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Förord 

 

 

Efter en tid blandad av glädje, uppgivenhet, inspiration och hopplöshet är sista ordet skrivet 

och denna uppsats är klar. Även om det tidvis varit en motivationsprövande resa är detta en 

upplevelse jag inte skulle vilja vara utan. 

 

Jag vill tacka alla personer som gjort min uppsats möjlig, alltifrån hjälp med korrekturläsning 

till små men stöttande och peppande ord på vägen. Utan er hade denna tid varit outhärdlig och 

uppsatsen hade långtifrån varit vad den är idag. 

 

…ett extra stort tack till inofficiella handledaren, Jenny Wallentin, utan dina lektioner i 

skidåkning och att man måste tillsätta ingredienserna i en kaka i rätt ordning, dina ihållande 

och ständiga försök att förstå mina oförståeliga tankebanor, dina bidrag med nya aspekter och 

tankesätt och framförallt all den tid du skänkt mig under denna vår, hade varken jag eller 

uppsatsen gått segrande ur denna kamp. När min motivation nått bristningsgränsen har du fyllt 

på med ny energi för att slutligen putta mig det sista lilla steget över mållinjen… 

 

- Emelie Iversen, Juni 2016 
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Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är den svenska lag 

som skall tillförsäkra samhällsmedborgare med vissa specificerade funktionsnedsättningar 

stöd och service i syfte att uppnå goda levnadsvillkor och ges möjligheten att få leva som alla 

andra samhällsmedborgare genom delaktighet i utformandet av sitt egna liv. Det sker varje år 

en ökning i antal beviljade insatser utifrån lagen och år 2015 var det 117 200 st beviljade och 

verkställda LSS-insatser genomförda det året.  

 

Tidigare forskning belyser problematiska omständigheter gällande såväl geografiska som 

bedömningsskillnader i såväl utformande som bedömning av rätt till insatserna. Syftet med 

den här studien är att analysera hur offentliga dokument på tre nivåer i samhället konstruerar 

och reproducerar bärande begrepp och benämningar inom LSS (1993:387). 

 

Metoden för genomförandet är en kritisk diskursanalys av sex normerande texter i bedömning 

och utformandet av insatserna för att synliggöra vilka diskurser som används i skapandet av 

innehållet.  

 

Resultatet har analyserats utifrån en egenkonstruerad analysmodell utifrån Faircloughs 

tredimensionella analysmodell och domänteoretiska tankar. Resultatet tyder på att det finns 

flera nivåer i skapandet och reproduceringen av begreppsinnehållet och analysen innehåller 

tre huvuddiskurser som kan utläsas i materialet: diskursen av goda levnadsvillkor, få leva som 

alla andra och delaktighet. Detta exemplifieras och diskuteras i analys- och resultatkapitlet 

och studien avslutas med en slutdiskussion kring studiens upptäckter. 
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LSS (1993:387) the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional 

Impairments is the Swedish law to assure citizens with certain specified disabilities support 

and service in order to achieve good living conditions and be given the opportunity to live like 

any other citizen. Every year there is an increase in the number of approved actions of support 

under the Act. In year 2015 117 200 actions of support were granted and executed under the 

Act. 

 

Previous research highlights the problematic circumstances concerning geographical as well 

as differences in assessing the right to support from the Act. The purpose of this study is to 

analyze how public documents on three levels in society constructs and reproduces the 

guiding concepts and terms in the LSS (1993: 387). 

 

The method of implementation is a critical discourse analysis of six normative texts in the 

evaluation and design of efforts to visible the discourses used in the creation of the content. 

 

The results are analyzed on the basis of a self-constructed analysis model based of 

Faircloughs three dimensional analytic model and domain theoretical thoughts. The results 

suggest that there are three levels in the creation and reproduction of concepts and content 

analysis contains three main discourses that can be seen in the material: the discourse of good 

living, to live like everyone else and participation. This is exemplified in the discussion of the 

analysis and the results chapter and the study concludes with a final discussion on the study's 

findings. 

 

Keywords: Impairments, welfare organization, good living conditions, participation, LSS, 

domain theory, inequalities 
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1.  INLEDNING 

I Sverige har vi en världsunik rättighetslag: Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Lagens intention och syfte är att ge personer med funktionsnedsättningar 

samma rätt till delaktighet, goda levnadsvillkor och en möjlighet att få leva under samma 

förutsättningar som samhällsmedborgare utan funktionsnedsättningar. 

Synen på personer med funktionsnedsättningar har skiftat över tid, allt från ett avståndstagande 

från samhällsansvaret för dessa individer till dagens syn som präglas av föreställningar och 

intentioner om jämlikhet och att funktionsnedsättningar inte ska innebära en omöjlighet att få 

vara en samhällsmedborgare på samma villkor som personer utan funktionsnedsättningar. 

Jämlikhetssynen har vuxit fram ur bland annat avinstitutionali-seringen i slutet av 1950-talet då 

synen på personer med funktionsnedsättningar förändrades i samhället. Innan hade personer 

med funktionsnedsättningar vart avskilda från samhället då de fick leva sina liv på institutioner 

som präglades av tvång och storskalighet. Funktionsnedsättningar sågs som egenskaper som 

individen ägde och något samhällsansvar för att förbättra situationen för dessa personer 

förekom inte (Brusén & Hyden, 2000).  

Först under 1960-talet ansågs personer med funktionsnedsättningar vara likvärdiga med 

personer utan funktionsnedsättningar. En bidragande orsak till skiftet i samhällssynen var 

lanseringen av normaliseringsprincipen. Personer som hade någon slags funktionsnedsättning 

var efter normaliseringsprincipens införande, i egenskap av samhällsmedborgare, berättigad till 

samma villkor som samhällets övriga medborgare. Principen förespråkade jämlikhet och 

rättvisa mellan samhällets alla individer. Normaliseringsprincipen användes flitigt inom social- 

och handikappolitiken under 1960- och 1970-talet och kan ses som ett viktigt steg emot den 

lagstiftning som idag är gällande (Tideman, 2000). 

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa med funktionshinder implementerades under 

början av 1990-talet. Lagens uppkomst utmynnade ur kritik från såväl intresseorganisationer 

samt kritik mot den svenska socialpolitiken och välfärdsstaten som ansågs storskalig och 

byråkratisk. Införandet av lagen innebar ideologiska förändringar i synen på 

funktionsnedsättningar och handikapp. Lagen innebar en decentralisering i ansvaret för stödet 

till personer med funktionsnedsättningar genom att ansvaret övergick från statliga myndigheter 

till varje enskild kommun. Syftet var att förflytta ansvaret och organiseringen närmre individen 

som erhöll stöd, ett steg i att tona ner känslan av storskalighet och den byråkratiska känslan och 

tillförsäkra individerna samsyn (Tideman, 2000).  
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Tillämpningar av lagen i form av stödinsatser ska vara likvärdiga oberoende av geografiska och 

demografiska markörer. Dock framgår det i en undersökning av Socialstyrelsen att det finns 

markanta skillnader kommuner emellan och intentionen av samsyn uppnås således inte 

(Socialstyrelsen, 2015).  

Tidigare forskning påvisar att enskilda medborgares liv och livsvillkor i hög grad påverkas av 

olika tillämpningar av välfärdsrättsliga beslut och att dessa beslut förmedlas av myndigheter 

som påverkas av såväl rättsliga normer som egenförfattade dokument. Dessa dokument är 

normgivande inom varje enskild myndighet. Myndigheterna följer egna parallella spår som 

utvecklas oberoende av varandra vad gäller tillämpningar. Olika myndigheter följer olika 

normativa mönster i sin rättstillämpning (Erlandsson, 2014). Detta kan komma att påverka 

enskilda individers möjlighet att erhålla samma rättigheter i mötet med myndigheter. 

Kritik framförs mot forskningen inom den samhällsvetenskapliga falangen i relation till att en 

helhetssyn saknas i många studier. En grundförutsättning för att förstå socialarbetares 

professionsutövning är att skildra flera ämnesperspektiv i samma studie. Exempelvis 

statsvetenskap, sociologi och socialt arbete men också ta hänsyn till de rådande institutionella 

villkor i samhället som kan påverka professionsutövningen. Många studier riktar istället in sig 

på enskilda fenomen och ses inte utifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan tolkas som en brist på 

tvärvetenskapligt inriktad forskning. Forskarna Blom, Morén & Perlinski (2014) menar att detta 

är ett problem inom den svenska välfärdsforskningen. Därför kommer följande studie att skildra 

hur bärande begrepp inom LSS (1993:387) konstrueras och begreppsinnebörden omvandlas i 

vägledande dokument ifrån politiska skiktet genom det rådgivande skiktet, Socialstyrelsen och 

prejudikat, och ner till utförarna, kommunerna för att synliggöra eventuella skillnader. Utifrån 

denna studies ansats att synliggöra hur bärande begrepp inom LSS (1993:387) konstrueras och 

ges innebörd på olika nivåer i det svenska välfärdssamhället och i förlängningen kan påverka 

om individer erhåller den samsynhet som Tideman (2000) benämner ska studien anses falla in 

under forskningsfältet socialt arbete och främst socialpedagogiken. Brante (2003) menar att 

forskning inom socialt arbete drivs av en ambition av att förändra och påverka utsatta gruppers 

samhällssituation och jag ämnar därför med min studie att kritiska granska konstruktionen av 

de bärande begreppen: goda levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet. Just den kritiska 

granskningen av välfärdsstatens verksamheter och institutioner och verksamheter menar Brante 

(2003) är en viktig roll att anta som forskare inom detta forskningsfält och mina förhoppningar 

är att studien ska väcka nya tankesätt hos studiens läsare.  
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2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2:1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom en kritisk diskursanalys skildra och analysera 

begreppskonstruktionens process i offentliga dokument på tre nivåer i samhället: riksdag, 

socialstyrelsen och kommun vilket i förlängningen påverkar personer med 

funktionsnedsättningar med insatser från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(1993:387). Syftet är även att uppmärksamma hur övergripande strukturella och institutionella 

förhållanden på nationell nivå påverkar utförandet på lokal nivå. 

 

 

 

2:2 Frågeställning 

 Vilka bärande dokument finns det i skapandet av innebörden i begreppen goda 

levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet? 

 Hur konstrueras levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i texterna? 

 Vad tolkas in i begreppet goda levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet? 

 Skiljer sig innehållet på de tre olika nivåerna? 

 

2:3 Avgränsningar 

Till följd av begränsning i omfattning vid denna typ av studie har jag valt att avgränsa studien 

till en kritisk diskursanalys av texter. Valet blev sex texter som kan anses normerande. 

Normerande texter ska i denna studie förstås som texter som framställer hur LSS (1993:387) 

bör tolkas. Avgränsningarna ligger i att inga intervjuer har genomfört med individer som 

erhåller stödinsatser från LSS (1993:387) eller aktuella yrkesprofessioner som ett komplement 

till diskursanalysen. Kompletterande enkätundersökningar och jämförelse mellan ett större 

antal kommuner hade kunnat genomföras för att skapa en bredare bild av de eventuella 

demografiska, geografiska och litterära skillnaderna i kommunala riktlinjer men var ej möjligt 

inom tidsramen för denna uppsats.  
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3.  BAKGRUND 

Vad ett gott liv och goda levnadsvillkor innebär har skiftat kraftigt över tid och de flesta 

människor skulle hålla med om att innehållet i ett gott liv är individuellt präglat beroende på 

kulturella markörer, vilken tid man lever i och personliga drömmar och önskemål etc. Synen på 

vad ett gott liv innehåller och är för personer med funktionshinder har också skiftat kraftigt över 

tid och har följt trenderna i samhällssynen på det goda livet. Begrepp som goda levnadsvillkor, 

få leva som andra och delaktighet som kan anses bärande i LSS (1993:387)-lagen har inte börjat 

diskuteras förrän på sent 1980-tal. Således har också organiseringen av sociala välfärdsinsatser 

kraftigt skiftat. Intresset för välfärdsorganisering och socialpolitik är långt ifrån något nytt 

intresseområde. Man kan finna organisationsteorier från så långt tillbaka som 1800-talet, under 

industrialismens framväxt. Organisationsteorier används i huvudsyfte att förstå och förklara 

varför välfärdsorganisationer fungerar som de gör och hur yttre faktorer påverkar 

organisationsstrukturen, exempelvis omvärlden, anställda och strategier (Gotthard, 2007; 

Blom, Morén & Nygren, 2011). Nedan kommer jag presentera hur dagens organisering av 

stödet till personer med funktionsnedsättningar historiskt vuxit fram i det svenska 

välfärdssystemet ur ett rättsligt perspektiv. 

 

3:1 Välfärdsorganiseringen inom social service i Norden och Sverige 

I Europa kan man generellt säga att de flesta länder är välfärdsstater med en offentlig sektor 

som ansvarar för den sociala servicen till sina medborgare. Specifikt för Sverige och Norden är 

dock den dominerande roll som staten har i utformandet av socialpolitiken. Orsaken återfinns i 

en historisk värdegemenskap mellan de nordiska länderna: en lång tradition av politisk 

demokrati med hög grad av medborgares medverkan, respekt för mänskliga rättigheter och 

rättsstatliga principer samt god levnadsstandard och en hög grad av jämställdhet 

(Christiansen, Petersen, Edling & Haave, 2006; Morén, Blom & Perlinski, 2015). 

