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Sammanfattning 
 

Nyckelord: Goda levnadsvillkor, LSS, diskursanalys. 
Syftet med denna uppsats är att undersöka begreppet ”goda levnadsvillkor” i lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och hur begreppet konstrueras i 
förvaltningsdomstolarnas praxis. Materialet består av domar från högsta instans, Högsta 
förvaltningdomstolen och Regeringsrätten. Dessa domar har analyserats med hjälp av 
Faircloughs kritiska diskursanalys för att definiera vilka diskurser som kan sägas komma 
till uttryck i rättens principiella diskussioner om vad goda levnadsvillkor innebär. Jag har 
använt mig av teorier om sociala konstruktioner och språkets betydelse för vår förståelse 
av omvärlden samt teorier om hur funktionshinder kan förstås och hur det konstrueras. 
Dessa teoretiska perspektiv utgör ramen för analysen och har använts för att tolka 
resultaten. De huvudsakliga resultaten som presenteras i denna uppsats rör de fyra 
diskurser som kunnat urskiljas i texterna. Dessa diskurser konstruerar ”goda 
levnadsvillkor” i termer av demokrati och social rättvisa, normalitet, en fråga för 
expertutlåtanden och professionella bedömningar samt en organisatorisk fråga i 
kommunerna. Resultaten får tolkas med försiktighet då materialet är litet till omfånget. 
Diskurserna är möjliga exempel på vad som skulle kunna återfinnas i ett större material. 
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1. Inledning 

1. 1. Bakgrund  
 
Vad är ett gott liv? Ett gott liv är något som alla strävar efter. Vad ett gott liv skall 
innehålla skulle nog de flesta mena är individuellt och beror på personliga drömmar och 
önskemål, såväl som vilken kultur och tid man lever i. De flesta skulle nog också hålla 
med om att det finns behov som inte är relativa, och som måste vara tillfredsställda för att 
man skall kunna tala om ett gott liv.  

Den svenska socialpolitiken har sedan 1930-talet präglats av idéer om jämlikhet och 
solidaritet (Holgersson 2008, s. 71). Omsorg och stöd till personer med olika typer av 
funktionshinder har dock inte hängt med i välfärdens snabba utveckling, och inte förrän 
1980-90 talen kan man tala om mer jämlika levnadsvillkor för personer med 
funktionshinder i förhållande till övriga befolkningen. 1967 tillkom den så kallade 
”omsorgslagen”, lagen 1968:940 angående omsorgen om vissa psykiskt 
utvecklingsstörda. Denna lag gav rättigheter i form av sysselsättning, undervisning, vård 
och bostad åt personer med utvecklingsstörning, något som inte varit självklart tidigare. 
Omsorgslagen förändrades 1985 genom att andra, mer generella lagar tillkom som 
inkluderade alla medborgare, såsom skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. 1988 
tillsattes en utredning att se över samhällets omsorger om personer med 
funktionsnedsättning. Handikapputredningen, som den kallades, rapporterade om stora 
brister i utformningen av det stöd som samhället erbjöd, samt sämre livsvillkor för 
gruppen funktionshindrade i jämförelse med resten av befolkningen. Utredningen 
föreslog införandet av en ny lag som skulle tillförsäkra funktionshindrade goda 
levnadsvillkor och inflytande över utformningen av de insatser de var i behov av. Den 
nya lagen innebar ett stort steg mot den normalisering som eftersträvades både från 
handikapporganisationers och politiskt håll. Målet var att även personer med omfattande 
funktionshinder skulle kunna leva som andra (Prop. 1992/93:159 ).    

1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft och 
ersatte bland annat omsorgslagen. LSS riktar sig till en specifik grupp av 
funktionshindrade, vilket preciseras i den första paragrafen i form av tre olika kategorier: 

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

I lagens femte paragraf förtydligas syftet med lagen, att ge den enskilde möjlighet att leva 
som andra. I den sjunde paragrafen anges vad som krävs för att vara berättigad till 
insatser enligt LSS, men också den nivå av livskvalitet som skall uppnås genom dessa 
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insatser, att den enskilde genom insatserna skall tillförsäkras goda levnadsvillkor. 

LSS innebar stora förändringar för personer med omfattande funktionshinder eftersom 
lagen ger rätt till personligt utformade insatser som har som mål att den enskilde skall få 
leva som andra, samt genom dessa insatser tillförsäkras goda levnadsvillkor. I lagtexten 
preciseras inte hur uttrycken ”leva som andra” eller ”goda levnadsvillkor” skall tolkas. 
Här får man söka vägledning i prejudicerande domar samt i lagens förarbeten. I 
propositionen till LSS (Prop. 1992/93:159) beskrivs bakgrunden till att lagen kom till och 
det tilltänkta syftet med lagen. Utifrån de stora brister i omsorgen om funktionshindrade 
som framkommit vid handikapputredningen ansågs det att stora reformer behövdes för att 
höja levnadsstandarden för gruppen funktionshindrade. När det gäller levnadsvillkor så 
beskrivs i propositionen den dåvarande situationen för gruppen funktionshindrade i 
termer av ”svåra förhållanden” och ”sämre livsvillkor än de flesta andra”. Det man säger 
sig sträva efter genom den nya lagen är bland annat ”rimligare levnadsvillkor”, ”ett så 
normalt liv som möjligt” och ”rättigheterna och möjligheterna för enskilda människor att 
själva styra över sin vardag”. Den ledtråd man får i hur ”normalt liv” och ”leva som 
andra” skall tolkas är att ”Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villkoren för dem 
som inte är handikappade.”  

Dessa citat ur propositionen ger inte några klara besked om hur begreppen skall tolkas. 
Vad som framgår är att någon form av jämlikhet i levnadsförhållanden hos befolkningen 
eftersträvas. Men hur skall själva jämförelsen gå till rent praktiskt? Är det med 
befolkningens genomsnitt som jämförelsen skall göras? I domar från Regeringsrätten 
(RÅ 2003 ref. 79, m.fl.) har det slagits fast att vid bedömningar av goda levnadsvillkor 
skall en jämförelse göras med vad som kan anses som normalt för icke-funktionshindrade 
personer i samma ålder. Med en sådan definition blir det som är ”gott” också det som är 
”normalt” i bemärkelsen ”icke avvikande”, men också i bemärkelsen ”varken bättre eller 
sämre än genomsnittet”.     
 
