare beskrivs personer med funktionsnedsättningar genomgående i materialet varierat. 

Begreppet används beskrivande på tre olika sätt från människor/personer/vuxna med 

”funktionshinder”, ”funktionshindrade” personer, till endast ”funktionshindrade”. Dessutom 

beskrivs denna funktionsnedsättning ibland med olika förstärkande adjektiv såsom 

omfattande, svårt, gravt, allvarliga, varaktiga, stora, betydande, bestående, livslånga eller 

mycket långvariga samt uttalade. Funktionsnedsättningen beskrivs även med försvagande 

adjektiv som mindre uttalade och lindrigt, dock används dessa i mindre omfattning än de 

förstärkande adjektiven. I och med detta menas att lagen inte omfattar vilken person med 

funktionsnedsättningar som helst utan den riktar sig till personer som har omfattande 

funktionsnedsättningar. Där med görs en separation av de som har omfattande och de som har 

mindre omfattande funktionsnedsättningar, en vi-och-dem-diskurs blir synlig i propositionen.  

 

Vidare blir en miljörelativdiskurs synlig när propositionen generellt definierar 

funktionsnedsättning som 
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förvärvade eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder på grund av sjukdom 

eller skada. Varken orsaken till eller arten av sjukdomen eller skadan, och inte heller 

den medicinska diagnosen, bör spela någon roll i sammanhanget. Funktionshindret 

skall för att omfattas av lagen vara stort och omfattande. Det skall ha en sådan 

karaktär eller omfattning att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, 

t.ex. boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering…  

(Prop. 1992/93:159, s. 55) 

 

Trots ett genomgående fokus på sjukdom och skada står det i propositionen att den förslagna 

lagen utgår från en miljörelativistisk diskurs. I en närmare förklaring av rekvisiten 

”omfattande behov av stöd och service” (Prop. 1992/93:159, s. 56) beskrivs det att  

 

[d]en enskilde skall i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för 

att klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande 

avses att stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och 

miljöer. (ibid.) 

 

Detta förtydligande visar först på den miljörelativistiska diskursen genom att propositionen 

använder ordet behov och även syftar till förmågor i frasen ”att klara funktioner som andra 

kan klara…”. Behov och förmågor kan kopplas till den miljörelativistiska diskursen då dessa 

beror på tid och plats, samt att exempelvis om två personer som är blinda befinner sig på 

samma plats under samma tid kan deras behov och förmågor vara väldigt annorlunda. Sedan 

visar ovanstående stycke på vi-och-dem-diskursen i och med frasen ”som andra kan klara på 

egen hand”.  

 

I propositionen skapas identiteten person med funktionsnedsättning genom rättighets-, vi-och-

dem-, och miljörelativistiska diskurserna. Dessa diskurser i propositionen sätter ramar för 

vem som är funktionsnedsatt och vad en funktionsnedsättning är genom att använda olika 

synonymer för personer med funktionsnedsättning och deras kontext. Dessa tre diskurser 

stödjer varandra då upprepningen av olika synonymer för personer med funktionsnedsättning 

tyder på att diskurserna är stabila, samt att användningen av de olika synonymerna i 

diskurserna används på samma sätt. Vidare, ger användningen av olika synonymer, som döv 

och utvecklingsstörd, en bredare definition av vem en person med funktionsnedsättning är.  
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6.2.2 Länsrätten 

Målet handlar om vad för behov som föreligger personlig assistans. Sedan 1994 har LSS 

ändrats och insatsen personlig assistans har fått ytterligare rekvisit (så kallade grundläggande 

behov) som ska uppfyllas för att personlig assistans ska kunna beviljas. AA har inte blivit 

beviljad personlig assistans och har överklagat till länsrätten.  
 

Länsrätten beskriver, utifrån de handlingar som inkommit från socialnämnden, AAs 

funktionsnedsättning genom att redogöra för AAs sjukdomsdiagnoser: “[AA] lider av en 

odifferentierad schizofreni med vaneföreställningar, hallucinationer och dålig 

realitetsanpassning under akuta sjukdomsskov. [Hen] har även en tidig hjärnskada och 

hörselnedsättning” (Länsrätten 1, s. 2). Vidare menar AA i nämndens handlingar att hen 

“alltid är behov av uppmuntran och hjälp med motivation för att [hen] skall äta, sköta sin 

hygien, klä sig osv” (ibid.). Länsrätten bekräftar först att AAs “funktionshinder är av den art 

och omfattning som avses i 1 § 3 LSS. [Hen] tillhör därmed lagens personkrets” (ibid., 3). De 

framför även att “det är uppenbart att [hen] behöver [personlig assistans] i sin livsföring 

eftersom [hens] behov inte tillgodoses på annat sätt” (ibid.).  

 

I länsrättens dom skapas en sjukdomsdiskurs och en behovsdiskurs. Sjukdomsdiskursen kan 

utläsas av att sjukdomarna ligger till grund för att AA kategoriseras som person med 

funktionsnedsättning. Sjukdomarna kopplas till AAs behov, medan AAs förmågor inte 

beskrivs alls. Därmed blandas behovsdiskursen in i sjukdomsdiskursen. Fokuset i 

behovsdiskursen ligger däremot på behov av uppmuntran och motivation snarare än behov av 

att äta, sköta personlig hygien klä sig med mera. Detta kan tolkas som att AA har den fysiska 

förmågan att äta, sköta sin personliga hygien med mera, men att den psykiska förmågan är 

nedsatt och AA kan därför inte använda sin fysiska förmåga för att tillfredsställa sina 

grundläggande behov. Länsrätten bekräftar detta genom att bevilja AA personlig assistans. 

Detta språkbruk konstruerar en bild av AA som en person som inte kan hjälpa sig själv utan 

“alltid” behöver psykiskt stöd för att klara av de grundläggande behoven. I begreppet person 

med funktionsnedsättning ingår det därför att vara en person som behöver psykiskt stöd 

utifrån länsrättens dom. 

6.2.3 Kammarrätten 

Kammarrätten beskriver utifrån socialnämndens yttranden att AA  
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kan sköta sin hygien och påklädning efter påstötning. [Hen] kan inta måltider och 

kommunicera med andra, varför de avgörande kriterierna för rätt till personlig 

assistent inte är uppfyllda. Att uppmana en person att duscha eller att uppmuntra en 

person att äta innebär inte ett behov av en personlig assistent… (Kammarrätten 1, s. 1) 

 

Vidare beskriver socialnämnden psykiskt funktionsnedsatta på följande vis: “Psykiskt 

funktionshindrade personer har ofta väl fungerande armar och ben men kan behöva påstötning 

för att stiga upp på morgonen, klä sig, sköta sin hygien etc…” (ibid., s. 1-2). AA “bedöms 

omfattas av personkretsen enligt 1 § punkt 3 LSS” (ibid., s. 2), men behovet för aktivering 

och motivation anses inte “ingå i det hjälpbehov som skall tillgodoses genom en personlig 

assistent” (ibid.).  
 