Det finns skillnader mellan de nordiska länderna och en markant skillnad gäller principerna för 

statlig styrning. I Sverige och Finland är statliga myndigheter relativt självständiga i förhållande 

till regeringen. Den svenska dualistiska förvaltningsmodellen är unik i sitt slag och innebär att 

Sverige har en unik grad av självständighet i förhållande till riksdag och regering. Den unika 

uppdelningen mellan departement och självständiga myndigheter har anor så långt tillbaka som 

början av 1700-talet. Modellen tar sig i uttryck genom exempelvis att enskilda ministrar inte 
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får styra i enskilda fall av myndighetsutövning, så kallat ministerstyre, ministrar får inte påverka 

handläggningen av ärenden som rör enskilda medborgare och inte heller påverka enskilda 

tjänstemän. (Morén, Blom & Perlinkski, 2015).  

 

3:2 Historiska rättigheter och perspektiv på personer med 

funktionsnedsättningar 

Ur ett historiskt perspektiv har den svenska samhällssynen på individer med 

funktionsnedsättningar skiftat kraftigt över tid. Ineland et al. (2013) poängterar att det funnits 

ett perspektivskifte i synen på personer med funktionsnedsättningar. Perspektiven har växlat 

mellan det pedagogiska, det medicinska och det socialpolitiska perspektivet.  

Om vi förflyttar oss cirka 150 år tillbaka i den svenska historien, till 1800-talets mitt, hamnar 

vi i starten av uppmärksammandet av personer med utvecklingsstörning, en mörk och 

missgynnande tidsepok för personer med funktionsnedsättning utifrån dagens rådande 

samhällssyn. Det vedertagna perspektivet var då det pedagogiska perspektivet (Ineland et al, 

2013). Samhällets dåvarande syn på personer med funktionsnedsättningar präglades av att 

individerna ansågs vara ”bildbara sinnesslöa”, långsamt inlärande. Intentionen var att samhället 

kollektivt skulle hjälpa och skydda dessa personer, att ge individerna en dräglig tillvaro. Det 

pedagogiska perspektivet tog sig i uttryck genom samhällets intention att individerna med 

funktionsnedsättningar skulle uppfostras på institutioner i syfte att bli självständiga 

samhällsmedborgare. När det dock efter en tid visade sig att individerna även efter vistelse på 

intuitioner hade svårt att klara sig självständigt i samhället ändrade samhället snabbt sin syn på 

dessa individer, tron om att samhället kunde rehabilitera individerna genom uppfostring visade 

sig således inte ha den effekt man förväntat sig (Gotthard, 2007; Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

Efter de misslyckade försöken att uppfostra individerna ansågs sig nu samhället istället vara 

skyldig att skydda övriga samhällsmedborgare ifrån dessa individer, inte skydda individerna. 

Det medicinska perspektivet medförde ett synsätt på individerna som obotliga och i vårdbehov. 

Resultatet blev en kraftig ökning av institutionsbebyggelse. Tanken med institutionerna var att 

skydda samhället från de som betraktades som avvikande, individer med 

funktionsnedsättningar och individerna antogs behöva livslång vård. Det fanns ingen 

lagstiftning som gjorde landstinget formellt ansvariga men landstinget stod ändå för en stor del 
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av dessa institutionsuppföranden (Gotthard, 2007; Goffman, 1961/2005; Ineland, Molin & 

Sauer, 2013) 

 

Vid efterkrigstiden skiftade perspektivet ytterligare mot ett mer socialpolitiskt perspektiv och 

år 1944 kom den första lagen som reglerade hjälpen för individer med en utvecklingsstörning. 

Lagen omfattade enbart hjälp till de ”bildbara sinnesslöa” och gällde barn och ungdomar som 

inte kunde tillgodogöra sig vanlig skolgång. Dessa unga skulle erhålla hjälp från landstinget i 

form av specialundervisning i kombination med vård. Individerna fick fortsättningsvis 

tillbringa sin tillvaro på mentalsjukhus och anstalter, individer som med dagens kunskap 

troligtvis skulle bedömas ha en grav utvecklingsstörning. Perspektivskiftet växte fram ur 

välfärdsutvecklingen för övriga samhället (Ineland, Molin & Sauer, 2013; Gotthard, 2007). 

Inte förrän år 1954 kommer en lagstiftning som medförde att landstinget formellt antog 

ansvaret för individer med en utvecklingsstörning, även de obildbara. Det fanns dock ett 

undantag, individerna med beteendeproblematik ansågs vara för komplicerade och svåra fall, 

de fick stanna kvar på institutionerna och var inte landstingets ansvar. Begreppet sinnesslöhet 

ersattes med psykiskt efterblivenhet (Gotthard, 2007). 

Nästa lag, Omsorgslagen, antogs år 1968 efter påtryckningar från bland annat 

intresseorganisationer. Lagen gav rättigheter i form av sysselsättning, undervisning, vård 

och bostad åt personer med utvecklingsstörning, något som inte varit självklart tidigare. Lagen 

sanktionerade tvångsåtgärder som var godtagna i samhället, exempelvis tvångsinskrivning i 

omsorgen för de individer som inte ansågs inse sitt eget bästa. Lagen medförde ännu en 

begreppsutveckling, psykiskt utvecklingsstörda (Gotthard, 2007). 

 

I takt med samhällsutvecklingen och nya reformer för övriga samhällets samhällsmedborgare 

under 1960- och 1970-talet kom även individerna med funktionsnedsättningar att främjas. 

Diskussionen om goda livsvillkor för övriga samhällets medborgare bidrog även till diskussion 

kring livsvillkoren för individer med funktionsnedsättningar. Målet för den svenska 

handikappolitiken formades om och syftade till att personer med funktionsnedsättningar skulle 

bli fullt delaktiga i samhället och ha samma levnadsförhållanden som andra 

samhällsmedborgare. 1986 års uppdatering av Omsorgslagen statuerade att individer med 

funktionsnedsättningar skulle få leva under så normala förhållanden som möjligt, likt alla andra 
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samhällsmedborgare, huvudmannaskapet i utförandet av lagen återfanns fortfarande hos 

landstinget. Lagens införande var också starten för avinstitutionaliseringen i Sverige (Ineland, 

Molin & Sauer, 2013; Gotthard, 2007) Ur ett internationellt perspektiv är den svenska lagen 

helt unik i sitt slag (Socialstyrelsen, 2010). 

Utifrån ovan nämnd utveckling kan vi konstatera att samhällsambitionen har växlat och 

försöken att stärka såväl delaktighet och minska ojämlikheter i samhällsutbudet för personer 

med funktionsnedsättningar har ökat kraftigt. Ambitionen att skydda samhället från dessa 

individer istället för att förbättra livsvillkoren byttes ut mot ambitioner att öppna upp tidigare 

slutna samhällsarenor även för personer med funktionsnedsättningar. Den nya ideologi som tog 

form syftade till ett större samhälleligt ansvar för att möjliggöra ett självständigt liv för personer 

med funktionsnedsättningar.  

 

3:3 Modern rättstillämpning – LSS (1993:387) 

Den lag som idag är gällande för personer med funktionsnedsättningar är Lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). Detta är en rättighetslag som 

trädde i kraft 1 januari 1994 och ersatte den tidigare Omsorgslagen 1986:985. Den nya lagen 

medförde en utökning i stödet och ett annat huvudmannaskap än tidigare. Lagens uppkomst 

startade i ett regeringsuppdrag, handikapputredningen, som påbörjades år 1989 (Prop 

92/93:159). Socialstyrelsen, statens handikappråd och ideella handikapporganisationer hade 

påvisat att det fanns stora brister hos såväl socialtjänst som habilitering för personer med 

funktionsnedsättningar. Handikapputredningen påvisade att det förekom stora brister i 

samhällets insatser. Insatsernas tillgänglighet var begränsade, det saknades en kontinuitet i 

insatserna och förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet saknades för personer 

med funktionsnedsättningar. Det framgick också att det inte fanns någon helhetssyn i stödet till 

dessa individer och därav varierade stödinsatserna kraftigt mellan olika kommuner. 

Handikapputredningen menade att det krävdes en reform för att höja levnadsstandarden för 

personer med funktionsnedsättningar, reformförslaget var en ny lagstiftning, lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa personer med funktionshinder som senare antogs år 1994. 

Utredarna menade att den normalisering som eftersträvades från handikapporganisationernas 

och politiskt håll nu skulle bli möjlig genom lagens inträde (Prop. 1992/93:159). 
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Organisationsstrukturen inom svenska funktionshinderområdet förändrades till följd av 1990-

talets nya LSS-lag (1993:387). Den nya lagen medförde en decentralisering i 

huvudmannaskapet, en maktförskjutning från nationell nivå till lokal nivå, ansvaret försköts 

från stat och landsting till kommunerna. Maktförskjutningen innebar ett nytt och stort 

kommunalt handlingsutrymme i utformandet av stödinsatserna (Tideman, 2000). 

Socialstyrelsen, 2010). Syftet var att skapa möjlighet att utveckla stödet på lokal nivå, man 

menade att detta skulle kunna tillförsäkra en god service och ett likvärdigt stöd i alla kommuner. 

Närhetsprincipen, som uttrycks i lagens sjunde paragraf, var således ett viktigt ideal i arbetet 

med att gå från centraliserade omsorger till stöd och service på lokal nivå (Socialstyrelsen, 

2015). Den nya lagen skulle reformera handikappolitiken och tillförsäkra individuellt 

utkrävbara rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i sin hemkommun. Syftet var 

att uppnå ökad jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra oavsett bostadsort 

(Bengtsson, 2005) 

 

I lagens femte paragraf förtydligas syftet och intentionen med lagen: att främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. De bärande principerna inom LSS 

(1993:387) är självbestämmande, integritet och inflytande, tillgänglighet, delaktighet, 

helhetssyn och kontinuitet. Insatserna bör utformas så att de svarar mot den enskildes aktuella 

situation. Den enskilde ska ha ett direkt inflytande, både i planeringen och utformningen av 

insatsen och i genomförandet av insatsen. Individens egen delaktighet och påverkansmöjligheter 

är en påtalande och grundbärande princip i lagen (Socialstyrelsen, 2015).  

 

 

3:4 Skillnader mellan kommuner 

Ur ett institutionellt perspektiv menar Bengtsson (2005) att intentionen med LSS (1993:387) 

uteblivit och framhäver hur kommunala tjänstemän har och tillämpar ett stort 

handlingsutrymme vid verkställande av LSS trots den starka statliga styrningen. Bengtsson 

(2005) synliggör att kommuner ägnar sig åt lösningar utifrån uttryck av egna kulturella 

värderingarna inom den egna förvaltningen. Det uppstår parallella normbildningsprocesser 

vilket bidrar till skillnader mellan kommunerna istället för intentionen av samsyn. Bengtsson 

(2005) konstaterar således att institutionaliseringen av reformen har uteblivit och han menar 

vidare att processen av att verkställa LSS måste anta fastare mönster med hjälp av 

detaljstyrning, inte målstyrning för att garantera samsynhet för individer kommuner emellan 

(Bengtsson, 2005). Regeringen gav år 2014 Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och 
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analysera fyra 1  av tio insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. Kartläggningen syftade till att inhämta information om insatsernas 

utformning, likheter och olikheter mellan olika kommuner, kommuners riktlinjer för insatserna 

och riktlinjernas avgränsningar i relation till rättspraxis. Det finns inga formella krav på att 

kommuner ska ha utarbetade riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS men många 

kommuner väljer att arbeta fram sådana riktlinjer för att ge handläggare stöd i sina 

bedömningar. Vid Socialstyrelsens kartläggning tillfrågades år 2015 290 kommuner om de 

hade riktlinjer gällande bedömningen av insatser enligt LSS. 273 av kommunerna svarade på 

förfrågningen och av svarande hade 166 av kommunerna riktlinjer, således har 57 % av de 

svarande kommuner riktlinjer år 2015. Kommunerna själva menar att riktlinjerna syftar till att 

ge en rättssäker- och enhetlig bedömning och handläggning. Socialstyrelsen menar att för att 

garantera rättssäkerhet måste riktlinjerna utformas så att de överensstämmer med lag, förarbeten 

och rättspraxis. Riktlinjerna får inte innehålla beskrivningar som försvårar tolkningen av lagens 

innebörd eller innehålla rekommendationer eller bestämmelser som försvårar en individuell 

prövning. Riktlinjerna bör ge vägledning i hur bedömningar utifrån enskildas behov ska gå till 

samt hur insatserna ska kunna bidra till goda levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet 

(Länsstyrelsen, 2007; Socialstyrelsen, 2015). 