Lagtexten kan således anses vara otydlig, något som ur rättssäkerhetssynpunkt borde vara 
en nackdel vid tillämpningen av lagen. Otydligheten har knappast uppkommit av en 
slump, olika motiv ligger bakom den vaga utformningen av lagen. Sannerstedt (2008) har 
undersökt implementering av politiska beslut och kommit fram till flera orsaker till att 
beslut ofta är otydligt formulerade. En orsak är enligt honom att många beslut av vikt 
kommit till genom en förhandlingsprocess. Många olika intressen skall vägas mot 
varandra, och politisk enighet kring ett beslut har ett stort egenvärde genom att 
förändringen har ett brett stöd även vid politiskt maktskifte samt hos dem som skall 
implementera beslutet. En annan orsak är att besluten skall vara flexibla och 
anpassningsbara till rådande omständigheter. Exempelvis då lagstiftaren omöjligt kan 
förutse alla de situationer då lagen skall tillämpas, men även för att lagstiftaren saknar 
den konkreta specialkunskap som krävs för att göra en bedömning i ett enskilt fall. 
(Sannerstedt 2008, s. 32) I fallet med LSS är det tjänstemän i kommunerna och på 
Försäkringskassan som främst tillämpar lagen och har till uppgift att tolka och omsätta 
lagens målsättningar i handling.   
 
Efter att själv ha arbetat som handläggare av LSS-ansökningar vet jag att denna 
tolkningsfråga ofta blir komplicerad. Lagen och lagens förarbeten lämnar åtskilligt till 
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tolkning. Som handläggare söker man vägledning i förvaltningsdomstolarnas avgöranden. 
Dessa anses klargöra hur de juridiska begreppen skall tolkas, och i högsta instans gäller 
domarna som prejudikat, officiell vägledning i lagens tolkning. Då 
förvaltningsdomstolarnas domar är vägledande i hur lagen skall tolkas och hur 
kommunerna skall göra sina bedömningar, blir det i praktiken där, i domstolarna som 
definitionen av sådana begrepp som ”goda levnadsvillkor” görs. Det är en 
tolkningsprocess som får verkliga konsekvenser i människors liv, och som därför bör 
vara viktig att klarlägga. I denna uppsats vill jag undersöka just detta, hur ett abstrakt 
begrepp som ”goda levnadsvillkor” ges olika betydelser i den rättsliga processen som 
LSS-ärenden ibland utmynnar i. I nästa avsnitt utvecklar jag min undersökningsfråga till 
konkreta frågeställningar.  
 

1. 2. Syfte och frågeställning 
 
 
Jag vill undersöka hur begreppet “goda levnadsvillkor” tolkas i förvaltningsdomstolarnas 
domar med fokus de olika perspektiv och ståndpunkter som kan göras gällande i samma 
text. 

Vad är det för bild som konstrueras av goda levnadsvillkor, goda levnadsförhållanden? 
Jag kommer i denna uppsats att ägna mig åt den argumentation som förs i rättsfallen och 
använda mig av diskursanalys för att studera de diskurser som görs om ett “gott” liv, ett 
“normalt” liv i relation till funktionshinder. 
 
Detta kan sammanfattas i två frågeställningar: 
1. Vilka diskurser om livskvalitet, normalitet och funktionshinder är aktuella i 
argumentationen om goda levnadsvillkor? 
2. Vad kännetecknar innehållsmässigt det goda livet för personer med funktionshinder 
såsom det framställs i domarna? 

Eftersom det är begreppets mångtydighet jag vill undersöka och de olika tolkningar som 
görs får konkreta konsekvenser i människors liv, är det meningsfullt att använda en 
metod och teoretiska perspektiv som kan belysa hur sättet vi benämner och definierar 
världen också konstituerar den. De perspektiv och den metod jag använder i denna studie 
kommer jag att presentera i senare delar.   
 

1.3. Avgränsning 
I denna studie består det empiriska materialet av förvaltningsrättsliga domar i ärenden 
som rör LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade innehåller 10 olika 
insatser som den enskilde kan ansöka om. Insatserna är inte alltid specificerade så att man 
på ett tydligt sätt förstår innehållet i- eller formen för stödet som avses. Då insatsen i sig 
beskrivs på ett otydligt och generellt sätt i lagtexten uppstår ytterligare 
tolkningsutrymme, främst för kommunerna som kan skapa interna riktlinjer för hur de 
olika insatserna skall tolkas.  Jag skall i denna uppsats undersöka den principiella 
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diskussionen i domar med fokus på vilka olika sätt att tala om och definiera goda 
levnadsvillkor man kan urskilja. Jag kommer inte att undersöka konsekvenser av dessa 
tolkningar i praktiken, inte heller insatsernas konkreta innehåll och utformning.   
 

1. 4. Disposition 
 
Inledningsvis har jag redogjort för bakgrunden till varför jag anser att dessa frågor är 
intressanta att undersöka, samt förtydligat i konkreta frågeställningar vad jag vill 
undersöka i denna studie. I det följande är uppsatsen indelad i kapitel.   
Kapitel 2 innehåller forskning som anknyter till mina frågeställningar. Därefter kommer, 
i kapitel 3, de olika teoretiska utgångspunkter jag har använt i min analys och diskussion. 
I kapitel 4 redogör jag för hur jag har gått tillväga vid insamling av material och den 
metod jag har valt för analys av materialet samt de verktyg jag har valt att använda mig 
av. De resultat jag har kommit fram till i min analys presenteras i kapitel 5 tillsammans 
med exempel ur det empiriska materialet och förtydliganden av hur jag har gått tillväga i 
analysen. Avslutningsvis diskuterar jag resultatens betydelse och användbarhet i relation 
till tidigare forskning på området. Dessutom reflekterar jag kring framtida forskning på 
området.  
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2. Tidigare forskning 
 
För att få grepp om hur man kan undersöka språkliga konstruktioner och för att få en bild 
av vad andra har skrivit på området har jag sökt efter forskning inom ämnen som 
funktionshinderforskning, rättstillämpning och forskning om diskurser. I detta avsnitt 
kommer jag att redovisa forskning på området som jag tycker är relevant för mitt arbete 
samt den litteratur jag kommer att använda för min teoretiska referensram. De olika 
källor av tidigare forskning jag presenterar anknyter till och överlappar varandra i 
problemområde. Därför kommer jag att försöka presentera de olika delarna i en följd som 
gör att de anknyter till varandra. Jag har delat in kapitlet i tre delar, först forskning om 
diskurser och funktionshinder generellt, men främst från internationellt håll, sedan ett 
avsnitt med diskurser och funktionshinder i en svensk kontext. Sist kommer ett avsnitt 
som behandlar rättstillämpning av sociallagarna i svensk kontext.  