Även AA har fått yttra sig i målet och AAs yttranden om egen funktionsförmåga beskrivs av 

kammarrätten följande:  
 

[Hen] lider av schizofreni, en kronisk sjukdom och en av våra folksjukdomar… Ett 

svårt resttillstånd av den aktiva sjukdomsprocessen är [hens] hjärnskador. Dessa 

skador är av varaktig natur och ytterst funktionsnedsättande i den dagliga livsföringen. 

[Hen] har funktioner i händer, armar och ben… [hen] saknar dock oftast den psykiska 

förmågan till att relevant nyttja funktionerna. (ibid.) 

 

Vidare beskrivs AAs sociala kontext: 
 

Detta förhållande hindrar [hen] och omöjliggör oftast sådant som exempelvis att äta, 

sova och kroppsvård. [Hens] sociala isolering är total… För att åtminstone åtnjuta 

basal livskvalité… behövs någon som ser [hens] funktionshinder och som ger [hen] 

stöd så att [hen] trots dessa handikapp genom uppmuntran och motivationsträning får 

fortleva i ett mindre torftigt liv än i dagsläget. (ibid.) 

 

Kammarrätten menar i domskälet att AA “ostridigt” tillhör personkretsen enligt 1 § punkt 3. 

Dock, efter en redogörelse av 7 § LSS och LSS propositionen (prop. 1992/93:159) menar 

kammarrätten att “behovet av hjälp med motivation och uppmuntran i de situationer det är 

fråga om i [hens] fall kan… inte hänföras till sådant klart och omfattande hjälpbehov som 

krävs för att personlig assistans enligt LSS skall kunna beviljas” (Kammarrätten 1, s. 3). 
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I denna dom framkommer en diskurs om fysiska förmågor/oförmågor och en diskurs om 

psykiska behov. Socialnämnden menar att psykiska behov som att ”uppmana” eller att 

”påstöta” inte är lika med behov av personlig assistans. AA använder i kammarrätten 

förstärkande fraser som ”svårt resttillstånd”, ”ytterst funktionsnedsättande” och ”sociala 

isolering är total” för att beskriva sin sjukdom och den nuvarande situationen. Dessa fraser 

beskriver AAs fysiska och psykiska oförmågor. I diskursen om de psykiska behoven av 

motivation och aktivering beskrivs de av AA som syften för att ”åtnjuta basal livskvalité” 

eller uppnå ”ett mindre torftigt liv än i dagsläget”. Detta ordval hänvisar till 7 § andra stycket 

LSS som menar att en person med funktionsnedsättning har rätt till “goda levnadsvillkor”. 

Därmed tas även en rättighetsdiskurs upp i domen. Trots den negativa tonen i beskrivningen 

av AA menar kammarrätten att även om AA tillhör personkretsen 1 § 3 LSS så kan inte de 

psykiska behoven om motivation och uppmuntran kopplas till de hjälpbehov som krävs för att 

personlig assistans ska kunna beviljas. Ingen uppmärksamhet dras till AAs beskrivning om 

hens levnadsvillkor. AA beskrivs därmed fortfarande som en person med 

funktionsnedsättning men trots att kammarrätten inte beviljade AA personlig assistans har 

ändå AA konstruerats, av sig själv, som en person i behov av psykiskt stöd, för att bli beviljad 

insatsen personlig assistans.  

6.2.4 Regeringsrätten 

I regeringsrätten tillägger AA och AAs ena förälder ytterligare yrkanden, medan 

socialnämnden står fast vid deras beslut utan tillägg. AA lägger till behov som hen behöver 

hjälp med såsom “hygien, kost och inköp, städning, skötsel av kläder och hantering av 

läkemedel” (Regeringsrätten 1, s. 2), medan AAs ena förälder understryker hur viktigt det är 

att AA får personlig assistans: “För att [hen] skall kunna behålla sitt eget boende behöver 

[hen] hjälp varje dag med bl.a. hygienen, kosten, och att hålla dygnsrytmen samt att få ta viss 

del i samhällslivet” (ibid., s. 5).  
 

Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen gav på begäran av regeringsrätten yttranden till 

målet. Riksförsäkringsverket menar att “insatser enligt 9 § 2 LSS i form av personlig assistent 

inte kan ges för träning, tillsyn, s.k. påpuffning och psykiatrisk vård” (ibid., 2). 

Socialstyrelsen instämmer med Riksförsäkringsverket men ger ett utförligare resonemang. De 

menar att  
 

En frågeställning som i vissa fall kommit upp vid prövningen av rätten till personlig 

assistans gäller… behovet av hjälp med att bli motiverad eller aktiverad. Utmärkande 



 32 

för dessa fall är främst att den enskilde helt eller i stor utsträckning själv klarar av att 

på egen hand sköta sina personliga behov. Problemen består snarast i att den 

funktionshindrade inte klarar av att ta initiativ och att strukturera sin tid. (ibid., s. 3)  
 

Socialstyrelsen hänvisar till ändringar i LSS (prop. 1995/96:146) och dess utredning som 

förtydligar LSS genom att införa kriterier som benämns grundläggande behov 

(Regeringsrätten 1, s. 4). Dock ska inte dessa grundläggande behov “betyda att någon grupp 

som omfattas av LSS skall utestängas från rätten till personlig assistans…” (ibid., s. 3). 

Vidare hänvisar Socialstyrelsen även till deras allmänna råd 1994:1 som menar “att behoven 

hos psykiskt långtidssjuka i många fall är annorlunda än för andra grupper med 

funktionshinder, men att de ändå har behov som kan karakteriseras som omfattande” (ibid.).  
 

Angående AA beskrivs hen precis som i Länsrättens dom utifrån sina sjukdomsdiagnoser 

(ibid.). Dock menar Socialstyrelsen att  
 

behov av motivations- och aktiveringsinsatser normalt inte skall medföra att 

förutsättningarna för erhållande av personlig assistans skall anses uppfyllda. Även om 

[AA] är i behov av ett kontinuerligt och förhållandevis kvalificerat stöd, utgör [AA] 

enligt styrelsens mening inte något undantag från denna princip. [AAs] behov är av en 

annan karaktär än vad som avses med personlig assistans och [hens] omsorgsbehov 

bör därför tillgodoses på annat sätt t.ex. genom någon annan insats enligt LSS. (ibid., 

4) 

 

Slutligen menar Regeringsrätten att “[AA] själv kan tillgodose sina grundläggande behov och 

att den hjälp som behövs i sammanhanget avser att aktivera [hen]. [AAs] behov får därmed 

anses vara av annat slag än som förutsätts i 9 a § LSS” (ibid., 5).  