 

Under tidsperioden utvidgades uppdraget och ytterligare en LSS-insats 2 tillkom i 

kartläggningsuppdraget. Under 2015 kom en delrapport av kartläggningen som pekade mot att 

rutiner och riktlinjer skiljer sig åt mellan olika kommuner. Socialstyrelsen menar att 

kommunerna måste betrakta riktlinjerna som ett levande dokument som kontinuerligt 

uppdateras och revideras då lagstiftning och rättspraxis ändras över tid för att garantera en 

rättssäker handläggning. Dock pekar Socialstyrelsens kartläggning mot att 25 % av riktlinjerna 

var daterade 2010 eller tidigare. Efter år 2010 har flera ändringar gjorts i lag och föreskrifter 

och flera avgöranden domar från Högsta förvaltningsdomstolen har tillkommit, exempelvis 

infördes en bestämmelse om barnets bästa i LSS år 2011. Flera av riktlinjerna innehöll 

avgränsningar vilket inte behöver betyda att riktlinjerna eller avgränsningarna strider mot 

gällande rätt men det inte alltid framgick vad kommunerna stödde de olika detaljerade 

                                                             
1 Insatserna som avsågs kartläggas var paragraferna 9:3 ledsagarservice,  9:5 avlösarservice i hemmet,  9:6 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet och 9:9 bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna 
2 Ytterligare insats som lades till i kartläggningen var paragrafen 9:2 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 
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avgränsningar på. En stor och viktig faktor som framkom i kartläggningen var att 

rekommendationerna kring omfattningen av en insats i vissa fall skiljer sig kraftigt åt mellan 

kommunerna. Detta riskerar i sin tur att leda till att insatsernas utformning inte blir likvärdiga 

över landet och att individen inte säkerställs att få goda levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhället och därav inte leva som andra och uppnå full delaktighet (Socialstyrelsen, 2015).  
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4.  TIDIGARE FORSKNING 

Det har varit svårt att finna tidigare forskning som har studerat samma fenomen som jag ämnar 

studera i denna studie, det vill säga tvärvetenskapliga forskningsansatser. Därav kommer 

tidigare forskning redovisas i sökresultat som framkommit som har studerat delar av det jag 

ämnar undersöka, forskning som tangerar samma tvärvetenskapliga ansats eller använt sig av 

liknande strukturella analysmodeller. 

4:1 Nationell forskning 

Att finna forskning inom det sociala arbetsfältet med fokus på en övergripande helhetssyn, från 

beslutsfattare ner till professionsutövaren är inte helt enkelt. Forskning om professionens och 

politikens roll för socialt arbete separeras ofta och studeras var för sig och inte i ett 

helhetsperspektiv (Morén, Blom & Perlinski, 2014; Johansson, 2005). Vid sökandet av svensk 

forskning upplevde jag samma svårigheter som Morén m.fl. (2014) beskriver, trots flertalet 

sökord och olika kombinationer av sökorden, var det ett mycket begränsat antal sökresultat och 

resultat hanterade enbart vissa delar av mitt intresseområde, inte helheten. Varje sökresultat 

bearbetades genom att sammanfattningen eller abstract lästes för att avgöra om innehållet 

passade utifrån studiens syfte. Databaser som använts vid sökandet var: Primo, Libris och 

Swepub. Nedan redovisas resultatet vid sökningar. 

Primo 

Välfärdsforskning + LSS 0 träffar 

Välfärdsforskning + Socialtjänst 1 träffar 

Välfärd + LSS 8 träffar 

Organisationsteori + LSS 0 träffar 

Organisationsteori + Socialtjänst 4 träffar 

Organisation + LSS 98 träffar (endast 5 träffar syftade LSS 

till Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) 

 

Libris 

Välfärdsforskning + LSS 4 träffar 

Välfärdsforskning + Socialtjänst 3 träffar 

Välfärd + LSS 2 träffar 

Organisationsteori + LSS 0 träffar 

Organisationsteori + Socialtjänst 14 träffar 

Organisation + LSS 9 träffar 
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Swepub  

Välfärdsforskning + LSS 0 träffar 

Välfärdsforskning + Socialtjänst 1 träffar 

Välfärd + LSS 8 träffar 

Organisationsteori + LSS 0 träffar 

Organisationsteori + Socialtjänst 3 träffar 

Organisation + LSS 4 träffar 

 

4:1:1 Individfokuserad forskning 

I sökandet av tidigare forskning inom valt ämnesområde framgår det tydligt att forskningen ofta 

intar en position av att undersöka olika fenomen utifrån ett individperspektiv eller ett 

organisatoriskt perspektiv. Det Johansson (2005) kallar välfärdskedjan – från välfärdspolitik 

till utfall – glöms ofta den organisatoriska påverkan på den sociala praktiken ofta bort. Jag 

tolkar det som att Johansson (2005) försöker synliggöra att forskningen saknar helhetssynen 

och glömmer viktiga beståndsdelar i kedjan mellan välfärdspolitik till utfallet för medborgaren, 

vad han kallar välfärdsforskningens vita fläck. 

Forskning kring levnadsvillkor i relation till funktionsnedsättning och hur livet för personer 

med funktionsnedsättningar villkoras finns det en ganska stor tillgång av. Men denna typ av 

forskning kopplas inte alltid samman med de institutionella villkoren och samhällsnormernas 

påverkan i villkorandet. Forskningen har istället ofta en väldigt specificerad utgångspunkt. 

Exempelvis levnadsvillkor i relation till: sysselsättning, ekonomiska förutsättningar, 

självbestämmande eller delaktighet etc. men forskning som behandlar hur villkorandet av 

levnadsvillkor skapas och ges innebörd i normativa texter är svår att finna och inte specificerad 

till mitt ämnesområde. 

Exempel på forskning som positionerar sig inom individperspektivet är Magnus Tideman och 

Helena Erikssons (2010) rapport som syftar till att jämföra levnadsvillkoren för personer med 

LSS-insatser under 1990-talet och framåt. Studien bygger på en enkätundersökning. Resultatet 

visar att levnadsvillkoren för gruppen sammantaget inte förbättrats sedan 1990-talet. Vidare 

visar rapporten att en tredjedel av undersökningspersonerna som deltar i studien uppger att de 

ofta bestämmer själva och knappt en fjärdedel uppger att de sällan eller aldrig bestämmer själva. 

Forskarnas slutsats är att målgruppens delaktighet och inflytandet behöver utvecklas. En central 

bifråga i rapporten är vad som orsakar det begränsade inflytandet. Sådan typ av forskning är 
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självklart central i diskussionen kring levnadsvillkor men den institutionella påverkan saknas 

ibland i forskningen.  

En forskare som inom forskningsfältet socialt arbete kan anses positionera sig inom såväl 

individperspektiv samt den institutionella påverkan är Lottie Giertz (2012). I sin avhandling 

Erkännande, makt och möten - En studie av inflytande och självbestämmande med LSS avser 

Giertz beskriva och analysera villkor, möjligheter och gränser för inflytande och 

självbestämmande för personer med LSS-insatser. Genom två intervjustudier har Giertz samlat 

empiri från två grupper med skilda förutsättningar. Dels personer som har personlig assistans 

och personer med någon insats enligt LSS i kombination med god man3. Intervjupersonerna är 

individer med funktionsnedsättningar och gode män samt anställd personal, verkställare och 

handläggare inom LSS-området. Avhandlingens resultat skildrar bland annat att livet med en 

omfattande funktionsnedsättning medför en återkommande prövning av begränsning men också 

att de beslut som enskilda LSS-anställda eller gode män tar i relation till individen påverkar 

villkoren för individens stöd och service. Det återfinns ett stort handlingsutrymme i de båda 

uppdragen vilket i förlängningen påverkar individerna rätt till lika rättigheter. Vidare pekar 

Giertz resultat mot att den praktiska verksamheten där stödformerna organiseras påverkar 

möjligheter och hinder för individens inflytande och självbestämmande genom det stora 

tolkningsutrymme av uppdraget som återfinns hos stödpersonen vilket i förlängningen påverkar 

individen. Individen kan således erhålla olika stöd beroende på stödpersonens tolkning av 

situationen och de institutionella villkoren (Giertz, 2012).  

 

En forskare inom det rättstillämpande forskningsfältet som kan anses närma sig samma 

strukturella analysmodell som jag valt att anta är Lennart Erlandsson (2014). I sin avhandling 

Rätt, norm och tillämpning- En studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor 

utgår Erlandsson ifrån ett rättstillämpande synsätt och studerar hur tre arenor, kommun, 

försäkringskassan och domstolar, tillämpar lagen LSS (1993:387) utifrån skilda normer och 

vilka konsekvenser detta innebär. Erlandsson (2014) menar att tillämpningen av välfärdsrätten 

och välfärdsrättsliga beslut i hög grad påverkar enskilda medborgares liv och livsvillkor. 

Individernas rätt till olika former av stöd och service förmedlas av myndigheter som är 

beslutsbehöriga med stöd av lag. Rätten tillämpas på olika arenor och tillämpningen påverkas 

inte enbart av rättsliga normer utan också av myndighetsspecifika dokument som är 

                                                             
3 God man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. 

Uppdraget är att bevaka personens rätt, förvalta personens egendom och/eller sörja för person. 
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normgivande inom respektive myndighet. Handlingsutrymmet kan påverkas av normerande 

interna styrdokument och om handlingsutrymmet inte används, eller används utifrån interna 

myndighetsspecifika normer, kan ett glapp mellan den rätt som bör tillämpas och den rätt som 

faktiskt tillämpas uppstå.  

 

Resultatet påvisar att trots att myndigheterna inte har någon egen lagstiftningsmakt inom 

området finns möjligheter att påverka den rätt som tillämpas genom hur kommunernas och 

Försäkringskassans interna styrdokument används. Styrdokumenten har en omfattande 

normbildning trots att de saknar formell normgivningsmakt, som tar sig olika uttryck och ibland 

avviker från de rättsliga normerna. Kommunerna har olika lokala normer medan 

Försäkringskassan har en egen centraliserad norm och förvaltningsrätterna hänvisar uteslutande 

till rättsliga normer. Erlandsson (2014) påvisar hur de interna dokumenten är begränsade och 

att olika kommuner har olika riktlinjer och tillämpningen avviker sinsemellan. Att 

myndigheterna använder olika normer utifrån att de har egna styrdokument medför att 

förutsägbarheten minskar i samband med beslut enligt LSS (1993:387) (Erlandsson, 2014).  

 

4:2 Internationell forskning 

Den internationella forskningen eftersöktes i databasen DART. Sökorden översattes till snarlika 

engelska begrepp då exempelvis sökordet ”LSS” är en svensk lagstiftning som inte kommer 

generera några internationella sökresultat fick dessa sökord översättas till ”lagstadgad 

rättighet”. Då olika begrepp blir långt mer breda vid en översättning till engelska har vissa 

sökord fått göras om till snävare begrepp för att fånga in föresatsen som det svenska begreppet 

syftar till. Exempelvis sökordet ”disabilities” som på svenska blir funktionsnedsättning fick 

användas på engelska då ”LSS”, som i svenska databaser syftar till personer med 

funktionsnedsättningar med lagstadgade rättigheter, inte kunde användas. Avgränsning blev att 

forskningen skulle vara skriven på engelska då flertal sökord resulterade träffar på exempelvis 

spanska, franska och tyska och har således uteslutits ur sökresultatet. 

DART 

Welfare research + social care + disabilities  11 träffar 

Welfare research + Social service 62 träffar 

Welfare + Legislated rights 2 träffar 

Welfare + terms + disabilities  4 träffar 

Organization theory + Social service 20 träffar 



15 
 

Organization + Legislated rights 0 träffar 

 

Likt de resultat som uppkom vid sökning efter svensk forskning uppstod samma fenomen i 

resultaten från internationell forskning, enbart vissa delar av mitt intresseområde hanteras, inte 

helheten.  

En organisatorisk teori återkom i flertalet presentationer av resultatet med ovanstående sökord, 

domain theory, svensk översättning domänteori. Domänteorin används vid internationell 

forskning av social välfärd. Exempelvis använder Muller och Ventriss (1985) domänteorin för 

att förklara hur amerikanska välfärdssystemet sanktionerar ekonomiska nedskärningar i den 

amerikanska välfärden. I boken Public Health in a Retrenchment Era An Alternative to 

Managerialism undersöker författarna hur Los Angeles County genomför nedskärningar i 

välfärden som sanktioneras utifrån att de olika domänerna har olika normer och målsättningar 

inom en och samma för att synliggöra att olika delar av samma organisation utgår ifrån egna 

normer och diskurser och därav olika målsättningar (Muller & Ventriss, 1985).  