Jag har sökt efter forskning inom olika områden som anknyter till mina frågeställningar. 
De områden jag har tittat främst på är myndigheters handläggning, rättstillämpning inom 
förvaltningsdomstolarna, funktionshinder i relation till livsvillkor, diskurser om 
funktionshinder samt diskurser i socialt arbete.  
 
Jag har sökt litteratur i universitetsbibliotekens databas Libris, samt olika databaser för 
vetenskapliga tidskrifter. Några av dessa är: JSTOR, Primo, IBSS - International 
bibliography of social science, Google Scholar samt SwePub.  
 
 

2.1. Funktionshinder och diskurser 

 
I lagens förarbeten anges att ett av lagens syften är att ge personer med omfattande 
funktionshinder ”ett så normalt liv som möjligt”. Hur man skall bedöma vad som är ett 
normalt liv framgår inte tydligt. Sedan 1960-talet har handikappolitiken i Sverige präglats 
av den så kallade normaliseringsprincipen (Tideman 2000). Den kan sammanfattas så att 
funktionshindrade personer så långt det är möjligt skall få leva som alla andra. Enligt 
Magnus Tideman (2000) har normalisering som begrepp tolkats på olika sätt under åren 
och även varit föremål för internationella debatter i forskningssammanhang. Han menar 
att det finns en skiljelinje mellan den skandinaviska normaliseringstanken och den 
amerikanska där den skandinaviska tolkningen innebär att personer med 
utvecklingsstörning skall ha rätt till jämlika livsvillkor i form av bostäder, sysselsättning 
och utbildning med mera, medan den amerikanska tolkningen av normalisering innebär 
att personer med utvecklingsstörning skall uppnå ett så normalt liv som möjligt genom 
träning i normala beteenden (Tideman 2000 s. 50).  

En forskare som använder Foucaults tankegångar om makt och institutioner i relation till 
normaliseringsprincipen är Chris Drinkwater (Tremain 2005). Han säger i Supported 
Living and the Production of Individuals (Tremain 2005) att nedmonteringen av de stora 
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institutionerna i England och övergången till integrerat boende i vanliga hus för personer 
med intellektuella funktionsnedsättningar går helt i normaliseringens tecken. Det uttalade 
motivet med av-institutionaliseringen var enligt honom jämlikhetstänkande och respekt 
för alla individers rätt att leva ett liv i frihet. Han menar dock att de moderna 
boendeformerna fyller en annan funktion än institutionerna gjorde, nämligen att 
producera goda medborgare. Han analyserar en vanlig arbetsmodell för gruppboenden i 
England, ”SRV, Social Role Valorization” (Tremain 2005 s. 232) som bygger på tanken 
att skapa och modifiera önskvärda beteenden hos personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar för att de på så sätt genom ett värderat beteende kan bli värderade 
medborgare (Tremain 2005 s. 233). Detta tankesätt motsvarar vad Tideman (2000) 
refererar till som den amerikanska modellen. Drinkwater konstaterar att den disciplinära 
makt som samhället utövade genom institutionerna, fortfarande utövas i annan form och 
med normaliseringen som mål. Hans iakttagelser gäller i en engelsk kontext men är inte 
direkt överförbar till Sverige som har andra förhållanden. Det är ändå ett intressant 
perspektiv på normalisering som man kan anknyta till i diskussionen om begreppet ”goda 
levnadsvillkor”. Normalisering är ett begrepp med politiska implikationer, vilket enligt 
Tideman (2000 s. 50) både är dess styrka och svaghet, då det är öppet för tolkning. Det är 
därför inte omöjligt att olika föreställningar om ett ”normalt” liv kan vara aktuella även i 
en svensk kontext. 

 

Två forskare som undersöker diskursernas roll i upprätthållandet av negativa 
föreställningar om funktionshinder är Fiona Kumari Campbell från Australien och 
Mairian Corker från England.  

Campbell (Tremain 2005) argumenterar för att språket i sig skapar underordning. Hon 
menar i Legislating disability (Tremain 2005) att negativa betydelser av begreppet 
funktionshinder är inskrivna i den västerländska neoliberala kulturen, och att det juridiska 
systemet reproducerar och låser fast dessa negativa betydelser. Hon inspireras av 
Foucault i sin undersökning av den amerikanska lagstiftningen av funktionshindrades 
rättigheter, och visar på hur kampen för frihet och lika rättigheter för människor med 
funktionshinder görs inom ramen för den liberala ideologin och därmed bekräftar de 
negativa implikationer denna ideologi har för begreppet funktionshinder. Detta ger enligt 
henne upphov till motsägelsefulla diskurser i socialpolitiken och juridiken, där å ena 
sidan rätten att inte bli diskriminerad, nedvärderad eller missgynnad anses som självklar, 
medan å andra sidan funktionshinder som fenomen betraktas som ett problem och en 
”personlig tragedi” (Tremain 2005 s. 109), något som skall rättas till, lindras eller helst 
inte uppstå till att börja med. Grunden till detta menar hon är den liberala ideologin som 
bygger på ideal såsom frihet och autonomi (Tremain 2005 s. 111). Det liberala subjektet 
är ett autonomt subjekt som agerar självständigt och är herre över sitt liv. 
Funktionshinder passar illa med denna subjektskonstruktion och utgör därför ett hot mot 
hela det liberala projektet (Tremain 2005 s. 112).  

Då funktionshinder som fenomen konstrueras som något i grunden negativt, finns enligt 
Campbell (Tremain 2005) inte utrymme för personer med funktionshinder att skapa sig 
positiva identiteter. I juridiska och socialpolitiska kontexter läggs stor vikt vid att 
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definiera olika kategorier av funktionshindrade för att skilja de som skall få rätt till 
samhällets stöd från de som inte anses ha dessa behov. Denna definitionsprocess 
legitimeras av ekonomiska och demokratiska argument, medan själva definitionerna utgår 
ifrån ett biomedicinskt perspektiv och beskriver funktionshinder i termer av defekter och 
brister. Således reproducerar lagarna och det sociala regelverket negativa betydelser av 
funktionshinder och därmed underordning. Campbell (Tremain 2005) utgår ifrån det 
amerikanska rättssystemet i sin analys, men hennes resonemang gäller hela den 
västerländska kulturen och är därför användbara även i en svensk kontext. 