 

Diskurserna om fysiska och psykiska förmågor och behov fortsätter i regeringsrätten. AA 

försöker konkretisera sina fysiska behov samtidigt som hen försöker relatera dem till 9 a § 

LSS. AAs ena förälder understryker vikten av AAs behov genom att förklara en möjlig 

konsekvens, och därmed ett fysiskt behov (behovet av egen bostad), om AA inte får personlig 

assistans. I behovsdiskursen som förs framkommer även interdiskursiva inlägg från 

Riksförsäkringsverket som menar att psykiska behov såsom påpuffning inte är omfattande 

nog för insatsen personlig assistans. Även Socialstyrelsen tillför diskursen interdiskursivt och 
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lägger till ett nytt begrepp ”personliga behov” som endast kopplas till en generell förmåga att 

klara av behoven. Dessa personliga behov blir ställda i motsats till psykiska behov då ”den 

funktionshindrade” beskrivs som att den kan klara av personliga behov men inte de psykiska 

behoven såsom att ”ta initiativ”. Socialstyrelsen likställer psykiskt långtidssjuka personer med 

personer med funktionsnedsättning och menar att de förra har behov som brukar vara 

annorlunda men som fortfarande kan vara omfattande. Dock menar de att i motivations- och 

aktiveringsinsatser är av ”annan karaktär” än de behov som personlig assistans syftar till. 

Regeringsrätten understryker kravet på grundläggande behov och att AAs behov inte är 

inkluderade i dem, dock blir AA i denna dom beskriven som person med 

funktionsnedsättning. AA och AAs förälder betonar de fysiska behoven som krävs för att få 

hjälp med de grundläggande behoven. Denna beskrivning konstruerar, trots att vikten läggs på 

fysiska behov, AA som en person med behov av psykiskt stöd. Denna konstruktion förstärks 

av de utlåtanden från Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket som lägger vikten i målet på 

AAs psykiska behov och utesluter AAs fysiska behov. Detta tyder på att diskursen om vem 

som har en funktionsnedsättning är fortsatt stabil och att diskursen reproduceras genom 

domarna.  

6.3 Funktionsnedsättning i 3 domar på 2000-talet 
Domarna handlar om BB som har sökt personlig assistans enligt 9 § 2 LSS, men fått ansökan 

avslagen av socialnämnden.	  

6.3.1 Länsrätten 

Inledningsvis beskrivs BBs sjukdomsbild: ”[BB] drabbades av en hjärtinfarkt… vilket bl.a. 

medförde att [hens] vänstra arm och ben totalförlamades. Vid en klämolycka… bröt [hen] 

lårbenshalsen” (Länsrätten 2, s. 1). Socialnämnden beskrivs sedan att ha ”vägrat [BB] biträde 

av personlig assistans” (ibid.) eftersom ”[hen] har ett stort och varaktigt funktionshinder som 

förorsakar stora svårigheter i [hens] vardag, men [hen] klarar sina grundläggande behov på 

egen hand” (ibid.). De behov som BB anses ha enligt nämnden är ”tillsyn, stöttning, muntlig 

påminnelse och guidning samt viss personlig hjälp vid förflyttningar” (ibid.), dock anses 

behoven ”inte uppfylla kriterierna för personlig assistans enligt LSS” (ibid.). BB menar dock 

att de insatser som hen har fått enligt SoL ”garanterar endast den enskilde en skälig 

levnadsnivå” (ibid., s. 2) i jämförelse med LSS som ska tillförsäkra den enskilde goda 

livsvillkor (ibid.). Vidare framhåller BB sina behov utifrån de grundläggande behoven som är 

kriterier för personlig assistans:  
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[Hen] behöver hjälp med de grundläggande behoven, t.ex. att sköta hygienen, 

av- och påklädning, matlagning, förflyttning inomhus och utomhus, 

sysselsättning, nödvändig träning och behandling. [Hen] behöver alltid någon 

vid sin sida för att klara sig och uppleva den trygghet som bör utgöra en 

självklar del av den livskvalité som all vårdlagstiftning anger för svårt 

funktionshindrade. (ibid) 

 

Socialnämnden anser att efter de insatser av den sociala hemhjälpen, ledsagning, 

trygghetslarm och nattpatrull som BB redan har, har hen även ett behov av att ”tvätta och 

torka ryggen, nedre delen av kroppen samt höger sida vid duschning… och behöver hjälp med 

av-och påklädning men klarar vissa moment själv” (ibid). Nämnden menar att ”[b]ehov av 

insatser för att förmå eller motivera någon berättigar inte till personlig assistans” (ibid.) och 

att ”[hens] behov är tillgodosett genom redan beviljade insatser” (ibid.).  

 

BBs arbetsterapeut kommenterar BBs arbetsförmåga, i positiva ordalag men alltid i relation 

till behov. Exempelvis BB  

 

förflyttar sig självständigt med rullstol inomhus, men behöver skjuts 

utomhus…[Hen] behöver hjälp med av- och påklädning, även ytterkläder, men 

kan göra vissa moment själv… [Hen] äter framdukad mat men kan inte 

finfördela eller smöra smörgåsar…” (ibid., s. 3) 

 

Överläkaren kommenterar BBs behov och psykiska behov:  

 

[Hen] behöver stöd/assistans i duschsituationer, påklädning nedtill… samt 

känner sig osäker vid förflyttningar… [Hen] behöver stöd och uppmuntran… 

Det är viktigt för [hen] att ha någon i närheten som kan guida [hen] i olika 

situationer så [hen] kan känns sig säker och för att bli så självständig som 

möjligt. (ibid.) 

 

Vidare menar överläkaren att BB ”har ett behov av personlig assistans några timmar varje dag 

för att kunna ha ett meningsfullt liv och för att möjliggöra fortsatt rehabilitering…” (ibid., s. 

3-4).  
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I domskälet anses det ”ostridigt att [BB] tillhör personkretsen i 1 § LSS” (ibid., s. 4). Med 

hänvisning till 7 § LSS menar de att de personer som tillhör personkretsen har rätt till insatser 

enligt 9 § första stycket 1-9 ”om deras behov inte tillgodoses på annat sätt” (ibid.). Vidare 

hänvisar länsrätten till 9 a § LSS (se bilaga 1). Hänvisningar görs även till LSS propositionen 

(1992/93:159) som menar att ”personlig assistans bör vara förbehållen till den som behöver 

hjälp med mycket krävande och personliga angelägenheter som att sköta sin hygien, att äta 

m.m.” (Länsrätten 2, s. 4-5). Direkt efteråt hänvisas även till en proposition (prop. 

1995/96:146) som har specificerat dessa behov och som menar att ”behov av insatser för att 

förmå en person att klä på sig, äta etc. inte berättigar till personlig assistans” (Länsrätten 2, s. 

5). Även två andra avgöranden från regeringsrätten betonar vikten av de grundläggande 

behoven som underlag för beslut om personlig assistans (ibid.). Dessutom hänvisas 

Riksförsäkringsverkets allmänna råd som menar att ”hjälpinsatser av tillsynskaraktär i 

allmänhet inte [bör] ingå i de grundläggande behoven” (ibid.). Länsrätten beslutar därför att 

BBs ”behov tillgodoses genom insatser från hemtjänsten. Behovet av hjälp med stöd, tillsyn 

och muntliga påminnelser berättigar enligt praxis inte till personlig assistans” (ibid.).  