 

4:3 Organisationsteoretisk forskning 

Scott och Davis (2007) menar att organisationsteoretisk forskning fram till 1960-talet präglades 

av en syn på organisationer som slutna systemmodeller, organisationer ansågs självförsörjande 

och oberoende av omvärlden. Kritiken ökade mot det slutna systemtänkandet och kom att leda 

fram till teorier som istället menade att organisationer är öppna system, att 

organisationssystemen är i beroendeställning och för sin egen överlevnad är beroende av 

samspel och utbyte med andra system. I Sverige har organisationsforskningen under 1980- och 

1990-talet dominerats av nyinstitutionella teorier. Dessa teorier menar att organisationer inte 

bara är mekaniska utan även institutionellt beroende av omgivningen. Organisationerna består 

av koalitioner av varierande grupper med olika intressen som utvecklar olika mål genom 

förhandling med andra grupper i samma system. Faktorer som påverkar kollationernas 

strukturer, resultat och processer är omgivande omständigheter (Johansson, 2005). Denna syn 

på organisationssystem lever kvar även idag. Idag synliggör den traditionella 

organisationsteorin såväl strukturer och processer i enskilda organisationer men även olika 

typer av samspel med, och beroenden av, omvärlden.  
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Forskaren Lena Olsson (2016) utgår ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell4 i sin 

avhandling Children with mild intellectual disability and their families. Olsson (2016) 

positionerar sig utifrån denna modell för att påvisa att det är flera faktorer som är involverade i 

hur villkoren för barn, och deras familj, med funktionsnedsättningar skapas. Olsson (2016) 

menar att villkoren för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer skapas på flera olika 

nivåer i samhället. Hon påvisar denna villkorning genom att använda sig av Bronfenbrenners 

modell som skildrar de organisatoriska och institutionella villkorens påverkan på barnen och 

deras familj. Olsson (2016) menar att modellen fångar upp och ramar in dessa komplexa 

relationer mellan exempelvis faktorerna: ideologier, samhälleliga strukturer, social service, 

vårdenheter etc. och påvisa att dessa faktorer verkar i en symbios (Olsson, 2016). 

 

 

Som socialarbetare är det viktigt att reflektera och förstå hur klientarbetet villkoras av 

samhällelig styrning. Här skulle man kunna hävda att traditionella organisationsteorier således 

är ganska heltäckande i sin förklaring av samspelet i en organisation men Morén m.fl. (2015) 

pekar på en brist i svensk organisationsforskning inom socialt arbete. Politikens och 

professionens roll i organisationer för socialt arbete i offentlig sektor separeras och studeras 

ofta inom andra ämnesområden – statsvetenskap respektive professionsforskning. Resultatet av 

denna särskiljning blir således att väldigt lite organisationsteorier utvecklas specifikt utifrån det 

sociala arbetets innehåll och villkor och saknar således en helhetssyn. Forskarna påpekar 

betydelsen av att socialarbetaren likväl yrkeskategorier som organiserar, styr och forskar inom 

socialt arbete blir hjälpta av teoretiska perspektiv för att förstå hur klientarbetet villkoras av 

organisatorisk och samhällelig styrning (Morén, Blom & Perlinski, 2015). 

 

Utifrån ovanstående genomgång av tidigare forskning kan det uttydas att forskning inom socialt 

arbete mer och mer börjar släppa på de statiska avgränsningarna mellan olika forskningsfält 

och istället verkar mer tvärvetenskapligt. För min egen studie kan det hävdas högst aktuell 

utifrån efterfrågan av mer heltäckande och tvärvetenskaplig forskning för att förstå fenomen 

inom socialt arbete vilket min studie ämnar uppnå genom att påvisa hur olika tolkningar av 

bärande begrepp kan komma att påverka hur individer erhåller olikt organiserade stödinsatser. 

 

                                                             
4  Figur 1, s. 25. Lena Olsson (2016) Children with mild intellectual disability and their families – needs for 

support, service utilisation and experiences of support 
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5.  TEORI 

Denna studie syftar till att undersöka hur och på vilket sätt samhällsorganisationer villkorar 

innehållet i begreppen goda levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet. En diskurs är ett 

sätt att tydliggöra hur man talar om ett fenomen. Valet av teori faller på 

socialkonstruktionismen, utifrån valet att använda den kritiska diskursanalysen, eftersom jag 

vill undersöka hur man konstruerar och framställer begreppen goda levnadsvillkor, få leva som 

andra och delaktighet i offentliga dokument. De flesta kritiska diskursanalyser är tätt 

sammanfogade med den socialkonstruktionistiska teorin som inte avser undersöka vad 

sanningen är utan istället faktorerna i konstruktionen av olika sanningar i olika sammanhang. 

Förutom socialkonstruktionism kommer denna studie även att vila på domänteorin. Valet av 

domänteorin är grundat av den tidigare forskningen som synliggjort att socialt arbete behöver 

ses i sin helhet och jag har därför valt att anta ett mer organisatoriskt synsätt. Syftet med detta 

angreppssätt är att synliggöra hur den organisatoriska praktiken villkorar arbetet som 

socialarbetaren utövar i sin profession för att stödja individer i utsatta livssituationer. 

 

5:1 Socialkonstruktionism 

Det finns flera olika perspektiv och förhållningssätt till kunskap och vetande. Jag har valt att se 

på kunskap som något som produceras i ett socialt sammanhang. Med det menar man att 

kunskap inte kan eller bör ses som någon objektiv sanning utan istället något som konstrueras 

i specifika sammanhang. Kunskapen påverkas av den kontext den skapas i utifrån kulturella 

och ideologiska villkor. Kontexten påverkar hur man ser på världen utifrån den tid och kultur 

som råder just i stunden. Vad som framstår som sant och riktigt i dagens samhälle kommer om 

200 år inte ses i samma kontext och sakna mening och riktighet då. Genom språket kategoriserar 

och ger vi omvärlden en mening. Vi skapar en bild av verkligheten, vi benämner och 

kategoriserar bilden genom ord och speglar då inte bara den existerande verklighet som finns 

utan bidrar istället till att forma omvärlden (Börjesson, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

Socialkonstruktionism kan ses som en sammansättning av nya teorier inom samhälls- och 

kulturell forskning och har till viss del sina rötter i poststrukturalistiska teorier. Kategorier 

uppkommer inte av slumpen utan fyller sociala funktioner och får också sociala konsekvenser. 

Vivien Burr redovisar fyra generella premisser, dessa premisser menar att förklara vad som 

kännetecknar socialkonstruktivismen: en kritisk inställning till självklar kunskap, historisk och 
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kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer och samband mellan 

kunskap och social handling (Winter Jørgensen & Philips, 2010). 

 

En kritisk inställning till självklar kunskap betonar att vår kunskap om omvärlden inte kan eller 

ska betraktas som objektiv. Vår upplevda verklighet och världsbild är istället en produkt av vårt 

sätt att kategorisera omvärlden och inte en direkt spegelbild av omvärlden.  

Historisk och kulturell specificitet menar att vi är kulturellt och historiskt präglade i vår syn på 

kunskap om omvärlden. Vår världsbild och identitet kan och kommer förändras över tid och 

därmed konstrueras världsbilden om. Ingen människa är given eller förutbestämd utan istället 

föränderligt och icke-bestämd, ett anti-essentialistiskt synsätt.  

Samband mellan kunskap och sociala processer menar att förklara att det sätt vi uppfattar 

omvärlden på skapas och upprätthålls i sociala processer, i social interaktion skapas kunskap 

om omvärlden och man bygger gemensamt upp gemensamma sanningar och strider om vad 

som är sant och falskt i sina antagningar om omvärlden. 

Samband mellan kunskap och social handling menar att i en viss form av världsbild bir vissa 

handlingar givna samtidigt som andra handlingar blir otänkbara. Olika bilder av världen bidrar 

till olika förklaringar av upplevelsen.  

 

5:1:1 Kritik mot socialkonstruktionismen 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att forskare som väljer att anta ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt i det flesta fall menar att den sociala verkligheten är värd 

att undersökas för att synliggöra sociala konstruktioner men risken med detta är att analysen 

kan anses bli oteoretisk och anta ett för stort individperspektiv. I förlängningen kan det resultera 

i att det blir omöjligt att med hjälp av teorier förklara fenomenen bortom just den sociala 

konstruktionen. Författarna menar vidare att risken då är överhängande att forskaren konstaterar 

att fenomenet är en social konstruktion men glömmer att ta nästa steg i analysen och ställa sig 

kritisk till varför samhället är konstruerat som det är och hur konstruktionen fungerar (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Jag kan vidare konstatera att genom att anta ett socialkonstruktionistiskt 

angreppssätt i denna studie och utgångspunkt i att se samhället i den tid vi lever i nu riskerar att 

göra studien irrelevant i framtiden då jag utgår ifrån den samtid vi lever i just nu men jag ser 

ändå en förtjänst i att synliggöra hur mitt forskningsfenomen fungerar här och nu. Genom den 
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kritik som Alvesson och Sköldberg (2008) synliggör har jag också ansträngt mig att väva in 

studiens teoretiska utgångspunkter i resultat- och analys kapitlen samt slutdiskussionen.  

5:2 Domänteori  

Jag har valt att fokusera på en teori som syftar att förklara hur organisationer fungerar och 

samspelar i sin helhet. Amerikanerna James Kouzes och Paul Mico presenterade år 1979 en 

teori: domänteori. Teorin syftade till att förklara hur och varför Human Service Organizations 

(HSO), exempelvis sjukvård, skola, omsorg etc., gör anspråk på inflytande och normer inom en 

organisation. Författarna menar att en HSO-organisation består av tre domäner: den politiska 

domänen, den administrativa domänen och verksamhetsdomänen, illustrerat i figur 1 (Kouzes 

& Mico, 1979). De tre domänen representeras av olika delar i en organisation. 

 

  

Figur 1. Kouzes & Mico’s domänteori (Kouzes & Mico, 1979)  

 

Varje domän har egna styrande principer, värderingsinstrument, strukturer och arbetsmetoder. 

Det medför att de olika domänerna, inom samma organisation, styrs av skilt legitima normer 

och diskurser. Organisationer som har i uppdrag att agera enhetligt har således en helt åtskild 

uppsättning normer och målsyften för ett och samma uppdrag (Kouzes & Mico, 1979).  

 

Den politiska domänen formulerar policys och strategier, enkelt förklarat bestämmer domänen 

de yttre ramarna för handlingsutrymmet i organisationen. Representanterna i den politiska 

domänen är valda eller utsedda av samhällets medborgare, domänrepresentanterna befinner sig 

i domänen på mandat av väljarna. Domänens struktur är representativ och arbetsmetoderna är 

präglade av demokrati: förhandling och röstningar. 

 

Politiska domänen

Administrativa 
domänen

Verksamhets-
domänen
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Den administrativa domänen verkar i de förutsättningar de erhåller från den politiska domänen. 

I svensk kontext på kommunal nivå benämns den administrativa domänen ofta som avdelning 

eller förvaltning. Avdelningens centrala principer är hierarkisk kontroll, samordning och 

formell struktur. Uppgiften är att implementera välfärdsinsatser, upprätthålla rutiner, regler, 

rättssäkerhet och likabehandling. Domänens huvuduppgift och viktigaste uppgift är att försöka 

effektivisera organisationens ekonomi, ekonomisk effektivisering är domänens stora 

framgångsfaktor.   

 

Verksamhetsdomänen är det domän som är fysiskt individnära och utför handlingar på uppdrag 

av de två andra domänen och präglas av självständighet och självreglering. Uppgiften är ofta 

att hjälpa utsatta individer och grupper i samhället samt arbeta för förbättrade levnadsvillkor 

för individen. Framgångsmåttet är kvalitét och evidensbaserat fokus i utförandet, en starkt 

bidragande faktor för förbättrande av människors levnadsvillkor och livssituation. Kvaliteten 

är starkt sammanknuten till individens process, inte att förväxla med det faktiska slutresultatet. 

Domänen präglas starkt av individuell problemlösning för varje enskild individ, 

problemlösningar som ofta baseras på olika professioners vetenskapliga kunskaper och 

kompetenser (Kouzes & Mico, 1979). 

 

Uppdragen och strukturen särskiljer sig mellan domänen, i förlängningen innebär det en 

avsaknad av en övergripande organisatorisk helhetsidentitet. Det saknas ofta en gemensam 

vision och målbild att kollektivt sträva efter. Denna identitetslöshet kan förklaras genom de 

skilda perspektiv, behov och huvuduppgifter som existerar. De olika domänerna handlar utifrån 

de målbilder de har inom sitt domän, informationstillgången är begränsad till det egna domänen 

och varje domän går därmed miste om de övriga domänens perspektiv och skapar således en 

avgränsad och egen särpräglade domänidentitet. Det blir en ständig och pågående maktkamp 

mellan domänen, en konkurrens, som kan bidra till intressekonflikt. Ett exempel på fenomenet 

är hur den administrativa domänen drivs av kostnadseffektiva mål medan verksamhetsdomänen 

ser till kvalitetsmål, en konflikt mellan ekonomi- och kvalitetsperspektivet. Författarna 

poängterar att syftet inte är att domänen ska upphöra att existera i sin nuvarande organisering 

utan att behovet istället är utveckling av gemensam identitet och struktur, att skapa 

övergripande samverkan och kunskapsutbyte mellan domänen (Kouzes & Mico, 1979).  
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5:3 Domänteorin i svensk kontext  

Stefan Morén, Björn Blom och Marek Perlinski är tre svenska forskare som valt att skildra 

domänteorin i kontexten socialt arbete i offentliga sektorn i Sverige. Forskarna menar att en 

grundförutsättning för att förstå socialarbetarens professionsutövning är att skildra flera 

ämnesperspektiv, exempelvis statsvetenskap, sociologi, socialt arbete etc. men också rådande 

institutionella villkor i samhället. Ansatsen är en strävan efter att tydliggöra att enskilda 

fenomen inte kan särskiljas i forskningen om hur stadgarna uppkommer för det individnära 

arbetets utövare utan villkorandet av socialarbetarens förutsättningar måste istället ses i sin 

helhet (Morén, Blom & Perlinski, 2015). Morén et al. (2015) har vidareutvecklat grundtankarna 

i Kouzes och Micos (1979) domänteori. De menar att offentliga organisationer för socialt arbete 

på lokal nivå konstrueras av flera domäner med olika uppdrag och logiker som samtidigt är 

inbördes sammanbundna och beroende av varandra. Morén et al. (2015) poängterar att 

relationerna mellan domänerna inte handlar om några enkla kausala förhållanden. 