 
Flera forskare argumenterar för att forskning om funktionshinder bör lägga större fokus 
på diskurser och hur de produceras (Corker 1999, Grue 2011, Linton 1998). Mairian 
Corker menar i kapitlet Disability discourse in a postmodern world (Shakespeare et. 
al.1998) att funktionshinderforskningen på senare år omfamnat den sociala modellen av 
funktionshinder, som förenklat uttryckt ser funktionshinder som ett uttryck för 
strukturellt förtryck från samhällets sida och där diskurser snarast blir en biprodukt av 
ekonomiska och kulturella strukturer, istället för att i sig själva utgöra en väg till social 
förändring (Shakespeare et. al. 1998 s. 222). Corker använder sig av ett 
poststrukturalistiskt perspektiv på olika sätt att beskriva funktionshinder. Hon menar att 
den sociala modellen bygger på ett postmodernt förhållningssätt till kunskap, i det att 
funktionshinder ses som en social konstruktion, men att man inom 
funktionshinderforskning och funktionshinderrörelsen inte fullt ut har anammat ett 
postmodernt perspektiv då man är rädd för relativisering och splittring om den 
kollektivistiska kärnan i den sociala modellen skulle ifrågasättas (Shakespeare et. al. 
1998 s. 225). Corker använder vidare exempel från andra modeller av funktionshinder, 
som den så kallade Minority model (Shakespeare et. al 1998 s. 228) och menar att 
modellerna producerar diskurser om funktionshinder som är essentialistiska i det att de 
söker hitta en ”sann” förklaringsmodell och utesluter andra förklaringar. Minority model 
– minoritetsmodellen riskerar enligt henne att reproducera diskurser om 
funktionshindrade som ”de andra” (the others) genom att skapa en kollektiv identitet som 
står i motsats till en majoritetskultur. I likhet med Cambell (Tremain 2005), som jag 
presenterade ovan, utgår hon ifrån att en liberal västerländsk dominerande kultur skapar 
autonoma subjekt, och att funktionshinder dessutom konstrueras som något i grunden 
negativt och ”annat”. Modeller som söker skapa positivt laddade betydelser av 
funktionshinder inom ramen för en kollektiv identitet av utanförskap, reproducerar i 
processen den grundläggande negativa betydelsen av funktionshindrade som ”andra”.     

 

2.2. Diskurser, funktionshinder i svensk forskning 
 

Marianne Hedlund vid Lunds universitet har i sin avhandling Shaping Justice - defining 
the disability benefit category in Swedish social policy från 2004, utforskat hur kategorin 
funktionshinder konstrueras i den sociala praktik som är socialförsäkringssystemet. Det 
empiriska materialet består av offentliga dokument såsom lagtext och förarbeten till de 



 11 

sociala lagarna. Hedlund har sedan analyserat dessa texter utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt (Hedlund 2004 s. 26) perspektiv på begreppet funktionshinder 
och använt diskursanalys som metod för att frilägga olika konstruktioner av kategorin 
funktionshinder. Hon är intresserad av själva kategoriseringsprocessen och vilka motiv 
och syften olika sätt att kategorisera funktionshinder har. Hedlund använder sig av bland 
annat Foucaults teorier om makt och maktstrukturer som producenter av kategorier. Hon 
menar att funktionshinder är en rationell kategori i den bemärkelsen att den behövs för att 
en välfärdsstat på ett effektivt sätt skall kunna distribuera sociala rättigheter och resurser 
(Hedlund 2004 s. 70-71). I den bemärkelsen är kategorin funktionshinder såsom den 
beskrivs i studien en administrativ kategori, avgränsad för specifika syften (Hedlund 
2004 s. 37). Ett resultat av analysen är att Hedlund (2004) identifierar tre parallella 
diskurser för hur kategorin funktionshinder beskrivs i socialförsäkringslagarna och deras 
förarbeten. De tre diskurserna är: 

• Funktionshinder som rehabiliteringspotential 

• Funktionshinder som en ekonomisk belastning 

• Funktionshinder som en störning i det dagliga livet. 

Den första diskursen härrör ifrån ett arbetsmarknadsperspektiv på funktionshinder, där 
välfärdssystemets uppgift blir att mobilisera de produktiva resurser som finns hos 
befolkningen. Funktionshinder blir då en kategori som innebär nedsatt arbetsförmåga och 
därför är aktuell för olika arbetsmarknadsinsatser och rehabilitering. Rätten till bistånd 
går då via rehabiliteringsinsatser och bedömningar av arbetsförmåga, där målet hela tiden 
är att individen skall ha någon sorts lönearbete och idealt sett vara ekonomiskt 
självförsörjande. En följd av denna diskurs är att rätten till bistånd beror på graden av 
arbetsoförmåga, och att all arbetspotential skall tas tillvara genom rehabilitering. En 
annan konsekvens är att diskursen förutsätter ett tidigare arbete och arbetsförmåga hos 
individen som skall återfås, vilket riskerar att utesluta grupper av funktionshindrade som 
har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Hedlund 2004 s. 119). 

Den andra diskursen, funktionshinder som ekonomisk belastning, fokuserar på de 
ekonomiska nackdelar som kan komma av ett långvarigt funktionshinder. 
Socialförsäkringssystemets uppgift blir enligt detta synsätt att förhindra att personer med 
funktionshinder marginaliseras och får en lägre levnadsstandard än andra, till följd av 
minskad arbetsinkomst eller ökade omkostnader relaterade till funktionsnedsättningen 
(Hedlund 2004 s. 119). Diskursen definierar vilka kostnader som skall räknas som 
betungande i relation till funktionshinder, samt vilken levnadsnivå som kan räknas som 
acceptabel i relation till en funktionsnedsättning. Diskursen är således reglerande för 
nivåer av sociala insatser och kriterier för att vara berättigad till dessa insatser (Hedlund 
2004 s. 126-127).  