 

Fem diskurser återfinns i länsrättens dom: sjukdom, funktionsnedsättning, förmåga, rättighet 

och behov. Sjukdomsdiskursen diskuteras kort när BB beskrivs i termer av hens sjukdom som 

kan kopplas till funktionsnedsättningsdiskursen då sjukdomarna likställs med fysisk 

funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningsdiskursen tar därefter över då socialnämnden 

bekräftar BBs funktionsnedsättning i relation till 9 a § LSS, men tillägger att hjälpbehov för 

de grundläggande behoven saknas. BBs förmågor framställs i förmåga-diskursen som svaga 

då de antingen menar att hen klarar ”vissa moment” eller att förmågorna sätts i förhållande till 

hens behov som i ”[Hen] äter framdukad mat men kan inte finfördela eller smöra smörgåsar”. 

Av dessa tre diskurser kan det tolkas att BB har en fysisk funktionsnedsättning men inte 

tillräckligt för att bli bedömd att hjälpbehov för grundläggande behov föreligger. 

 

Rättighetsdiskursen tas upp av BB och BBs överläkare. BB menar att eftersom hen tillhör 

personkrets enligt 1 § LSS bör hen få rätt att ta del av en god levnadsnivå enligt LSS än en 

skälig levnadsnivå enligt SoL. Vidare menar BB att uppleva trygghet även ”bör utgöra en 

självklar del av den livskvalité som all vårdlagstiftning anger för svårt funktionshindrade”. 

BBs överläkare menar även att BB bör ha rätt till personlig assistans för att kunna leva ett 

självständigt och meningsfullt liv. Varken länsrätten, nämnden eller någon annan 

administrativ instans behandlar frågan om rättighet som BB och BBs överläkare tar upp. BB 
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får därför inte gehör för sitt yttrande och betydelsen av rättigheten till goda levnadsvillkor för 

personer med funktionsnedsättning försvagas i domen.  

 

Slutligen, är behovsdiskursen den diskurs som genomsyrar hela domen. Socialnämnden pekar 

på BBs psykiska behov som ”tillsyn, stöttning, muntlig påminnelse och guidning” för att 

framhålla att rätt till personlig assistans inte föreligger. BB pekar själv på sina egna fysiska 

behov såsom ”personlig hygien, på- och avklädning, mathållning” med mera som svar till 

nämndens argument. BB får stöd från sin arbetsterapeut och sin överläkare som båda intygar 

om BBs fysiska behov av förflyttningar, på- och avklädning, mathållning och personlig 

hygien. Överläkaren tillägger även att BB har ett psykiskt behov av stöd och uppmuntran. 

Länsrättens beslut förbiser BBs fysiska behov och hänvisar till största delen till källor som 

handlar om hur psykiska behov bör bedömas eller har bedömts. Länsrätten nämner sedan inga 

fysiska behov alls utan menar att BB inte har rätt till personlig assistans för att BBs psykiska 

behov av stöd, tillsyn och muntlig påminnelse inte ingår i de grundläggande behoven. De 

psykiska behov som framkommer i domen väger tyngre i beslutet än de fysiska, men trots att 

BB blev konstruerad som en person med fysiska funktionsnedsättningar i början av domen, 

bidrar fokuset på de psykiska behoven till att BB blir konstruerad som en person med fysiska 

funktionsnedsättningar men som har psykiska behov vilka i sin tur inte är anledning nog till 

personlig assistans.  

6.3.2 Kammarrätten 

BB framhåller att ”det är ostridigt att [hen] har ett klart behov av hjälp vid av- och påklädning 

samt hjälp i samband med måltider och för att klara sin personliga hygien” (Kammarrätten 2, 

s. 1). BB menar även att hen har ”andra personliga behov än sådana som definieras som 

grundläggande behov enligt LSS” (ibid., s. 2). BB hänvisar även till 4 § LSS där det står att 

”LSS är avsedd att vara ett komplement till andra lagar” (ibid.), därför menar BB att ”[hens] 

behov av hjälp i dagsläget till viss del tillgodoses genom hemtjänsten innebär inte något 

hinder mot att behovet istället tillgodoses genom personlig assistans” (ibid.). 

 

Socialnämnden lägger inte till något sedan länsrättens dom utan upprepar endast BBs behov 

och förmågor för att framhäva att ”[BBs] hjälpbehov är inte av den karaktär som avses enligt 

LSS § 9 a” (ibid., s. 3). Därefter förtydligar BB sitt hjälpbehov ordnat efter de grundläggande 

behoven:  
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På- och avklädning – fullt hjälpbehov med undantag av att [hen] kan medverka 

till att vissa delmoment genomförs. Matsituationen – fullt hjälpbehov med 

undantag från att [hen] kan äta själv genom att föra bestick med mat och dryck 

till munnen samt tugga och dricka själv. Personlig hygien/dusch – fullt 

hjälpbehov med undantag att [hen] kan tvätta… ansiktet själv och borsta 

tänderna själv. Toalettbesök – fullt hjälpbehov med undantag från att [hen] kan 

sitta själv på toaletten. (ibid., s. 3-4) 

 

I domskälet håller kammarrätten med länsrätten om att det ”är ostridigt att [BB] personkretsen 

i 1 § LSS och att [hens] behov av hjälp med sina grundläggande behov då i första hand skall 

bedömas enligt LSS” (ibid., s. 5). Dock menar kammarrätten att ”[BB] uppfyller kraven i LSS 

för att erhålla personlig assistans” (ibid.). 

 

I kammarrätten upprepas rättighetsdiskursen, förmågadiskursen och behovsdiskursen. 

Rättighetsdiskursen gör sig synlig då BB fortsätter att argumentera för att det är LSS som ska 

gälla för hens insatser och att de insatser som redan finns på plats enligt SoL inte bör spela 

någon roll i målet. Nämnden vidhåller dock att BBs behov inte är av ”den karaktären” för att 

kunna beviljas personlig assistans. Dessa argument visar på ett underläge för BB då BB 

hävdar sina rättigheter till personlig assistans enligt LSS men inte får gehör från nämnden. 

Detta underläge vänds dock när kammarrätten ger BB rätt till personlig assistans enligt LSS, 

och BB blir konstruerad som en person med endast fysiska funktionsnedsättningar. 

 

I förmågadiskursen är det BB själv som listar sina behov och utförlig beskriver sina förmågor 

i förhållande till behoven. Dessa förmågor beskrivs som undantag från hjälpbehovet. Då 

förmågorna beskrivs som undantag från hjälpbehovet medan själva hjälpbehovet beskrivs som 

fullt konstruerar beskrivningarna bilden av BB som en person med funktionsnedsättning som 

nästan inte kan klara sig själv alls. Vidare i behovsdiskursen använder BB förstärkande ord. 

Orden som används för beskrivning av behovet av hjälp är ”ostridigt”, ”klart behov” och 

”fullt hjälpbehov”, varav det sista används upprepade gånger. Detta konstruerar en bild av BB 

som en person som är i stort behov av hjälp.  

6.3.3 Regeringsrätten 

Socialnämnden vidhåller sitt ställningstagande om att ”[BBs] behov är inte av den karaktär 

som avses i 9 a §” (Regeringsrätten 2, s. 2) då ”insatsen personlig assistans är avsedd för den 
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som behöver hjälp med mycket privata angelägenheter” (ibid.) och att ”det ska vara fråga om 

praktisk hjälp med de grundläggande behoven” (ibid.). Dock menar de att BB ”har ett visst 

hjälpbehov för att klara sina grundläggande behov” men att upprepar att hens ”hjälpbehov 

inte är av den karaktär som avses i 9 a § LSS” (ibid.).  