Förhållandena kompliceras av makt och inflytande, politiken styr via förvaltningens villkor för 

professionsutövningen men samtidigt har professionerna inflytande över de politiska 

domänernas dagordning. Morén et al. (2015) menar dock att en svaghet i appliceringen av 

Kouzes och Micos domänteori i den svenska välfärdsmodellen är att Kouzes och Mico inte 

omnämner hur den lokala organisationen påverkas och styrs av institutionella villkor i 

samhället. För att anpassa modellen till rådande svenskt socialt arbete har Morén m.fl. med 

inspiration av Kouzes och Micos domänteori, valt att lägga till en fjärde domän i sin svenska 

modell, de institutionella villkorens domän.  

 

Figur 2. Morén, Blom och Perlinski domänteori. 

(Morén, Blom & Perlinski, 2015)  



22 
 

De institutionella domänerna menar att förklara hur utformandet av professionsutövningen även 

villkoras av övergripande politiska och strukturella förhållanden i samhället. Morén m.fl. 

(2015) menar att de institutionella villkorens domän handlar om styrningsideal, normer, 

kunskapssyner och teknologier som råder i samhället, som legitimeras och sprids av centrala 

institutioner och som på olika sätt villkorar och styr hur de enskilda organisationerna fungerar 

(Morén, Blom & Perlinski, 2015). 

 

Domänen omnämns som: politikens domän, förvaltningens domän, professionens domän och 

de institutionella villkorens domän. 

 

Politikens domän har i huvuduppgift att stå för den övergripande styrningen av verksamheter 

utifrån olika ideologiska ståndpunkter. 

 

Förvaltningens domän anses ansvara för att upprätthålla administrativ struktur och styrningen 

som ska garantera en effektiv implementering av de politiska besluten. 

 

Professionernas huvuduppgift är att med grund i vetenskapliga och beprövade metoder och 

erfarenheter utforma och genomföra insatser i praktiken som förbättrar människors livssituation 

eller upprätthåller nödvändiga livsfunktioner, det individnära arbetet.  

 

Institutionella villkorens domän syftar till de institutionella villkor som i samhället bärs upp av 

formella strukturer och centrala institutioner. Det avser också immateriella strukturer och ett 

ständigt pågående flöde av idéer om hur välfärden ska organiseras. Dessa sanningar som via 

centrala institutioner på olika nivåer förmedlas till den lokala nivån (Morén, Blom & Perlinski, 

2015).  

 

Ovanstående teoretiska avsnitt kommer i relation till det empiriska materialet användas för att 

förklara och synliggöra hur de olika nivåerna utifrån domänteorin påverkar utifrån de 

socialkonstruktionistiska grundtankarna om hur sociala konstruktioner skapas och ger en bild 

av vår omvärld i relation till de texter som kommer analyseras. För att undgå den kritik som 

tidigare lyftes fram emot ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt kommer den samhälleliga 

påverkan på fenomenet ges extra utrymme i såväl resultat- och analyskapitlet samt 

slutdiskussionen. 
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6.  METOD 

I följande kapitel kommer jag först redovisa för den mer klassiska diskursanalysen för att sedan 

gå över i att redovisa Faircloughs kritiska diskursanalys och presentera en egen 

vidareutveckling av Faircloughs tredimensionella analysmodell utifrån ett domänteoretiskt 

angreppssätt och hur dessa domäner passar in i Faircloughs analysmodell. Sen redovisar jag för 

det empiriska urvalet, hur urvalsprocessen sett ut och vilka urvalskriterier som antagits i denna 

studie för det empiriska materialet. Vidare redovisas de forskningsetiska ramarna för denna 

studie och kapitlet avslutas med en redovisning av validiteten och reliabilitet. 

 

 

6:1 Diskursanalys 

Inom den kritiska diskursanalysen finns det flera olika inriktningar. Inriktningarna särskiljer sig 

sinsemellan men har några gemensamma drag. Samtliga inriktningar anser att sociala identiteter 

och relationer delvis är produkter av hur vi använder språket. Inriktningarna följer de 

socialkonstruktionistiska tankarna som beskrevs i teorikapitlet. Förståelsen för innebörden av 

begreppet diskurs är omtvistat och kontextbundet. En av de mest kända användarna av 

begreppet är den franska filosof- och idéhistorikern Michel Foucault. Han menar att en diskurs 

är en reglerad samtalsordning med institutionaliserade framställningsprocedurer (Börjesson, 

2003). Foucaults syn på diskurser är starkt sammansvetsade med hans teorier om makt. Han 

menar att kunskap och vetande skapas i kontexter av maktordningar. Vissa kunskaper beskrivs 

som sanna medan andra avfärdas som osanna eller oriktiga. Enligt Foucaults synsätt är diskurser 

inte slumpmässigt utvalda ordningar utan följer istället regelbundna mönster. Maktutövningen 

sker när olika diskurser vals bort eller ges mindre utrymme. Foucault menar att man inte bara 

ska se maktutövningen som ogynnsam utan som effektiv i skapandet av nya sanningar, 

kunskaper och sociala positioner. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att diskurser är 

både konstituerade som konstituerande, diskurser formas av och formar världen runtomkring. 

Detta särskiljer exempelvis diskursteorin där diskurser ses som enbart konstituerande.   

 

Inom ramarna för en kritisk diskursanalys återfinns den kritiska lingvistiska inriktningen. Man 

bearbetar och analyserar texter i relation till deras kontext och språkets styrande makt. Hodge 

och Kress (1988) utgår ifrån föreställningen att språkets kategoriserings- och regelsystem är 

baserade på grundläggande, omedvetna, föreställningar om vår omvärld, i enlighet med 

Foucault och Fairclough. De menar att språkets konstruktion har ett fundamental avgörande för 
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vår omvärldsuppfattning. Effekterna av de språkliga valen i texter är dock mer eller mindre 

uppenbara för läsaren (Hodge & Kress, 1988). 

 

 

6:2 Faircloughs kritiska diskursanalys  

Norman Fairclough vidareutvecklar Foucaults tankar kring makt i sin kritiska 

diskursanalysmodell. Fokus i Faircloughs kritiska diskursanalys är upprätthållandet av ojämna 

maktförhållanden genom de sociala strukturer som reproduceras i diskurserna. Genom att 

granska och detaljerat analysera texter kan diskursiva processer hittas i lingvistiken i texterna. 

Fairclough motsätter sig dock att en enkel textanalys räcker för att förstå förhållandet mellan 

texterna och samhället. Han menar istället att en textanalys måste kombineras med ett 

tvärvetenskapligt perspektiv som tar hänsyn till samhälleliga och kulturella processer vilket en 

enkel textanalys inte gör. Istället bör man bygga vidare på makrosociologiska traditioner, att 

beakta hur sociala praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer och att människan 

ofta är omedveten om dessa fenomen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Målsättningen för 

den kritiska diskursanalysen är inte bara att synliggöra diskurserna utan ambitionen är social 

och politisk förändring. Fairclough menar att diskursen har tre dimensioner: En ideationell 

funktion, relationell funktion och en identitetskonstruerande (Bergström & Boréus, 2012).  

Fairclough beskriver den kritiska diskursanalysen utifrån en tredimensionerad modell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figur 3. Fairclough tredimensionella analysmodell (Fairclough, 1992) 
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Fairclough delar in den kritiska diskursanalysen i tre nivåer: text, diskursiv praktik och social 

praktik. Med texten som utgångspunkt för den kritiska diskursanalysen är utgångspunkten 

lingvistisk, exempelvis grammatiska strukturer. Den diskursiva praktiken syftar på hur texter 

produceras, distribueras och konsumeras. Den sociala praktiken syftar till att se diskursen i ett 

större socialt sammanhang. Modellen tydliggör den kritiska diskursanalysens huvudsyfte, att 

synliggöra relationen mellan diskurserna och sociala strukturer, utifrån syftet i denna studie, 

samhällsstrukturer. I relation till textanalysen har den kritiska diskursanalysen redan innan 

givna lingvistiska analysredskap och analysen ska således resultera i ett synliggörande av 

konstruktionen av diskurserna med hjälp av språket (Winther Jørgensen & Philips, 2000; 

Bergström & Boréus, 2012). 

 

 

6:3 Syntes av Fairclough och Kouzes och Mico 

Jag utgår ifrån Kouzes och Micos (1979) grundtankar om olika domäner men har valt att 

benämna domänerna annorlunda. Dels i syfte att tydliggöra särskiljningen från domänteorins 

grundmodell men också för att passa in i den svenska välfärdskedjan. Utifrån syftet i min studie 

väljer jag att med hjälp av Faircloughs tredimensionella analysmodells tre nivåer och 

domänteorins tre nivåer uppnå syftet att synliggöra skapandet av de olika diskursernas innebörd 

på tre nivåer i det svenska samhället. 

 

 

 

Figur 4. Egenkonstruerad domänteori utifrån LSS (1993:387) 

 

Politiskt domän

Riksdagen och Regeringen

ex. socialutskottet

Direktivdomän

Socialstyrelsen

Utförardomän

Kommunerna



26 
 

Den politiska domänen representeras i denna kontext av svenska regeringen och riksdagen som 

består av folkvalda representanter. De ansvarar bland annat för att fatta beslut om nya lagar och 

lagändringar. Nya lagförslag skapas av regeringen men kan också komma från enskild 

riksdagsledamot. Inom socialt arbete är det socialdepartementet som är sakkunniga i frågor 

gällande svenska samhällsvälfärden, bland annat funktionshinderpolitiken. Målet för 

funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället 

utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i 

samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Den politiska domänen stadgar således individens 

rättigheter och kommunernas skyldigheter (Regeringen, 2016). 

 

Direktivdomänen representeras här av Socialstyrelsen som är en svensk myndighet organiserad 

under Socialdepartementet. Socialstyrelsen arbetar på uppdrag av svensk riksdag och regering 

och syftar att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg för Sveriges 

alla medborgare. Socialstyrelsens uppdrag regleras genom ett årligt regleringsbrev från 

regeringen och utöver det skapas cirka 200 olika regeringsuppdrag varje år. Socialstyrelsen 

utformar bindande regler genom föreskrifter och allmänna råd som syftar att rekommendera 

hur verksamheter ska eller bör uppnå föreskrifterna (Socialstyrelsen, 2016)  

 

Utförardomänen representeras av svenska kommuner. Kommunerna har huvudmannaskapet 

för insatserna enligt § 9:2-9 i LSS (1993:387) och representerar således domänen som står för 

det fysiska utförandet av stöd och service till sina kommuninvånare. Cirka 50% av svenska 

kommuner skapar egna riktlinjer och vägledningar i sin handläggning och utformande av 

insatser enligt LSS (1993:387) och dessa riktlinjer ska utgå ifrån lagtexten, propositionen och 

andra vedertagna vägledande dokument (Socialstyrelsen, 2016).  

 

I nedanstående matris redovisar jag för hur jag valt att placera in det empiriska materialet i min 

egenkonstruerade analysmodell utifrån Faircloughs tredimensionella analysmodell och 

domänteoretiska tankar. 
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Figur 5. Analysmodell utifrån en syntes av domänteori och diskursanalys 

 

 

Textnivå – Politiska domänen 

I min modell utgår textnivån/politiska domänen av regeringens texter. Texterna ska ses som 

utgångstexter som den diskursiva och sociala praktiken sedan omformulerar och konsumerar. 

 

Diskursiva praktiken – Direktivdomänen 

Nya texter skapas och konsumeras utifrån utgångstexterna. 

 

Sociala praktiken – Utförardomänen 

Utgångstexterna förvaltas, ges mening och omskrivs utifrån såväl utgångstexterna samt 

direktivdomänen texter. 

 

 

6.4 Intertextualisering som analysverktyg 

Inom den diskursiva analysen finns det flertalet verktyg att tillgå för att genomföra en analys. I 

denna studie har jag att fokusera på hur texter skapar och ger innebörd till begreppen goda 

levnadsvillkor, få leva som andra och delaktighet. Detta benämns som intertextualisering. 