Den tredje diskursen som behandlas är den som definierar funktionshinder som en 
störning och ett hinder i det dagliga livet. Fokus ligger då på de dagliga aktiviteter som 
personen skulle ha gjort men inte kan göra till följd av sitt funktionshinder. Samhällets 
bistånd syftar då till att kompensera eller ersätta de förmågor som saknas så att den 
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enskilde kan leva så ”normalt" som möjligt (Hedlund 2004 s.127). En person med 
funktionshinder är enligt denna diskurs någon med "särskilda behov"(Hedlund 2004 s. 
128), som behöver stöd i vardagen för att klara av sådant som icke-funktionshindrade 
kan. Ett normalt och önskvärt liv för alla människor blir underförstått en vardag som 
flyter på utan hinder eller svårigheter. Rätten till stöd och bistånd går då via bedömningar 
av funktionshindrets inverkan på dagliga aktiviteter.  

Även om Hedlund (2004) inte undersöker diskurser om ett gott eller normalt liv, så anser 
jag att jag kan inspireras av hennes tre diskurser i min analys för att visa på olika 
perspektiv på ett gott liv i lagstiftningen. Hedlund analyserar dock lagstiftningen såsom 
den såg ut 1995, med undantag för LSS, och hennes resonemang är därför inte direkt 
överförbara till mitt material. 

 

2.3. Tillämpning av LSS 
 

Jag avrundar avsnittet om forskning med en svensk studie från 2000 som är viktig för 
min frågeställning då den belyser det skönsmässiga och samtidigt det normativa 
förhållandet i tillämpningen av LSS och Socialtjänstlagen. Detta är relevant då jag vill 
undersöka vad som händer i tolkningsutrymmet som finns inskrivet i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Gustav Svensson gjorde 2000 en kvalitativ studie av 
rättsfall från länsrätt, kammarrätt och dåvarande regeringsrätt: Skälig levnadsnivå och 
goda levnadsvillkor (Svensson 2000). Studiens syfte var att undersöka de juridiska 
metoder som användes vid bedömningarna i de olika instanserna för att se om 
argumentationsformen överensstämde med lagarnas utformning. De rättsfall som 
undersöktes var överklagade myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen och LSS, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Svensson menar att dessa lagar bygger 
på målrationalitet, dvs. de är medvetet otydliga för att beslutsfattare skall kunna ta hänsyn 
till rådande omständigheter och vara flexibla i sin bedömning, för att på så sätt komma så 
nära lagens tänkta resultat i varje enskilt fall. En mer traditionell juridisk argumentation 
är den normrationella (Svensson 2000, s. 16) som bygger på tanken att lika fall skall 
behandlas lika. Med en normrationell argumentation skall beslutsfattandet idealt sett vara 
fritt från värderingar och lagtexten så detaljerad och uttömmande som möjligt (Svensson 
2000, s. 15-16).  

Svensson har i studien hypotesen att tillämpningen av dessa lagar idag går mot en mer 
normrationell argumentation, och han tycker sig se tecken på detta i bland annat 
instansordningen som preciserar den rätta tolkningen av lagen till ledning för 
myndigheterna. I sina resultat konstaterar dock Svensson att han i sitt begränsade 
material inte kunnat finna några tecken på en ökad normrationell tillämpning av de båda 
lagarna, utan att domstolarna i hög utsträckning ser till syftet med lagen genom att 
använda förarbeten i sina bedömningar. Det jag finner intressant i studien och som 
anknyter till mitt ämne, är att Svensson resonerar kring vad som utmärker dessa båda 
lagar, Socialtjänstlagen och LSS, ur rättssäkerhetssynpunkt. Han menar att målrationell 
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argumentation leder till hög materiell rättstrygghet, det vill säga att möjligheten är stor 
för beslutsfattare att uppnå det som åsyftas i lagen. Däremot innebär samma 
argumentation en låg formell rättstrygghet, i och med att beslutsfattarens 
handlingsutrymme i det enskilda fallet gör att den enskilde har svårt att förutse utgången 
av sitt ärende (Svensson, 2000, s.16). Samtidigt säger Svensson (2000, s. 18) att SoL och 
i synnerhet LSS tillerkänner den enskilde rättigheter gentemot det allmänna, och att 
rättigheter utmärks av att de förutsätter likabehandling, alltså preciserade normer för 
tillämpning.  

Detta juridiska handlingsutrymme som LSS tillhandahåller innebär både svårigheter och 
möjligheter i handläggningen av enskilda biståndsärenden. Vissa forskare menar att 
otydligheten leder till förhandlingssituationer mellan klient och handläggare (Petersson, 
Ekensteen & Rydén, 2006, Skau, 2003), och att den funktionshindrade som är i behov av 
ett visst bistånd hamnar i ett maktunderläge i dessa förhandlingssituationer.  

 
Sammanfattningsvis har mitt sökande efter forskning på området visat på att detta är ett 
aktuellt ämne som framförallt internationellt är på frammarsch. Vikten av att undersöka 
de språkliga och kulturella konstruktionerna av olika grupper i samhället är något som 
fler forskare fått upp ögonen för. För mitt syfte kommer jag att ta med mig inspiration 
ifrån de olika forskningsinlägg jag har presenterat ovan i min analys för att sedan i det 
sista kapitlet diskutera i vilken mån mina resultat kan relateras till den övriga 
forskningen.    
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska perspektiv jag har valt att använda i denna 
studie. Dessa begrepp och teorier är knutna till min problemformulering och utgör en 
referensram för hela uppsatsen. Jag börjar med att presentera de utgångspunkter som är 
viktiga för frågeställningarna och valet av metod, nämligen perspektiv på sociala 
konstruktioner och språket. Därefter presenteras en sammanfattning av perspektiv på 
funktionshinder som socialt konstruerat, för att anknyta till metod och den forskning som 
presenterats i del två.    

I min analys använder jag mig av Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 
och kommer därför att redogöra för de centrala teoretiska begreppen i hans modell i slutet 
av detta avsnitt. 

3.1. Sociala konstruktioner  
Det finns olika perspektiv på, och förhållningssätt till kunskap och vetande. Ett sätt att se 
på kunskap är att den skapas i ett socialt sammanhang. Man menar då att kunskap inte 
kan vara objektiv eftersom den färgas av specifika sammanhang med kulturella och 
ideologiska premisser. Kunskap är inget som uppstår i ett tomrum, utan skapas av 
människor som lever i en viss tid och kultur. Kunskapen kommer därför att vara beroende 
av och påverkas av denna kontext. Sammanhanget skapar alltså ett särskilt sätt att förstå 
världen, som är bundet till just den tiden och den kulturen (Börjesson 2003 s.39). För oss 
är det enkelt att förstå att människors kunskap om världen såg annorlunda ut på 
medeltiden än den gör nu, och att detta inte enbart berodde på avsaknaden av våra 
vetenskapliga verktyg, utan även på den tidens kultur, samhällsordning och 
föreställningsvärld. Vad som framstår som naturligt och sant är alltså inte detsamma i 
olika tider eller kulturer.  
 