 

BB vidhåller även sin mening att hen ”har ett stort funktionshinder och ett omfattande 

hjälpbehov i hela sin livssituation… både med de grundläggande och de övriga behoven i en 

betydande omfattning” (ibid.). BB menar att gällande måltider kan det ”varken av lagtext eller 

förarbeten utläsas att det ska finnas ett krav på att den enskilde ska ha behov av hjälp med att 

äta” (ibid.). Vidare skickar BB in ett nytt läkarintyg som beskriver BBs hjälpbehov i mer 

detalj:  

 

matsituationen, personlig hygien, förflyttningar, på- och avklädning, 

fritidsintressen, aktiviteter som bank- och/eller postärenden, inköp, sköta 

räkningar, träffa bekanta, städa och sköta hemmet. [Hen] behöver omfattande 

hjälp såsom konkret praktisk hjälp, assistans, handräckning, stöd och 

övervakning. (ibid., s. 3) 

 

Det framkommer även att BBs funktionsnedsättning både är fysisk och psykisk: ”[BBs] 

fysiska och mentala funktionsnedsättning medför sammantaget att [hen] har ytterst stora 

svårigheter i den dagliga livsföringen och att hjälpbehovet är mycket omfattande” (ibid.). 

 

Socialstyrelsen anser ”att [hen] är berättigad till personlig assistans” (ibid., s. 4) och menar att  

 

om den enskilde bedöms tillhöra personkretsen enligt den tredje punkten så 

torde ingen prövning ske enligt 9 a § huruvida hjälpbehovet är så krävande eller 

komplicerat som förutsätts för rätt till insatsen. Den prövningen bör, som 

Socialstyrelsen ser det, ha gjorts redan i samband med bedömningen av 

personkretstillhörighet. (ibid.) 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) yttrar sig även i målet och menar att BBs 

hjälpbehov angående hjälp med måltid bör ”anses avse de grundläggande behoven” (ibid., s. 

6) eftersom det inte ”krävs… att hjälpen förutsätter särskild kunskap om den enskilde” (ibid., 

s. 5). Att detta skulle krävas menar SKL skulle vara när ”hjälpen avser situationer där det, 
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bl.a. till följd av den intima karaktären, krävs en särskild relation mellan den enskilde och den 

som utför stödet” (ibid.). SKL anser därför att BB ”har rätt till personlig assistans enligt LSS” 

(ibid., s. 6).  

 

Socialnämnden menar att Socialstyrelsen ”blandar ihop begreppen i de olika paragraferna” 

(ibid., s. 6) och att ”en personkretstillhörighet innebär inte att den enskilde har automatisk rätt 

till alla insatser enligt LSS” (ibid.). Vidare, instämmer Socialnämnden inte med SKL om att 

”finfördelning av mat är ett grundläggande behov” (ibid.), då de hänvisar till 

Försäkringskassans informationsmeddelande som menar att ”iordningställande före och efter 

måltider är ett grundläggande behov om personen i fråga behöver hjälp med att få i sig mat, 

alltså matas” (ibid.).  

 

BB menar att Försäkringskassans informationsmeddelande ”står i strid med lagtext, 

förarbeten och praxis” (ibid., s. 7). BB argumenterar vidare att eftersom ”riksdagen tog bort 

kravet på praktisk hjälp ur den förslagna 9 a § LSS” (ibid.) så ska ”insatser av aktiverande och 

motiverande karaktär… därför kunna ge rätt till personlig assistans oavsett om de är 

kvalificerade eller ej” (ibid.).  

 

Socialnämnden håller med BB till viss del då de menar att ”rättspraxis visar på ett synsätt som 

innebär att det finns aktiverings- och motivationsinsatser som är kvalificerade respektive 

allmänna” (ibid.), men att dessa har ”till övervägande del rört personer med psykisk ohälsa” 

(ibid.).  

 

Regeringsrätten hänvisar till LSS propositionen (prop. 1992/93:159) och menar att  

 

rätten till personlig assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som 

behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider och med 

annan personlig service… Insatsen bör alltså vara förbehållen krävande eller i 

olika avseenden komplicerade fall. (Regeringsrätten 2, s. 8) 

 

Regeringsrätten hänvisar även till propositionen (prop. 1995/96:146) som ändrade i 

bedömningen av den personliga assistansen. Propositionen (prop. 1995/96:146) klargjorde 

bedömningen och regeringsrätten menar att ”klargörandet innebar att det främst var personer 
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med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande behoven som blev berättigade till 

insatsen personlig assistans” (Regeringsrätten 2, s. 9). Det klargjordes även att  

 

personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta 

sina personliga behov och som enbart har behov av motivations- och 

aktiveringsinsatser borde inte ha rätt till personlig assistans. Undantagsvis borde 

även personer med psykiska funktionshinder kunna vara berättigade till 

personlig assistans. (ibid.) 

 

Ytterligare en hänvisning görs till Socialutskottet som klarlade frågan om personer med 

psykiska funktionsnedsättningar: 

 

Personer med enbart psykiska funktionshinder t.ex. borde även i fortsättningen 

vara berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där 

karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret medförde behov 

av hjälp med de grundläggande behoven. (ibid.) 

 

Slutligen menar regeringsrätten att de behöver ta ställning till flera frågor som kommit upp i 

målet. För det första bedömer regeringsrätten att ”[BB] har rätt till insatser enligt LSS om 

[hen] behöver sådan hjälp och behovet inte tillgodoses på annat sätt” (ibid., s. 10). Vidare 

instämmer de med socialnämnden att prövning angående personkretstillhörighet och prövning 

om rätt till personlig assistans är ”två prövningar som inte behöver sammanfalla” (ibid.). 

Angående när personlig assistans ska tillämpas menar regeringsrätten att det ”betonas i lagens 

förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen ska 

vara förbihållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av 

mycket personligt slag” (ibid.). De menar vidare att  

 

vad lagstiftaren främst åsyftat är hjälpbehov som uppfattas som mycket privata 

och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade 

måste anses ha särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan 

hjälp och hur den ska ges. Det är inte all hjälp med t.ex. måltider eller 

påklädning som kan anses vara av detta kvalificerade slag. (ibid.) 
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Angående aktiverings- och motivationsinsatserna menar regeringsrätten ”normalt sett inte 

räknas till de grundläggande behoven…” (ibid., s. 11) men att ”undantagsvis kan en annan 

bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt 

psykiska tillstånd, behöver en sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning” 

(ibid.).  

 

Behovet för stöd för måltiden anses av regeringsrätten att det ”inte är ett av de personliga och 

integritetskänsliga slag det bör beaktas vid bedömningen” (ibid., s. 12) eftersom hen ”behöver 

hjälp med… att tillreda och plocka fram och undan mat” (ibid.). De andra grundläggande 

behoven som BB behöver hjälp med anses av regeringsrätten som ”mera svårbedömd” (ibid.). 