Intertextualisering är ett begrepp som myntades av den bulgariska lingvistiska filosofen Julia 

Kristeva och begreppet kan ses som en produkt av poststrukturalismen. Kristeva anser att en 

text inte kan ses som separata enheter, texter bör istället ses som ett konstant flöden av 

kommunikation som sker i relation med andra texter. Kristeva menar att intertextualiseringen 
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är en process som syftar till att ge en text meningsfullhet. Begreppet används med olika 

innebörder av olika forskare, någon gemensam konsensus av innebörden är svår att finna och 

många av forskarna använder sig av egna tolkningar av begreppet (Skarström Hinojosa, 2016). 

Inom den kritiska diskursanalysen menar man att intertextualisering kan ses som ett 

analysverktyg för att undersöka hur samma textinnehåll produceras, konsumeras och 

produceras igen, exempelvis på Faircloughs (1992) tre nivåer i sin analysmodell. Syftet med 

intertextualiseringen är att uppmärksamma hur diskursen skapas, återskapas och/eller förändras 

i de olika textversionerna eller utformningarnas uppbyggnad (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

Utifrån den socialkonstruktionistiska ingång som denna studie har avser jag att använda 

begreppet utifrån att kunskap skapas i sociala sammanhang och texterna som undersökts bör 

ses som nya konstruktioner av kunskap genom den intertextuella kedja som texterna genomgår. 

Intertextualiseringen ämnar i min studie att synliggöra hur texterna produceras på 

regeringsnivån, produceras och konsumeras hos Socialstyrelsen och sedan ges mening och 

innehåll och förvaltas i den sociala praktiken, kommunerna. Med hänsyn till förarbetets 

funktion som vägledande och Faircloughs tre nivåer undrar jag om man kan se denna 

intertextualiseringskedja i texterna jag kommer att analysera.  

 

 

6:5 Empiriskt urval 

Eftersom mitt syfte är att granska hur begreppen goda levnadsvillkor, få leva som andra och 

delaktighet för personer med insatser enligt LSS (1993:387) konstrueras och ges innebörd i 

offentliga dokument var mina kriterier i urvalsprocessen att finna sammanlagt sex texter att 

analysera. För att få ett helhetsperspektiv från beslutsfattare till professionsutövare valde jag att 

texterna skulle härstamma från regeringen, socialstyrelsen och kommuner. Dessa tre 

representerar leden från beslut och lagstiftning, vårt politiska organ, genom riktlinjer och 

allmänna råd som ges ut av socialstyrelsen till utförande/verkställighet i kommunerna. 
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6:5:1 Urvalsprocess och kriterier - Regeringen 

Kriterierna för urvalet av två texter från regeringen blev att det skulle vara nu gällande och 

senast uppdaterade lagstiftning, sökord ”goda levnadsvillkor” och ”funktionsnedsättning”. 

Valet blev således Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).  

Förarbeten är ett samlingsnamn för exempelvis utredningar, propositioner och betänkanden 

som tas fram innan riksdagen beslutar om en ny lag. I Sverige har förarbeten funktionen av att 

den ses som en källa för hur en lagtext ska tolkas (www.lagrummet.se). Valet föll därav på 

Proposition 1992/93:159. Om stöd och service till vissa funktionshindrade. Propositionen är 

förarbetet till LSS (1993:387). 

 

6:5:2 Urvalsprocess och kriterier: Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen skiljer på sina föreskrifter och allmänna råd och rekommendationer. 

Föreskrifterna och de allmänna råden måste kommunerna efterfölja medan 

rekommendationerna endast rekommenderar utförandet men är inte ett krav att efterföljas. 

Kriterierna blev således att texten skulle vara en SOSFS eftersom de ska vara rikstäckande och 

således inte ska särskilja sig mellan olika kommuner. I valet av texter från Socialstyrelsen blev 

således kriterierna att det skulle vara en Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS. Ytterligare kriterier 

var ämnesområdet LSS och innehålla orden ”bedömning” och ”utformning”. Sökmotorn som 

användes var socialstyrelsens hemsida. Sökresultatet blev noll. Eftersom ingen SOSFS innehöll 

ovan nämnda sökord valde jag att istället begränsa sökningen utifrån socialstyrelsens kriterier, 

”Socialtjänsten” och med sökordet ”LSS”.  

 

Resultatet blev nu fyra SOSFS:ar: 

 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS (SOSFS 2012:6) 

 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9)  

 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till 

personer med funktionsnedsättning (SOSFS 2014:2)  

 Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS 

(SOSFS 2014:5)  
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Resultatet visade således att det inte fanns några SOSFS inom valt ämnesområde att analysera. 

I avsaknaden av material som stämde in på ämnet behövde jag således göra nya sökningar för 

att finna material från den nivån som ger riktlinjer till kommunerna. Det visade sig i urvalet för 

kommunernas riktlinjer att de kommunala texterna istället härledes till prejudikat från 

domstolar. Utifrån resultaten kunde jag således konstatera att det materialet som skulle 

analyseras inom ramen för denna studie återfanns på domstolsnivå och inte hos socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

6:5:3 Urvalsprocess och kriterier: Kommunala riktlinjer  

För att belysa eventuella geografiska, demografiska och litterära skillnader mellan kommunala 

riktlinjer och kunna påvisa hur det kan komma att påverka och särskilja det enskilda stöd 

individen erhåller valde jag att granska två skilda kommuners texter. Kriterierna för urvalet av 

de kommunala riktlinjerna var att kommunerna skulle skilja sig åt gällande befolkningsantal, 

sidantalet i riktlinjerna skulle skilja minst 10 sidor samt innehålla beskrivningar av såväl 

bedömning samt utformning av insatser enligt LSS (1993:387). Kriterierna antogs för att belysa 

eventuella skillnader hos kommuner genom att granska kommuner med befolkningsantal som 

särskilde sig med 20000 invånare och olika detaljerade utifrån antal sidantal i riktlinjer. Sökord 

som använt i urvalet av kommuner var ”LSS riktlinjer”, sökmotor som användes var Google 

och utifrån ovan nämnda kriterier valdes två kommuner ut (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6:6 Forskningsetik 

Eftersom jag ämnar genomföra en kritisk diskursanalys av sex texter blir det inte samma 

forskningsetiska frågeställningar som vid exempelvis en kvalitativ intervjustudie där 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är grundläggande 

krav för ett etiskt försvarbart genomförande (Nikku, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 

Litteraturen jag behandlat är redan skriven och publicerad text och behovet att bevara 

anonymitet och tydliggöra syftet för respondenterna uppstår således inte. Viktigare blir däremot 

att värdera och beakta texterna samtidigt som man kritiskt måste granska och värdera sannheten 

i texterna man använder sig av. Det blir extra viktigt att tydliggöra vad som är egna tolkningar 

och vad som är hämtat från externa källor, detta är givetvis viktigt vid all typ av forskning, men 
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eftersom det vid en diskursanalys av text saknas en informant som kan läsa igenom och 

godkänna materialet blir det extra viktigt som forskare att själv ta sig an det ansvaret. Som vid 

alla annan forskning är det vidare viktigt att tydliggöra och göra forskningsprocessen, urval, 

datainsamlingen och avgränsningarna transparenta för att möjliggöra för läsaren att förstå och 

följa forskningsprocessen och därmed förhindra eventuella etiska dilemman (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Jag har valt att avidentifiera valda kommuners namn då jag valt att använda två olika 

kommunalt dikterade och antagna riktlinjer vad gäller bedömningen och utformandet av LSS-

insatser. Detta angreppssätt upplever jag skäligt då huvudsyftet inte var att granska och 

synliggöra specifika kommuners bedömnings- och utformningsinstrument utan istället påvisa 

eventuella skillnader som kan återfinnas i tolkningar och benämningar i bärande begrepp varvid 

dessa kommuners namn är ovidkommande för studiens utfall. Texterna har benämnts och 

analyserats under namnen: ”Kommun A” och ”Kommun B” (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

6:7 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som kan användas i all typ av undersökning och 

forskning men innebörden av begreppen blir annorlunda beroende på studiens analysmodell. 

Validitet inom textanalysen, där den kritiska diskursanalysen faller in, bör tolkas utifrån hur väl 

undersökningen besvarar de frågor som ställs i studien. Validiteten ligger således i hur väl 

forskaren lyckats undersöka det som ämnades undersöka. Som forskare bör man reflektera och 

medvetengöra sin egen förförståelse i relation till studieobjektet man ämnar undersöka i sin 

studie. Förförståelsen präglas av historiska och sociala förförståelse för objektet och som 

forskare är man medskapare till svaren på de frågor man ställer i studien genom den 

förförståelse man har med sig (Bergström & Boréus, 2012; Blom, Morén & Nygren, 2011).  

Genom att noggrant hålla mig stringent i min empiriska införskaffning och att i analysen och 

resultatet utifrån mitt syfte och frågeställning kan man anse att validiteten i min studie kan anses 

hög då syfte och frågeställningar har besvarats i analys- och resultatkapitlet. Utifrån min egen 

yrkeserfarenhet av arbete inom verksamheter utifrån LSS-lagen (1993:387) färgas min 

förförståelse för studieobjektet, texterna, och vad jag har för erfarenhet av exempelvis olika 

begreppsinnebörder. Genom att synliggöra och reflektera kring min egen förförståelse och 

försöka hålla mig ofärgad i mina analyser anser jag att jag uppnår en hög validitet. 
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Reliabilitet avser att belysa hur väl undersökningen är tillförlitlig. Inom textanalysen är 

tolkningsaspekten starkt sammanknuten med reliabiliteten, oberoende av tolkningsstrategi 

måste textanalysen och läsningens noggrannhet stå i relation till studiens syfte, först då kan man 

uppnå en god reliabilitet. Intersubjektivitet är ett begrepp som i relation till reliabilitet uppnås 

när två oberoende studier utförda på samma sätt och som studerar samma fenomen utförda av 

olika personer resulterar i samma resultat. Om intersubjektivitet uppnås kan reliabiliteten anses 

hög (Bergström & Boréus, 2012). 

Eftersom en diskursanalys är forskarens egna tolkningar av texten, utifrån förförståelse för 

objektet, är det svårt att garantera att en annan forskare hade kommit fram till samma tolkningar 

som jag gjort i den analys jag genomfört i denna studie. Även om jag i rollen som forskare 

försökt hålla mig ofärgad i min analys av texterna har min förförståelse, ofrivilligt, bidragit till 

de tolkningar jag gjort. Min förståelse återfinns i att jag i mitt yrkesliv arbetat 9 år inom olika 

verksamheter utifrån LSS (1993:387). 
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7.  RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel kommer tre lingvistiska teman redovisas som uppmärksammades under 

analysprocessen och vilka diskurser som kan utläsas i resultatet. Utvalda citat från alla 

analyserade texter synliggör såväl ordval, lingvistiska teman samt intertextualiseringskedjor. 

Ordval är ett sätt att avslöja bestämda sätt att se på världen och därför har jag valt att använda 

ordval som ett sätt att identifiera diskurser i texterna (Fairclough, 1992. Bergström & Boréus, 

2012. Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Temana är goda levnadsvillkor (ett gott liv), få leva 

som andra och delaktighet och dessa teman är tre viktiga grundpelare i LSS (1993:387) som 

tolkas och förvandlas när texterna konstrueras och ges mening på de olika nivåerna.  

 

 

7:1 Intertextualisering av diskursen goda levnadsvillkor 

 

”Alla människor skall ges lika rättigheter samt möjligheter att leva ett gott liv […]Vi avser bl.a. 

den uttalade betoningen av individens självständig[…] Vi anser att lagstiftningen behövs som ett 

led i processen att hävda den enskildes ställning i samhället och ge honom/henne[…] verktyg för 

att kunna påverka sin situation. Men också för att han/hon skall kunna delta i samhällets 

utveckling och forma det samhälle där barn, ungdomar och vuxna med omfattande 

funktionsnedsättningar självklart ingår och respekteras i mångfalden.”  

(Prop 92/93:159. Bilaga 1:1 s, 213) 

 

Utifrån ovanstående citat kan man urskilja att lika rättigheter, ett gott liv, påverka sin situation, 

delta och forma enskild medborgares liv menar att förklara innebörden av goda levnadsvillkor 

för personer med funktionsnedsättning. Goda levnadsvillkor ska tillgodoses genom en 

samhällsutveckling och ett inträdande för personer med funktionsnedsättningar på 

samhällsarenor som tidigare inte varit öppna för dessa personer. För personer med 

funktionsnedsättningar ska alltså lagen garantera ett liv med samma rättigheter och möjligheter 

att påverka sitt liv som personer utan funktionsnedsättningar. Funktions-nedsättningar ska inte 

vara ett hinder i skapandet av sin roll som samhällsmedborgare. 