Socialkonstruktionism är ett teoretiskt perspektiv som utgör en grund för olika teorier om 
den sociala konstruktionen av verkligheten. Grundläggande för socialkonstruktionism är 
att sättet vi kategoriserar vår omvärld inte är givet av naturen utan socialt och kulturellt 
förhandlat. Kategorier uppkommer inte av slumpen utan fyller sociala funktioner och får 
också sociala konsekvenser (Winther och Phillips 2000 s. 12). Inom det 
socialkonstruktionistiska fältet ryms teorier som rör språkets betydelse för konstruktionen 
av den sociala verkligheten. Jag kommer inte att gå närmare in på enskilda perspektiv, 
men redogöra för några grundläggande tankar som är viktiga för förståelsen av de 
teoretiska begrepp jag har valt att använda mig av i studien.    
 

Vi känner världen genom språket. Språket ger mening åt omvärlden genom att vi 
kategoriserar saker och talar om dem på ett visst sätt. Med hjälp av språket skapar vi 
representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande 
verklighet – representationerna bidrar till att skapa den (Winther & Phillips 2000 s.15). 
Med andra ord bidrar sättet vi benämner och tänker om vår sociala omvärld, till att forma 
densamma.  
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3.2. Språkets makt och makt genom språk 
 
Ett centralt begrepp för min problemformulering är diskurs. Diskurs är ett omtvistat 
begrepp som används på olika sätt i olika sammanhang. Jag använder mig av begreppet i 
enlighet med Foucaults tradition och hur det används i de studier jag behandlat i avsnittet 
om tidigare forskning. Diskurs kan sammanfattningsvis beskrivas som ”en reglerad 
samtalsordning med institutionaliserade framställningsprocedurer (eller praktiker)” 
(Börjesson 2003, s.19). Detta kan på ett mer konkret sätt uttryckas som ett bestämt sätt att 
tala om, tänka om, och skriva om något, där ”bestämt” syftar på att alla sätt att tänka och 
tala om världen inte är möjliga utan hur vi beskriver oss själva och omvärlden är bestämt 
av sociala och kulturella omständigheter. Enligt Fahlgren (1999) kan begreppet diskurs 
beskrivas som ett par linser eller glasögon som vi ser världen igenom. Dessa linser kan vi 
inte själva se, inte heller förstå hur verkligheten ter sig genom just dessa linser. Metaforen 
vill visa hur vi alla har specifika sätt att se på och förstå vår omvärld som vi inte själva är 
medvetna om och som för oss upplevs som naturliga.  
 
Michel Foucault är den tänkare som främst förknippas med ordet diskurs. Han kopplar 
samman språket som konstruktion med begreppet makt, och menar att kunskap och 
vetande konstrueras i maktförhållanden. Vissa saker beskrivs som sanna medan andra 
alternativ utestängs (Börjesson 2003, s. 34). Diskurser är enligt honom system av möjliga 
utsagor, det vill säga tänkbara och accepterade sätt att tala om olika fenomen. Vad som är 
möjligt att säga är inte slumpmässigt utvalt utan följer regelbundna mönster. Det är i 
gallringen av diskurser som maktutövningen sker. Denna process av legitimering och 
utestängning äger rum i samhällets olika sociala praktiker och institutioner. Enligt 
Foucault är den makt som utövas genom diskurser inte bara hämmande utan också 
produktiv, det vill säga den skapar nya sanningar, kunskap och sociala positioner 
(Winther och Phillips 2000, s. 20). Vidare är makten inte något som finns hos vissa 
aktörer eller institutioner utan den är utspridd över olika sociala praktiker.  
 
 
Fairclough (1993) bygger vidare på Foucaults teori när han utformar sin metod för kritisk 
diskursanalys. Han fokuserar på de sociala strukturer som reproduceras genom 
diskurserna och som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper. 
Faircloughs diskursanalys är kritisk på så sätt att han har social förändring som mål och 
studieobjekt. Han beskriver syftet med utvecklandet av en kritisk diskursanalys på 
följande sätt:  
 
to bring together linguistically-oriented discourse analysis and social and political 
thought relevant to discourse and language, in the form of a framework which will be 
suitable for use in social scientific research, and specifically in the study of social 
change. (Fairclough 1993, s. 62) 
 
Fairclough skiljer i sin analys mellan det enskilda fallet av språkbruk, som han benämner 
kommunikativ händelse och den samling av diskurser och språkbruk som ryms inom en 
social domän, diskursordningen (Winther och Phillips 2000, s. 73).  För att analysera en 
kommunikativ händelse har Fairclough byggt upp en tredimensionell modell. Modellen 



 16 

består av de tre nivåer ett enskilt fall av språkbruk kan delas in i.  
 

  
  
(Winther och Phillips 2000, s. 74, Fairclough 1993 s. 73)  
 
I metodavsnittet går jag igenom hur de tre dimensionerna kan analyseras och de verktyg 
som används för denna analys. Här redogör jag för innebörden av dimensionerna och de 
grundläggande begrepp som utgör modellen.  
 
Text syftar i denna modell på den språkliga dimensionen av en text. Hur texten är 
uppbyggd grammatiskt och vilka ord och begrepp som används. Detta har betydelse för 
innebörden av texten, eftersom olika sätt att konstruera satser, att välja vissa ord framför 
andra, kan få en och samma händelse att förstås på helt olika sätt. 
 
Diskursiv praktik är enligt Fairclough (1993 s. 78) de processer som en text genomgår 
när den produceras och konsumeras. En text skapas i ett specifikt socialt sammanhang 
och med ett specifikt syfte. Hur en text utformas är beroende av hur den skall användas. 
En tidningsartikel som skall kunna läsas av de flesta människor utformas annorlunda än 
en läkarjournal. Hur en text tolkas och förstås är också en diskursiv praktik. Fairclough 
menar att tolkningen av en text sker i samspel mellan läsaren och texten. Läsaren har med 
sig resurser i form av kulturell förförståelse av de signaler texten ger om hur den skall 
tolkas. Texten innehåller alltså information om vem som är adressaten, den tilltänkte 
läsaren, samt hur innehållet skall förstås. Dessa signaler uppfattar vi till största del 
omedvetet, men en del av information kan utläsas med hjälp av diskursanalytiska 
verktyg. 
    