Åter igen menar regeringsrätten ”hjälpinsatserna synes vidare bara till mycket begränsad del 

avse hjälp som kan anses vara av det mycket privata och känsliga slag som förutsätts för rätt 

till personlig assistans” (ibid.). Sedan bedömer regeringsrätten att ”även den omständigheten 

att [hen] förmår arbeta som forskare i snitt 30 timmar i veckan talar mot [hens] behov av 

kvalificerad hjälp i de angivna situationerna skulle vara av mer marginell omfattning” (ibid., 

s. 12-13). Regeringsrätten finner därför att BBs ”grundläggande behov inte kan anses vara av 

den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans” (ibid., s. 13).  

 

I regeringsrättens dom finns en mindre diskurs, funktionsnedsättningsdiskursen samt två 

större diskurser, behovsdiskursen och rättighetsdiskursen. Funktionsnedsättningsdiskursen 

hålls av BB som menar att hens funktionsnedsättningar är stora och omfattande, av BBs 

läkare som lägger till att BB både har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, samt av 

socialnämnden som undrar om personer med psykiska funktionsnedsättningar också ingår i 

gruppen personer med funktionsnedsättningar, då personer med psykiska 

funktionsnedsättningars behov av aktivering och motivation har ibland varit kvalificerade. Av 

denna diskurs framställs BB som att hen har rätt till personlig assistans då BBs psykiska 

funktionsnedsättningar skapar behov av aktivering och motivering, dock menas det att 

behoven är oklara om de är kvalificerade eller inte. 

 

I behovsdiskursen vidhåller socialnämnden fortfarande att BBs behov inte är av den 

karaktären för att beviljas personlig assistans, för att anledningen är att insatsen gäller mycket 

privata angelägenheter. BB menar dock att hen har hjälpbehov i hela livssituationen och att de 

mycket privata angelägenheterna inte möjligen kan innebära matning. Socialnämnden menar 

dock att det är matning som menas, och att om sådant behov föreligger kan även behov som 
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att plocka undan maten även beviljas för personlig assistans. Vidare, radar BBs läkare upp en 

hel del fler fysiska och psykiska behov som BB har i sin vardag, bland annat övervakning. 

Regeringsrätten menar dock att all hjälp med mathållning, påklädning med mera inte 

nödvändigtvis är kvalificerad, och att personer med psykisk funktionsnedsättning som har 

hjälpbehov i linje med de grundläggande principerna skulle exempelvis tillsyn kunna beviljas 

om tillsynen då betraktas som övervakning. Att läkaren skrivit att BB har ett sådant behov 

förbises av regeringsrätten. BB konstrueras som en person med främst psykiska 

funktionsnedsättningar då BB inte anses ha ett hjälpbehov av mycket privata angelägenheter 

som exempelvis matning.  

 

Rättighetsdiskursen är den diskurs som starkast kommer fram i regeringsrättens dom. 

Socialstyrelsen lyfter frågan om bedömning enligt 1 § LSS och 9 a § är en och samma, vilket 

regeringsrätten och socialnämnden menar sedan att så inte är fallet. Vidare menar SKL att BB 

har rätt till personlig assistans då mathållning är ett av de grundläggande behoven som inte 

bedöms vara av ”den intima karaktären”, och därför behövs inte heller “särskild kunskap om 

den enskilde”. Regeringsrätten hänvisar till olika dokument och menar att personlig assistans 

handlar främst om personer med fysiska funktionsnedsättningar, att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar utgör ett undantag och att motivation inte är ett grundläggande behov. 

Slutligen menar regeringsrätten att BB tillhör personkretsen i 1 § LSS, att bedömning av 

personkrets och personlig assistans är två olika bedömningar, att den personliga assistansen 

ska grunda sig på att hjälpbehoven är av privat, krävande, komplicerad och känslig karaktär. 

Vidare anser regeringsrätten att eftersom BB arbetar 30 timmar i veckan bör hens 

funktionsnedsättning ses som marginal. De dömer att BB inte har rätt till insatser enligt 9 a § 

LSS. BB konstrueras som en person med funktionsnedsättningar utan hjälpbehov av 

grundläggande behov då behoven som ämnas ska vara privat, krävande, komplicerad och 

känslig karaktär. BBs behov är inte av denna karaktär anser regeringsrätten, och bilden som 

skapas av BB blir att hen kan leva ett självständigt liv speciellt som att regeringsrätten 

ifrågasätter BBs ansökan om personlig assistans när BB ändå har den fysiska och psykiska 

förmågan att arbeta 30 timmar i veckan. 
 

6.4 Funktionsnedsättning i 3 domar på 2010-talet 
Domarna handlar om CC som fått sin personliga assistans helt indragen av kommunen då det 

har uppmärksammats efter en omprövning att CC ”saknar grundläggande hjälpbehov” 

(Förvaltningsrätten 3, s. 2).	  
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6.4.1 Förvaltningsrätten 

CC menar att hen blev beviljad insatsen personlig assistans 1996 (ibid.) och att det var efter 

att hen blev beviljad insatsen som LSS ändrades och de grundläggande behoven lades till i 

prövningen om personlig assistans (ibid.). Å ena sidan medger hen att ”[hen] har inte det som 

klassas som grundläggande behov och hade det inte heller då det första beslutet togs” (ibid.). 

Å andra sidan menar hen att ”hens hjälpbehov har inte förändrats sedan dess” (ibid.). CCs 

läkare beskriver CC som ”ångestbelägen och har en medfödd stresskänslighet på grund av sitt 

funktionshinder” (ibid.) och att hen kan bli ”känslomässigt förvirrad och allmänt agiterad i sitt 

ångesttillstånd” (ibid.) under målets beslutstid.  

 

Socialnämnden menar att CC ”tillhör personkretsen i LSS, men saknar grundläggande 

hjälpbehov. [Hen] har därför inte rätt till personlig assistans” (ibid., s. 3). Nämnden beviljar 

andra insatser som ledsagarservice till CC (ibid.). Vidare beskrivs CC av nämnden som att 

hen ”sköter sin personliga hygien på egen hand. [Hen] tränar sig i att laga mat på egen hand. 

[Hen] tvättar tillsammans med sin assistent. Assistenten fungerar som en ledsagning för [CC] 

så att [hen] kommer iväg på sin träning och sina aktiviteter” (ibid., s. 4).  

 

Som underlag till beslut hänvisar förvaltningsrätten till lagparagraferna 1 § LSS, 7 § LSS, 9 a 

§ LSS, samt LSS propositionen (prop. 1992/93:159). Förvaltningsrätten menar att ”det är 

ostridigt att [CC] tillhör personkretsen i LSS enligt 1 § 1, men att hon saknar behov av hjälp 

med sina grundläggande behov” (Förvaltningsrätten 3, s. 6). De fortsätter och menar att 

”enligt nuvarande reglering är detta en förutsättning för att beviljas insatsen personlig 

assistent” (ibid.). De menar även, precis som CC själv innan yttrat, att hen ”har aldrig behövt 

hjälp med de grundläggande behoven” (ibid., s.6-7). Förvaltningsrättens bedömning blir 

därmed att ”[CC] inte har något vitalt intresse av att beviljas just insatsen personlig assistans, 

utan att [hens] behov tillgodoses genom andra… insatser” (ibid., s. 7). Förvaltningsrätten 

beslutar därmed att stadsdelsnämnden ”har haft fog för sitt beslut att dra in [CCs] insats enligt 

LSS i form av personlig assistans” (ibid.). 