 

 
”7 §…Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna 

skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella 

behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och 

stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv.” (LSS 1993:387) 
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I ovanstående citat från lagtexten LSS (1993:387) kan man tolka att verktyget för att kunna 

erhålla goda levnadsvillkor är individuellt behovsprövade insatser och dessa insatser tillgodoses 

genom de insatser som finns till förfogande inom ramarna för lagen. Istället för propositionens 

ansats att samhällsutveckling ska ske i syfte att minska klyftorna kan man tolka att LSS 

(1993:387) menar att insatserna är verktygen i skapandet av goda levnadsvillkor. Man lägger 

vikt vid samma typ av innebörd som propositionen men med andra ordval. Ett gott liv blir goda 

levnadsvillkor, lika rättigheter utmynnar i individuella behov, att få forma och delta i 

utformande av samhällets utveckling kan i lagtexten tolkas som ett självständigt liv. Här ser 

man tydligt hur texten konsumeras och omtolkas genom andra ordval som inbringar andra 

ansatser till förståelse, intertextualiseringskedjan har tagit sitt första steg mellan proposition och 

lagtext. 

 

 

”Punkter som är särskilt viktiga att beakta i bedömningen av goda levnadsvillkor är: jämlikhet i 

levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet, kunna leva som andra, självbestämmanderätt, 

integritet, inflytande och medbestämmande. Målet[…]är att personer med funktionsnedsättning 

inte ska ha sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Alla 

medborgare måste dock ibland acceptera att man inte kan uppnå det mest önskvärda, t ex att man 

inte kan få en bostad i ett särskilt attraktivt område eller åka på utlandssemester. Ambitionen ska 

vara att tillgodose den enskildes önskemål inom rimliga gränser för vad som är goda 

levnadsvillkor för alla medborgare.”                                                                             (Kommun A, 

2014)      

      
 

 

Kommun A reproducerar och tolkar om begreppet goda levnadsvillkor ytterligare och avlägsnar 

sig ifrån lagtexten samt Prop 92/93:159 och menar att goda levnadsvillkor kan mätas utifrån sju 

indikationer. Kommun A verkar således ha skapat en typ av måttstock över hur och när en 

individ uppnår goda levnadsvillkor. Samtidigt använder man sig av ord som ambition och 

rimliga gränser som ur ett lingvistiskt synsätt kan tolkas som att det är kommunens strävan 

men inte en självklarhet att tillgodose individens anspråk på goda levnadsvillkor vilket inte är 

samma intention som man kan utläsa i propositionen och lagen där man kan tolka intentionerna 

som att kommunerna ska tillgodose individens anspråk. Utifrån kommun A’s beskrivning av 

goda levnadsvillkor kan man tolka det som att goda levnadsvillkor uppnås när dåliga livsvillkor 
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elimineras. Innehållet i individens anspråk på goda levnadsvillkoren ska befinna sig inom 

rimliga gränser. Individen kan således komma att behöva kompromissa i sina krav på goda 

levnadsvillkor ifall dessa krav inte korrelerar med samhällsnormen av det goda livet för 

personer i samma åldersmässiga spann utan funktionsnedsättningar. Samtidigt som kommun A 

menar att goda levnadsvillkor mäts utifrån hur stark medbestämmanderätten är beskrivs det 

som att individen ska inta en position av rimlighet i sina krav och önskemål, vart gränserna går 

eller vad som anses rimligt förutom en jämförelse med medborgare utan funktionsnedsättningar 

i samma ålder beskriv inte.  

 

 
”Brukaren ska enligt LSS garanteras goda levnadsvillkor. Målet med insatserna är att personer 

med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och jämlikhet i samhället, vilket innebär att 

brukaren ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Insatserna i LSS ska 

kompensera för svårigheterna i den dagliga livsföringen för personer med omfattande och 

varaktiga funktionsnedsättningar. […] De (insatserna) ska anpassas till mottagarens behov och 

önskemål och utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker 

deras förmåga att leva ett självständigt liv.”  

(Kommun B, 2012) 

 

 

 

Kommun B menar att brukarna ska garanteras goda levnadsvillkor med LSS-insatserna som 

verktyg. Att känna delaktighet och jämlikhet och kunna delta i samhällslivet på samma villkor 

som andra är deras tolkning av goda levnadsvillkor. Man kan här urskilja en underliggande ton 

av att funktionsnedsättningen ska kompenseras bort genom insatserna och därmed uppnås goda 

levnadsvillkor och först då kan individen leva ett självständigt liv och delta i samhällslivet på 

samma villkor som andra.  

 

Ovanstående citat och tolkning belyser hur intertextualisering av begreppet och diskursen goda 

levnadsvillkor, innehåll och innebörd skiljs åt genom den lingvistik som används vid 

förklaringen och därav reproduceras inom såväl textnivån och den sociala praktiken, det vill 

säga att texterna tolkas, omtolkas och antas igen utifrån olika normer på flera nivåer. 
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7:2 Intertextualisering av diskursen få leva som andra 

Diskursen att ges möjligheten att leva som andra är ett återkommande uttryck i såväl 

propositionen, lagtext, kommunala riktlinjer och prejudikat. Nedanstående citat illustrerar dock 

olika synsätt på diskursens betydelse på de olika nivåerna. 

 

”[…] enskilda och grupper med stora funktionsnedsättningar har levnadsvillkor som tydliggör 

kvarstående klyftor i välfärdens utveckling. Väl kända mål om full delaktig och jämlikhet har inte 

uppnåtts […]Förenklat kan det uttryckas att de till följd av omfattande funktionsnedsättningar har 

mycket stora svårigheter i sin dagliga livsföring lever med de största brister i tillgång till bostäder, 

sysselsättning och arbete, fritid och rekreation” 

                                                                                                 

”5. […] det övergripande målet för verksamhet enligt lagen är att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra, trots sitt funktionshinder. Verksamheten skall syfta till att personer som omfattas av lagen 

uppnår jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta avser att ge uttryck för de 

bärande principerna i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, inflytande, delaktighet, 

självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.  

(Prop 92/93:159 s, 212) 

  

 

I ovanstående två citat ur propositionen kan man urskilja en tanke om att möjligheten att leva 

som andra ska utgå ifrån samhälleliga förändringar, om samhället ändrar sig kan även personer 

med funktionsnedsättningar tillförsäkras att få leva som andra. Det framgår inte detaljerat vem 

”de andra” är eller hur leva som andra ska uppnås. Diskursen att leva som andra problematiseras 

istället och konstateras inte vara tillgänglig då utredningen genomfördes. Vidare menar 

utredarna att i framtiden, under 2000-talet skall lagen inte längre vara behövlig då man anser 

att behoven skall finnas tillgängliga för alla medborgare, funktionshindrad eller inte. Här görs 

en markering av att särskiljandet mellan personer med och utan funktionshinder är en ambition 

och lagen ska ses som ett verktyg på vägen mot ett samhälle där alla medborgare får rätt att leva 

likvärdigt och tillgodoses på samma sätt för samhällets alla medborgare. Med att leva som andra 

menas i propostionen exempelvis att ha tillgång till bostad, sysselsättning och fritid. Att inte 

kunna utöva inflytande över exempelvis dessa områden innebär att inte kunna leva som andra. 

Diskursen av att få leva som andra utgår alltså i proposition från att det inte finns någon rättvisa 

i tillgången till vad som anses som ett normativt liv för personer utan funktionsnedsättningar: 

bostad, arbete och meningssfull fritid.  
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Här kan man utläsa att få leva som andra menar att individer med funktionsnedsättningar ges 

tillgång till det normativa livet i samhället. Att leva som alla andra uppfylls således genom att 

ge personer med funktionshinder tillgång till normativa liv och i propositionen upplevs det som 

att det är lagstiftningens målsättning. 

I ett domslut från Högsta förvaltningsrätten angående rätten att få ledsagning till en resa framgår 

följande och kan anses vara ett prejudikat: 

 

”Vid bedömningen av om en person har behov av en insats för sin livsföring enligt LSS måste en 

jämförelse göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder. Personer 

utan funktionshinder kan själva välja var de vill tillbringa sin semester […]. Om ledsagarservice 

endast kan beviljas för en kortare semesterresa till ett näraliggande land innebär det att personer med 

funktionshinder inte har samma möjligheter att leva som andra.”  

(Högsta Förvaltningsdomstolens dom, mål nr 78-11 s, 2) 

 

I ovanstående domslut kan man utläsa att få leva som andra innebär att få möjlighet att leva 

som andra utan funktionsnedsättningar i samma ålder. Att inte ges möjlighet till ett normalt liv 

anses därmed inte korrelera med att leva som andra. HFD5 menar således att en jämförelse 

måste göras mellan personer med och utan funktionsnedsättningar. Man uttrycker till och med 

livsföring som kan anses normal, ur dessa ord kan man uttolka att personer med 

funktionsnedsättningar inte heller kan utgå ifrån att få det bättre än personer utan 

funktionsnedsättningar utan måttstocken utgår ifrån att mäta att personer med funktions-

nedsättningar får jämbördig rätt att få leva som andra, varken bättre eller sämre. 

 

Nedanstående citat är ur Kommun A’s vägledande material.  

 

”Punkter som är särskilt viktiga att beakta i bedömningen av goda levnadsvillkor är:  

 

• Jämlikhet i levnadsvillkor  

• Full delaktighet i samhällslivet 

• Kunna leva som andra 

• Självbestämmanderätt  

• Integritet 

• Inflytande och medbestämmande” 

(Kommun A, 2014) 

                                                             
5 Högsta förvaltningsrätten 
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Kommun A menar att kunna leva som andra är en del av goda levnadsvillkor, någon djupare 

förklaringen av hur man ska uppnå att möjliggöra att leva som andra framgår inte och meningen 

tas inte upp i några andra delar av det vägledande materialet men det är fortfarande en 

bedömningsgrad av goda levnadsvillkor.  

 

Ovanstående citat och tolkning belyser hur intertextualisering bidrar till att diskursen få leva 

som andra ges olika innebörder och lingvistiken innebär att begreppet kan tolkas och ges olika 

innebörd. Den diskursiva praktiken (HFD) konstruerar att få leva som andra ska innebära att 

man ska leva varken bättre eller sämre än övriga samhällets medborgare och producerar således 

en ny innebörd av begreppet vilket sedan vidare omkonstrueras av den diskursiva praktiken 

samt den sociala praktiken. Diskurserna kring begreppet tolkas, reproduceras och antas igen 

med, i min tolkning, nya innebörder på de olika textnivåerna. 

 

 

  

7:3 Intertextualisering av diskursen delaktighet  

 

”Förenklat kan det uttryckas så att de som till följd av omfattande funktionsnedsättningar har mycket 

stora svårigheter […] Därmed ställs de också utanför möjligheter att utöva inflytande.” (Prop 

92/93:159) 

 

 

I propositionen framgår att personer med omfattande funktionsnedsättningar har mycket stora 

svårigheter att få utöva inflytande över sitt eget liv och därmed ställs personerna utanför 

möjligheten till delaktighet. Här kan det tolkas som att bristen på delaktighet är ett 

samhällsproblem, individerna ges inte möjlighet av samhället att vara delaktiga. Huruvida 

delaktigheten gäller samhällsdelaktighet, individens delaktighet i beslutsprocesser och 

utformningar av sitt liv eller både också framgår eller specificeras dock inte.  

 

 

”Bestämmelsen markerar vidare respekten för individens egna önskningar och behov. Det 

betyder att stöd skall ges och utformas i samverkan med den berörde.” 

                                                                           (Prop 92/93:159 s, 171) 
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I förarbetet kan man utläsa att delaktighetsintentionen utgår ifrån respekten för den enskildes 

önskningar och behov i relation till utformandet av stödet. De lingvistiska ordvalen kan dock 

tolkas som att respekten i kombination med samverkan i relation till individen. Detta kan tolkas 

som att individen har rätt att bli lyssnad till men det kan utläsas som att ett tolkningsföreträde 

ytterst ligger på professionen.  

 

 

”Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet […] vilket 

innebär att brukaren ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra.” (Kommun B, 

2012)  

 

Ovanstående citat kan tolkas som att delaktighet innebär att individen ska kunna delta i 

samhällslivet på samma villkor som andra, då har delaktighet uppnåtts. Några närmare förslag 

på hur det ska uppnås återfinns dock inte i texten. Delaktighet anses vara ett av 

bedömningskriterierna för goda levnadsvillkor men hur man ska bedöma om individen har och 

känner delaktighet framgår inte och därav blir vägledningen ganska intetsägande. Man kan 

tolka det som att de lingvistiska valen därmed förringas begreppsinnebörden i delaktighet.  

 

”Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och jämlikhet 

i samhället, vilket innebär att brukaren ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra.”  

(Kommun A, 2014)  

 

Hos kommun A kopplar man samman delaktigheten med insatserna och känslan av att vara 

delaktig. Målet med insatserna är att just öka och medverka till känslan av delaktighet i 

samhället men att vara aktivt deltagande i utformandet av sitt liv som ett steg mot delaktighet, 

som propositionen statuerar omnämns inte. Lingvistiskt poängterar man istället att 

delaktigheten ska återfinnas i en känsla hos individen. När individen får en känsla av tillgång 

och möjlighet att delta i samhällslivet på samma villkor som andra menar man att delaktigheten 

är uppfylld. Ett steg i att bli en rutinerad samhällsmedborgare.  