Social praktik är den övergripande dimensionen som innehåller både text och diskursiv 
praktik. Den syftar på de sociala sammanhang där texten används och hur texten förhåller 
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sig till det omgivande samhället och sociala strukturer. Faircloughs kritiska diskursanalys 
är utformad för att undersöka hur sociala strukturer produceras, reproduceras och 
förändras genom språket. Denna dimension kopplar ihop textanalysen med sociala teorier 
Fairclough (1993 s. 62). 
 
Faircloughs analysmetod är användbar för denna studie eftersom jag vill närmare 
undersöka rättsfallens språkliga konstruktioner som har sociala konsekvenser för enskilda 
och för grupper. För att kunna säga något om den sociala praktiken presenteras nedan 
sociala perspektiv på funktionshinder som kompletterande teoretiskt perspektiv.  

 

3.3. Perspektiv på funktionshinder 
Funktionshinder är ett omdiskuterat begrepp som har genomgått och genomgår stora 
förändringar över tid. Vad funktionshinder är och hur det definieras ser olika ut i olika 
kulturer och även mellan olika sammanhang och institutioner inom samma kultur. Olika 
modeller av funktionshinder inrymmer olika sätt att tänka och tala om fenomenet på ett 
sammanhängande sätt. Att över huvud taget prata om en modell av funktionshinder kan 
tolkas som ett konstruktionistiskt tankesätt.   
 
Det finns många beskrivningar av hur olika modeller av funktionshinder kan te sig. Hur 
många olika modeller som är aktuella inom forskning finns det olika tankar om, jag 
kommer här att beröra två olika modeller som dels anses vara dominerande i en 
västerländsk kontext (Barnes et al. 1999 s. 20), dels har stor betydelse för 
välfärdssystemets utformning.  
 
Den ena modellen är den som kallas den individuella modellen. Den kan också kallas för 
den medicinska modellen, och ibland beskrivs dessa som två olika modeller (Barnes et al. 
1999 s. 21). Huvuddragen i modellen är att funktionshinder beskrivs som en egenskap 
hos en individ som på grund av skada eller sjukdom saknar någon eller flera normala 
funktioner. Vidare kan modellen sägas fokusera på den fysiologiska dimensionen av 
funktionshinder och ”lösningar” i form av medicinska behandlingar, rehabilitering och 
prevention (Barnes et al. 1999 s. 21). Dessa åtgärder utförs av professionella inom vård 
och omsorg, funktionshinder definieras som ett område för medicinsk och psykologisk 
expertis. Modellen förknippas också med begreppet ”personal tragedy”(Barnes et al. 
1999 s. 21) som syftar på att i en medicinsk förklaringsmodell hamnar funktionshinder 
inom ramen för ett tragiskt livsöde, eftersom kroppens brister är i fokus och ses som 
orsaken till individuella svårigheter. Petersson et al. (2006) anser att detta synsätt är 
inbyggt i det svenska välfärdssystemet då personer med funktionshinder är föremål för 
medicinska bedömningar och utredningar i vad hon kallar ”vårdbyråkratin” för att anses 
berättigade till samhällets stöd. Hon anger som exempel att personer som ansöker om 
insatser möter experter som skall utreda de exakta konsekvenserna av ett visst 
funktionshinder, hur lång tid olika aktiviteter tar i minuter, medan den funktionshindrade 
individens upplevelse av sitt funktionshinder hamnar i skymundan (Peterson et al 2004 s. 
18). 
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Som kritik av denna modell har den andra modellen utvecklats, den sociala modellen. Det 
är inte en enhetlig modell utan kan beskrivas på många sätt, men huvuddragen är att man 
inte anser att funktionshinder är en egenskap hos individen utan uppstår i mötet mellan 
individ och samhälle, där samhället genom normer, fördomar och diskriminering samt 
brister i samhällsplaneringen funktionshindrar individer. (Barron 2004, s. 36) 
 
Den sociala modellen har utvecklats av, och fått genomslag hos 
funktionshinderorganisationer och forskare på området. Modellen kan sägas ha 
samhällsförändring och emancipering av funktionshindrade som mål, eftersom fokus 
ligger på de samhälleliga strukturer och barriärer som hindrar och utestänger personer 
med funktionshinder från vissa delar av samhället och från jämlika livsvillkor. Ett tecken 
på att denna modell har fått genomslag är att den officiella terminologin har förändrats de 
senaste åren. Redan 1980 formulerade världshälsoorganisationen (WHO) ett system för 
klassifikation av hälsa där funktionshinder delas in i tre olika begrepp: disability, 
impairment och handicap (Europarådet 1992). Även om alla tre begreppen tar sin 
utgångspunkt i en medicinsk syn på funktionshinder öppnar de ändå för ett ökat fokus på 
samhällets funktionshindrande strukturer. I Sverige ändrade socialstyrelsen sin 
terminologi 2007 till en tvådelad definition där funktionshinder definieras som 
”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 
omgivningen.” (Socialstyrelsen), medan funktionsnedsättning betecknar den nedsättning 
av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan vara förvärvad eller 
medfödd. Funktionshinderforskaren Simi Linton (1998) argumenterar för att sättet vi 
benämner och skapar mening åt funktionshinder får konsekvenser för personer med 
funktionshinders levnadsvillkor. Därför är det enligt henne viktigt att begreppen ständigt 
ifrågasätts och omförhandlas inifrån av personer med funktionshinder.    

3. 4 Kopplingen mellan funktionshinder och diskurser 
 
Den sociala modellen har utsatts för kritik från bland annat feministiskt håll (Wendell 
1996, Barron 2004) för att i allt för hög grad vilja skilja på funktionshinder och kropp. De 
menar att modellen utestänger funktionshindrade individers egna upplevelser av att leva i 
en kropp som inte fungerar så som man vill. Jan Grue (2011) skriver i Discourse analysis 
and disability: Some topics and issues, att de olika modellerna för att förklara 
funktionshinder inte var och en kan vara heltäckande, och att det finns en risk att en 
modell som utesluter andra möjliga tolkningar leder till att funktionshinderforskningen 
hamnar i en återvändsgränd. Han argumenterar för att diskursanalys bör användas i större 
utsträckning än idag inom funktionshinderfältet för att få en inblick i hur dessa modeller 
har skapats ur, och genererar diskurser om funktionshinder som får genomslag i politik, 
lagstiftning och riktlinjer inom vård och omsorg (Grue, Discourse & Society september 
2011 s. 544).    
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4. Metod 
 
I detta avsnitt presenterar jag de olika val jag har gjort för utförandet av uppsatsen, allt 
ifrån val av material till analysmetod. Jag börjar med att redogöra för valet av empiriskt 
material, insamling och urval. Därefter beskriver jag den metod jag använder för analys 
av materialet, kritisk diskursanalys, samt de olika verktyg som används i 
analysprocessen. I slutet av avsnittet behandlar jag etiska överväganden och frågor om 
reliabilitet och validitet i relation till material och metod.  
 