 

I beskrivningen av CC som person med funktionsnedsättning framkommer diskurserna om 

behov och förmågor. CCs behov beskrivs sparsamt, att hen har hjälpbehov men inte 

grundläggande hjälpbehov. CCs förmågor beskrivs i förhållande till de grundläggande 

behoven i termer om vad hen kan göra, som att sköta personlig hygien, tränar på att laga mat 

med mera. CCs funktionsnedsättning beskrivs aldrig närmare i detalj och CCs läkare likställer 
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inte CCs psykiska mående med hens funktionsnedsättning utan hens psykiska mående 

beskrivs som en reaktion av funktionsnedsättningen. Förvaltningsrätten menar även att CC 

inte har något ”vitalt intresse” av insatsen personlig assistans. Denna beskrivning konstruerar 

en bild av CC som en självständig person med funktionsnedsättning då frånvaron av 

grundläggande behov upprepas flera gånger i domen.   

6.4.2 Kammarrätten 

I kammarrätten CC menar att eftersom hen har haft personlig assistans sedan 1996 och inte 

blivit ifrågasatt borde hen fortfarande beviljas insatsen, även om hen saknar hjälp med 

grundläggande behov (Kammarrätten 3, s. 1-2). CC menar att ”[hen] har själv inte på något 

sätt bidragit till det begångna felet…” (ibid., s. 2). Stadsdelsnämnden å sin sida menar att 

”den insats som [CC] åtnjutit har inte heller utförts som personlig assistans, utan har haft 

karaktären av ledsagning till aktiviteter utanför hemmet och motiverande stöd i hemmet” 

(ibid., s. 3).  

 

Kammarrätten menar därför att beslut att dra in den personliga assistansen efter en 

omprövning ”bör, enligt kammarrättens mening, ändring eller återkallelse… även kunna ske 

om den enskilde inte utnyttjar beviljad förmån på så sätt som anges i beslutet och avvikelsen 

är ringa eller beror av åtgärd från beslutsmyndighetens sida” (ibid.). På denna grund anser 

även kammarrätten att ”stadsdelsnämnden har haft fog för sitt beslut att dra in [CCs] 

personliga assistans enligt LSS” (ibid., s. 4).  

 

I kammarrätten förs en ny diskurs till tals angående rätt till insats av personlig assistans. 

Uttalandet om avsaknaden av grundläggande behov hamnar i skuggan av hur assistansen har 

brukats. Då CC inte har brukat den personliga assistansen ”på så sätt som anges i beslutet”, 

det vill säga för sina grundläggande behov, och ”avvikelsen är ringa” får hen inte rätt till 

personlig assistans. Därmed utökar kammarrätten kraven på hur den personliga assistansen får 

användas av personer med funktionsnedsättning. Rättighetsdiskursen blir framhävande i 

domen då CC har använt insatsen “fel”. CC konstrueras i denna dom mer som en person som 

har begått ett fel än en person med funktionsnedsättning med hjälpbehov. 

6.4.3 Högsta Förvaltningsdomstolen 

Domen sammanfattar underinstansernas gång och CC vidhåller sin hållning från 

kammarrätten och förvaltningsrätten. Kommunen menar även att ”det i vart fall har funnits 

skäl för att ompröva beslutet [om personlig assistans] eftersom [CC] inte har haft rätt till 
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insatsen” (Högsta Förvaltningsdomstolen 3, s. 3). Högsta Förvaltningsdomstolen beslutar att 

”i målet är ostridigt att [CC] inte har behov av hjälp med sina grundläggande behov. [Hen] 

har därför inte rätt till insatsen personlig assistans” (ibid., s. 4). 

 

HFD fortsätter kammarrättens rättighetsdiskurs då CC beskrivs som en person med 

funktionsnedsättning utan ”behov av hjälp med sina grundläggande behov” och därmed inte 

har ”rätt till insatsen personlig assistans”. Därmed blir även en de-och-dem diskurs synlig i 

vilka som har rätt till personlig assistans och vilka som inte har det, vilket också innebär vilka 

som är personer med omfattande funktionsnedsättning och vilka som inte är de. 

6.5 Diskursiva förskjutningar 
Från det att LSS propositionen blev lag till idag, 2017, har en diskursiv förskjutning skett av 

begreppet ”person med funktionsnedsättning”. Detta kan ses i de domar som presenterats 

ovan. LSS propositionens breda definition inbegrep flera olika innebörder av vad en person 

med funktionsnedsättningar innebar. I domarna från 90-talet bedömdes att psykiska behov 

såsom motivation inte var ett grundläggande behov i alla instanser och diskurserna kring vem 

som har en funktionsnedsättning höll sig stabil. I domarna från 00-talet skärptes definitionen 

rejält, dock var endast länsrätten och regeringsrätten överens om definitionen och vem som 

har rätt till personlig assistans. Kammarrätten gjorde en annan bedömning vilket gjorde 

diskursen uppbruten och därmed även öppen för förändring. Dock skedde förändringen i en 

snävare definition. I domarna från 10-talet blev diskursen stabil igen då alla instanser höll 

med varandra. Genom dessa år sedan LSS blev lag tills idag har därför definitionen av vem 

som är en person med funktionsnedsättning och vem som har rätt till personlig assistans 

genomgått en förändring: från en bred definition om vem som har rätt till personlig assistans 

och vem som är en person med omfattande funktionsnedsättningar till en snävare definition 

inriktad på de grundläggande behovens karaktär.  

7 Slutdiskussion 
Syftet med den förhandenvarande studien var att undersöka hur det har skett en diskursiv 

förskjutning av begreppet ”personer med funktionsnedsättning” och i vilka diskurser som 

detta begrepp beskrivs i. Detta har gjorts genom att utgå från frågeställningarna: 1. Hur 

framställs personer med funktionsnedsättning i LSS propositionen från 1992 och nio domar 

från förvaltningsdomstolarna från att den blev lag till idag, utifrån 1 §, 9 a § och 9 § 2 LSS? 2. 

Vilka diskurser i propositionen och domarna används för att beskriva personer med 
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funktionsnedsättning? Förskjutningen av begreppet har skett dels genom införandet av 

grundläggande behov och dels genom de domar som har tolkat lagtext på ett snävare sätt 

vilket har medfört riktlinjer genom praxis. De diskurser som framkommer i propositionen och 

domarna är samma genom men tas upp i olika omfattningar. Utifrån de tre diskurser som 

kunde uttolkas från propositionen, rättighetsdiskurs, de-och-dem diskurs, och 

miljörelativistisk diskurs, kunde alla finnas i de domar som analyserades. De diskurser som 

kom fram tydligast var rättighetsdiskursen och den miljörelativistiska diskursen som inbegrep 

både behovdiskursen och förmågordiskursen. De-och-dem diskursen användes övergripande 

då alla domar handlade om att bestämma vem som tillhör vilken grupp, funktionsnedsatt med 

eller utan personlig assistans.  