 

Utifrån ovanstående citat och tolkningar kan man urskönja att den intertextuella kedjan även 

här uppstår mellan de olika domänerna och deras tolkningar av texterna vilket i sin tur 

omkonstruerar innebörden av begreppet delaktighet.  
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På kommunalnivå, i den sociala praktiken/utförardomänen, återfinns att delaktighet är en känsla 

man ska uppnå medan det på textnivå/politiska domänen återfinns en intention av att delaktighet 

är uppnåbart genom att som individ erhålla möjligheten att delta i samhällslivet som andra. 

Intertextualiseringen sker således genom att begreppet ges ny innebörd. Noterbart är att 

direktivnivån uteblir med sin tolkning av delaktighet, detta kan ses som ett hål i kedjan att 

nivån/domänen som kan ses nivån att inhämta direktiv inte omnämner ett sådant tungt begrepp 

som delaktighet. 
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8.  DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

Alla de granskade texterna särskiljer sig från varandra. Man kan tolka texternas betydelse olika 

och specifikt särskiljer sig vissa bärande begrepp tydligt i texterna på varje nivå utifrån 

domänteorin och analysmodellen. 

 

8:1 Domänteoretisk påverkan på texternas innehåll 

Vid analysen kan man urskilja att bärande begrepp i LSS (1993:387) goda levnadsvillkor, få 

leva som andra och delaktighet kan tolkas väldigt olika i de utvalda dokumenten. Utifrån 

domänteorins tankar att de tre domänen har olika syften, tillämpningar och normer som 

påverkar slutprodukten kan man förstå hur begreppen omvandlas och ges ny innebörd. Varje 

enskild nivå har gjort sin egen tolkning utifrån egna uppsatta normer och målbilder inom sin 

domän. I förlängningen medför avsaknaden av gemensamma målbilder, normer och diskurser 

i hela kedjan från politiska domänen till utförardomänen, en påverkan på individens lagliga 

rättigheter. Att säga att lagen garanterar lika levnadsvillkor för alla personer oavsett 

demografisk och geografisk förutsättningar kan följaktligen ses som en sanning med 

modifikation. Såväl de analyserade texterna som tidigare forskning skildrar att det finns 

skillnader i tolkningarna av bärande begreppen vilket i förlängningen kommer påverka 

individernas rättighet till samma utformande av insatser oavsett geografiska och demografiska 

förutsättningar. 

  

Enbart mellan de två kommuner jag granskat särskiljer sig bedömningsinstrument och 

utformandet av insatserna och det är svårt att tänka sig att detsamma inte skulle gälla för fler 

kommuner, vilket även ger validitet till Socialstyrelsens kartläggning (2015) men också 

Erlandssons (2014) forskning som även den påvisar hur interna dokumenten är begränsande i 

sin utformande. Min studie validerar också Erlandssons (2014) forskning som pekar mot att 

myndigheterna använder olika normer utifrån att de har egna styrdokument vilket medför att 

förutsägbarheten minskar i samband med beslut.  

 

Utifrån Faircloughs tankar om intertextualiseringskedjor och denna studies 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt hur kunskap konstrueras anser jag att det inte är svårt 

att förstå varför stödet skiljer sig åt kommuner emellan. Med det menar jag att lagen, 

prejudikaten, propositionerna etc. och kommunala riktlinjer skapas, tolkas och omskrivs och 

därmed uppstår nya normer och innebörder för de bärande begreppen. Kunskapen 
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omkonstrueras och blir nya sanningar. Visserligen kan man hävda att kommunala riktlinjer 

bidrar till en enhetlig syn inom kommunen som ska garantera kommunens individer ett 

likställigt bemötande och bedömande men vart återfinns den enhetliga synen mellan kommuner 

och på nationell nivå?  

 

Utifrån resultaten i min studie sträcker jag mig till att hävda att det finns ett stort 

tolkningsföreträde hos varje enskild kommun i relation till organiseringen och utförandet av 

stöd och service enligt LSS (1993:387). Givetvis kan man hävda att rättssäkerheten återfinns 

då kommunerna ska ta stöd i rättspraxis, lagtexten och propositionen men som ovanstående 

studie påvisat ges enskilda tolkningar företräde och bedömningarna särskiljer sig utifrån vilka 

parametrar man väljer att utgå ifrån. I förlängningen kan det innebära att organiseringen av 

insatserna utformas olika.  

 

 

Figur 6. Intertextuella kedjan i offentliga dokument 

 

Likt ovanstående matris skildrar synliggör denna studie att Socialstyrelsens roll som rådgörande 

och klargörande part får stå tillbaka för avgörande domslut där kommunerna söker stöd i sina 

bedömningar och utformningar. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt att kunskap skapas 

i olika praktiker synliggör denna studie att så sker mellan de olika nivåerna då innehållet skapas 

i olika sociala praktiker och på så sätt ges olika innebörder till bärande principer och begrepp 
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inom LSS (1993:387) och individerna tillgodoses därtill inte lika levnadsvillkor mellan 

kommunerna.  

 

Visst kan man hävda att Regeringen till viss del tagit ansvaret att lyfta blicken och se det 

bekymmersamma med att det saknas enhetliga nationella riktlinjer genom att ge Socialstyrelsen 

uppdraget att kartlägga och tydliggöra brister och ojämlikheter som framkommit vid 

granskandet av kommunernas riktlinjer men något förtydligande av lagen eller nya nationellt 

övergripande riktlinjer nämns inte som en åtgärd för att lösa problemet att stödet särskiljer sig, 

i mitt tycke, ganska grava missförhållanden. Detta kan ses som det fenomen Johansson (2005) 

kallar välfärdsforskningens vita fläck. Fenomenet uppenbarar sig tydligt i denna studie. Utifrån 

tankar om att bärande begrepp som helhetssyn, få leva som andra, goda levnadsvillkor och 

delaktighet ska finnas tillgängliga på samma förutsättningar för alla individer med insatser från 

LSS (1993:387) framgår det tydligt att delar av den konstruktionsprocess som skapar innebörd 

till dessa begrepp saknas i tidigare forskning. Som forskare väljer man istället att inta en 

position av individperspektivet eller organisationsperspektiv. Det kan i förlängningen bidra till 

en slags motpols-relation mellan individ och organisation.  

 

 

8:2 Debatten och konstruktionen av levnadsvillkor 

En tanke som växt sig starkare under denna studies tid är hur det tycks att villkoren och 

levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar först diskuteras när missnöje uppstår. 

När ett beslut eller utformande av en insats enligt LSS (1993:387) ogillas hos antingen individen 

själv eller kommunen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten och granskas således i 

efterhand. Men också att kommunerna söker svar på sina frågor i prejudikat och prejudikat 

skapas först när en part är missnöjd över ett beslut eller ett utformande av en insats och 

överklagar vilket kan leda till att en domstol tar upp ärendet. Livsvillkoren för personer med 

funktionsnedsättningar diskuteras först när ett missnöje föreligger. Någon måste uppleva sig 

särbehandlad eller missnöjd innan en diskussion startat, exempelvis de missnöjda röster från 

handikapporganisationer som ledde till den omfattande handikapputredningen som senare 

utmynnade i, fortfarande, gällande lagstiftning LSS (1993:387).  

 

Likt tidigare visad matris visar är det prejudikaten från domstolar som har en stark bäring i 

utformande av riktlinjer och stödmaterial för kommuner, istället för riktlinjer från 
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Socialstyrelsen. Utifrån studien kan man se hur villkoren för personer med 

funktionsnedsättningar med insatser från LSS (1993:387) konstrueras i offentliga dokument på 

tre nivåer i svenska samhället. Utifrån en intertextuell kedja framgår det att ursprungstexten och 

intentionerna omformas och konsumeras på nästa nivå för att sedan utmynna i att kommunerna 

gör sin egen tolkning, omformning och nya begreppsinnehåll vilket innebär att individer 

erhåller olika stöd kommuner emellan. Detta påvisar att villkoren för personerna med 

funktionshinder konstrueras genom de begreppsinnebörder, konstruktioner och konsumtion via 

textens färd genom den sociala och diskursiva praktiken utifrån Faircloughs (1992) 

tredimensionella analysmodell med påverkan av de tre nivåerna i domänteorin. Däremot kan 

man uppmärksamma att det uppstår ett hål i den intertextuella kedjan vid direktivdomänet, i 

ovanstående analys framgår det att bara en av texterna från HFD som analyserats närmade sig 

de diskurser jag valt att analysera. Man kan därav tolka det som att det blir ett slags 

”kunskapshål” i direktiven och därav kan man uttolka att det kanske är här det stora 

handlingsutrymmet i varje enskild kommun uppstår.  

 

 

8:3 Att konstruera livet utifrån samhällsnormer 

Det framgår av såväl bedömningsinstrument samt förarbete och ett av prejudikaten att 

intentionen är att goda levnadsvillkor uppnås i jämförelse med samhällsnormen. Utifrån 

jämförelse av parametrar som exempelvis ålder konstrueras livet för personer med 

funktionsnedsättningar utifrån rådande normer och vad som anses rätt och inte i övriga 

samhället. Att uppnå levnadsvillkor som är individens egna önskemål är således möjliga, det 

vill säga om individen har önskemål som överensstämmer med samhällsnormen, varken mer 

eller mindre. Detta understöds av Ineland & Sjöström (2007) som menar att detta 

normalitetssträvande är problematisk då det finns tydliga maktaspekter invävda, någon annan 

har makten att definiera vad som ska betraktas som normalt och eftersträvansvärt. Normaliteten 

påtvingas de människor som blir underkastade samhällets normalitetssträvande och 

normaliseringen som eftersträvas blir istället ett sätt att imitera det liv som uppfattas som 

normalt (Ineland & Sjöström, 2007). 

 

 

”På längre sikt – 2000-talet – anser vi det dock vara ett givet mål att behoven hos vår personkrets 

skall kunna tillgodoses genom reglering i lagar som är bärkraftiga nog för alla medborgare.”                                                                   

(Prop 92/03:159 s, 213) 



45 
 

 

Det etiska perspektivet genomsyrar stora delar av Propositionen för att utkristalliseras i 

ovanstående citat. Intentionen med lagen kan ses som ett steg i riktningen mot ett samhälle där 

rättighetslagar för personer med funktionshinder ska vara överflödiga. Behoven ska istället 

kunna tillgodoses inom samma lag som för personer utan funktionsnedsättningar. En tolkning 

är att det svenska samhället ska omvandlas till ett samhälle med god etik där alla 

samhällsmedborgare ska ges möjlighet att leva det liv man själv vill skapa sig och leva. Den 

särskiljning som följer med lagen ska således elimineras ur samhället. Intention om att lagen i 

dagens samhälle skulle vara överflödig och inte behövas har tydligt inte levts upp till. Istället 

är LSS (1993:387) en lag som ökar i antal beviljade insatser för varje år som går 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

 

8:4 Studiens implikationer och vidare forskning  

Studiens implikationer för framtida socialt arbete och socialpedagogiken utifrån ovanstående 

resultat kan anses belysa vikten att i rollen som socialarbetare uppmärksamma att vi befinner 

oss i en större praktik än specifikt den sociala praktiken vi verkar i. Att vi i rollen som 

socialarbetare påverkas av flertalet faktorer runt omkring, alltifrån godtagna samhällsnormer 

till att förutsättningarna för den sociala praktiken inte enbart villkoras i den sociala praktiken vi 

befinner oss i utan av institutionella villkor i stort. Studien påvisar att det finns skillnader i 

tolkningarna av bärande begrepp som används inom den sociala praktiken utifrån intertextuella 

kedjor. 

 

Vidare forskning vore givetvis att fördjupa och bredda den empiriska grunden. Detta skulle 

kunna ske genom ett större urval av kommuner och fler offentliga dokument men också genom 

att involvera och ta in de tre domänens egna upplevelser och tankar kring fenomenet. 

Exempelvis genom intervjuer med företrädare för de tre domänen samt intervjuer med personer 

som erhåller insatser genom lagen vore ett intressesant komplement för att få såväl professions- 

och individ-perspektivet. Utifrån Blom, Morén & Perlinskis (2015) tankar om hur viktigt det 

som socialarbetare är att förstå vilka institutionella villkor som påverkar villkorandet av 

professionsutövning, och synliggörandet av avsaknad av sådan forskning, bör vidare forskning 

inom ämnet fullföljas. 
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8:6 Slutord 

Syftet med denna studie var att studera hur innehållet i bärande begrepp inom LSS (1993:387) 

skapas i offentliga dokument på tre nivåer i samhället: Regering, Socialstyrelsen och 

kommuner. Mina fynd visar att texterna konsumeras och omkonstrueras utifrån en intertextuell 

kedja. Detta leder till att vi i rollen som socialarbetare måste inse att vi jobbar i en kontext som 

är större än den sociala praktiken vi verkar inom. Studien utmynnar i att individen utifrån 

geografiska och demografiska markörer i dagsläget inte tillförsäkras samma levnadsvillkor.  
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