 

7.1 Den sociala praktiken 
Propositionen konstruerar identiteten person med funktionsnedsättning genom 

rättighetsdiskursen, de-och-dem-diskursen och den miljörelativistiska diskursen, då dessa 

sätter ramar och gränser för vem en person med funktionsnedsättning är, men även vem den 

inte är enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000:48-52). Dessa diskurser går igenom i 

princip samma definitionsprocess, det vill säga om personen har förmåga eller inte, har 

personen behov eller inte, och slutligen har personen någon rättighet enligt LSS eller inte. 

Resultaten från propositionen visar att i rättighetsdiskursen är de personer som främst 

beskrivs som att de var sin diagnos, skada eller funktionsnedsättning är de som inte har 

förmågor, men har behov och har därför också rättigheter enligt LSS. I de-och-dem-diskursen 

blir detta ännu tydligare då de förstärkande och försvagande adjektiven fungerar som 

markörer för vilka som har rättigheter enligt LSS och inte. Förmågor och behov behöver inte 

ens utredas om en person beskrivs som att den har omfattande, stora med mera 

funktionsnedsättningar. Den miljörelativistiska diskursen tar sin utgångspunkt också från 

förmåga till behov till rättighet. Propositionen tar upp flera exempel på vilka personer som 

bör omfattas av LSS än vilka som inte bör det vilket gör att de identiteter som konstrueras i 

den, i sin tur blir konstituerande för kommande beslut. Vilket kan ses i domarnas 

intertextualitet som hänvisar till propositionen. Att propositionen hänvisas till betyder även att 

den besitter en betydande diskursiv makt då texten påverkar domarnas utgång när de tolkar 

lagtexten med hjälp av propositionen.  
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Vidare anses av Larsson (2008:252) att rättigheterna i denna proposition är starka men hon 

menar samtidigt att genom de ändringar som skett fram till år 2008 i lagen har rättigheterna 

blivit svagare, och även att de troligen kommer att fortsätta bli ännu svagare (ibid., 253) vilket 

även denna studie visar att de blivit svagare genom en snävare definition av personer med 

funktionsnedsättning. Även Christensen et al. (2014:30) menar på att de skandinaviska 

länderna lutar mer och mer åt ett egenansvar som också kan försvaga rättigheterna som står i 

propositionen. Detta kan ses i BBs regeringsrätts dom, där det faktum att hen jobbade 30 

timmar i veckan kan tolkas som att BB har förmåga att ta ett eget ansvar för sin livshållning, 

och därmed inte behöver personlig assistans.  

 

I domarna beskrivs personer med funktionsnedsättning i förhållande till deras 

sjukdomsdiagnos, förmågor, behov och rättigheter. Dessa diskurser genomsyrar de flesta av 

de analyserade domarna i olika grad, varav de diskurser som oftast framhävdes var förmågor, 

behov och rättigheter. Dessa diskurser går interdiskursivt in och ut i varandra i texten för att 

slåss om sin position i domarna, då den diskursen som vinner blir avgörande för besluten i 

målen. Utmärkande i domarna är att det ofta kommer flera parter till tals där personerna med 

funktionsnedsättning bidrar med sin egen beskrivning av sig själv, och bidrar därmed även till 

diskurserna och sin egen framställning. Dock är det i domskälen och domsluten som resultatet 

av interdiskursiviteten avgörs och den offentliga makten blir synlig, eftersom den offentliga 

maktens åsikter om målet blir konkretiserade (Bergström & Boréus, 2012:381). Av det tre 

olika instanserna besitter både förvaltningsrätten och kammarrätten en offentlig makt, som 

representanter för det offentliga rättsväsendet, och en verkställande makt vilket får direkta 

konsekvenser i den sociala praktiken. Det vill säga om personen med funktionsnedsättning får 

rätt till personlig assistans eller inte. Den högsta instansen, HFD, besitter både den offentliga 

och verkställande makten precis som underinstanserna, dock har den även en diskursiv makt 

genom att domarna blir prejudicerande och kan bli objekt för intertextualitet i exempelvis 

Försäkringskassans vägledande dokument. Konsekvenserna av den offentliga makten blir 

synlig i den sociala praktiken när personer med funktionsnedsättning söker om personlig 

assistans. Medan Larsson spår att lagstiftningen kommer bli ännu mer restriktiv menar 

Selander att följderna av en mer restriktiv lagstiftning skulle bli att ”ett allt större ansvar för 

den dagliga hjälpen [kommer] att läggas på anhöriga. Det riskerar att påverka den känsliga 

balansen mellan assistansanvändarnas behov av autonomi och deras beroende av anhörigas 

stöd” (Selander, 2015:193).   

 



 48 

Debatten om den personliga assistansen som den ser ut idag är främst fokuserad i 

rättighetsdiskursen och den miljörelativa diskursen. För att få till stånd en förändring av hur 

personer med funktionsnedsättning definieras baserat på deras grundläggande behov behövs 

andra perspektiv på antingen personer med funktionsnedsättningar eller på grundläggande 

behov. Ett intressant perspektiv som filosofen Fabian Schuppert (2013) argumenterar för är 

att utgå från grundläggande intressen istället för behov, där intressen inbegriper behov, är 

bredare definierade, som ser till människors självbestämmande i större utsträckning. Detta är 

ett perspektiv som skulle vara intressant att undersöka ytterligare och som skulle kunna vara 

användbart i diskurserna angående personer med funktionsnedsättning.  

 

7.2 Vidare forskning 
Ett förslag på vidare forskning inom samma ämne kan vara en intervjustudie med personer 

som går igenom alla instanser. Att undersöka deras upplevelser av rättsväsendet, deras kamp 

om den personliga assistansen och om deras syn på sig själva förändras under processen. 

Detta är intressant att undersöka då en intervjustudie bidrar med en djupare analys av 

maktförhållandet mellan stat och individ sett ut individens perspektiv. 
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Lagar  

• SFS 1993:387. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Socialdepartementet: Stockholm 

9 Bilaga 1 

9.1 LSS SFS 1993:387 
 

1 § Denna lag 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 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 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. (LSS) 
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9 § Insatserna för särskilt stöd och service är… 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken…  

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett 

begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver 

hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra 

eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

(grundläggande behov). 

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 

insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. 

9.2 Diagram 1 
	  
Empiriskt Material Årtal fastställd Sidor 

Proposition 1992 40 

Länsrätten 1 1995 3 

Kammarrätten 1 1995 4 

Regeringsrätten 1 1997 6 

Länsrätten 2 2006 5 

Kammarrätten 2 2007 5 

Regeringsrätten 2 2009 13 

Förvaltningsrätten 3 2013 7 

Kammarrätten 3 2014 4 

Högsta Förvaltningsdomstolen 3 2016 4 
	  