4.1. Datainsamling 
I insamlingen av domar har jag använt mig av den juridiska databasen Infotorg 
(http://www.infotorg.se/). Genom att söka domar med söktermen ”goda levnadsvillkor” 
och avgränsa mig till högsta instans, blir omfånget på sökresultatet relevant och 
hanterbart. Med högsta instans avses här Högsta förvaltningsdomstolen och 
Regeringsrätten. De utgör samma instans då Regeringsrätten från och med januari 2011 
byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Sökmotorn sorterar rättsfallen enligt 
relevans, alltså hur ofta söktermen omnämns i texten. Det borde innebära att 
sökresultaten ordnas efter hur omfattande diskussionen kring ”goda levnadsvillkor” är i 
respektive text. Genom att välja ett visst antal domar från början av listan och nedåt i 
fallande ordning kan jag räkna med att de texter jag väljer är de mest innehållsrika vad 
gäller diskussion kring- och bedömning av goda levnadsvillkor. 
 

4.1.1. Urval 

Jag har valt att använda mig av avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen samt 
tidigare regeringsrätten. Detta för att dessa avgöranden dels innehåller tidigare instansers 
bedömningar, dels en diskussion och bedömning från högsta instans som är av principiell 
betydelse då den är prejudicerande. Jag har inte valt att avgränsa mig till någon enskild 
insats enligt 9 § LSS, eftersom det totala antalet avgöranden vid min sökning var 75. 
Dessa avgöranden var alla runt 15 sidor långa, och jag har av dessa 75 domar valt ut de 
15 första som rör insatser enligt 9 § LSS.  
Vid en första genomläsning av domarna sorterades ytterligare 5 bort då de antingen inte 
gällde en insats enligt 9 § LSS eller var dubbletter, exempelvis regeringsrättens domar 
som kan finnas i både original och som referat från regeringsrättens årsbok. Det 
kvarvarande materialet består av 10 domar från Regeringsrätten och högsta 
förvaltningsdomstolen. Ytterligare en valdes bort då parterna i målet var en länsstyrelse 
och en kommun. 9 domar blev slutligen analyserade. Tidsmässigt sträcker sig domarna 
mellan 2004-06-28 och 2011-10-21. De är ojämnt fördelade med de flesta domarna åren 
2010 och 2011. Innehållsmässigt är domarna fördelade över olika insatser enligt 9 § LSS.  
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Här följer en tabell över domarna numrerade i kronologisk ordning. I tabellen redovisas 
den insats målet gäller samt i den högra kolumnen, de olika texter varje dom innehåller 
utöver avgöranden i de tre instanserna. I tabellen har jag valt att inte skriva ut Sveriges 
Kommuner och Landsting, utan förkortat till SKL.   
 
 

1. 2004-06-28 – Förhandsbesked enligt 16 § 
LSS samt bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS. 

Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 
bestridande från nämnd, Socialstyrelsens yttrande 

2. 2006-10-25 – Korttidsvistelse enligt 9 § 6 
LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från nämnd 
3. 2007-07-05 - Korttidsvistelse enligt 9 § 6 

LSS.   Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 
bestridande från stadsdelsnämnd, Socialstyrelsens 
yttrande, SKLs yttrande, 1 läkarutlåtande, 1 
personalutlåtande 

4. 2007-07-05 – Korttidsvistelse enligt 9 § 6 
LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från nämnd, Socialstyrelsens yttrande, 
SKLs yttrande 

5. 2010-09-10 – Personlig assistans enligt 9 § 
2 LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från stadsdelsnämnd, Socialstyrelsens 
yttrande, SKLs yttrande 

6. 2010-10-06 – Bostad med särskild service 
enligt 9 § 9 LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från nämnd 
7. 2011-06-16 – Bostad med särskild service 

enligt 9 § 9 LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 
bestridande från nämnd, 1 sakkunnigyttrande 

8. 2011-10-12 – Ledsagarservice enligt 9 § 3 
LSS. Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från nämnd, Socialstyrelsens yttrande, 
SKLs yttrande 

9. 2011-10-21 – Särskilt anpassad bostad 
enligt 9 § 9 LSS.  Yrkande och bestridande från enskild, yrkande och 

bestridande från stadsdelsnämnd, 7 läkarutlåtanden 

Det slutliga materialet består alltså av dessa nio rättsfall som har ett omfång på mellan 6 
och 25 sidor vardera. I följande avsnitt presenteras den metod jag har använt för analys av 
materialet och de olika teoretiska begrepp som ryms inom denna metod. 
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4.2. Analysmetod 
 

4.2.1. Kvalitativ metod 

 

Att arbeta med en kvalitativ metod innebär att undersöka ett fenomens kvalitéer, att nå en 
djupare förståelse av vad någonting är och varför det är på ett visst sätt. Kvalitativ metod 
kan ha olika inställningar till kunskap, från en närmast positivistisk ansats till kunskap 
som något objektivt existerande som skall avtäckas genom rätt metod, till en postmodern 
syn på kunskap som relationell och konstituerad.  
 
I detta arbete är det empiriska materialet texter i form av förvaltningsrättsdomar. För att 
på ett kvalitativt sätt ta sig an dessa texter behöver jag använda mig av någon sorts 
kvalitativ textanalys. Då jag tidigare angett att jag kommer att utgå ifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap, är det lämpligt att använda sig av en 
analysmetod som undersöker hur kunskapen konstrueras, närmare bestämt hur olika 
betydelser konstrueras i relation till varandra.  
    

4.2.2. Diskursanalys 

 
Diskursanalys är olika former av text- och mediaanalys som utgår ifrån begreppet diskurs 
som beteckning för ett sätt att tala om och beskriva något. Diskursanalys kan ha olika 
angreppssätt (Winther & Phillips 2000 s. 9) men har en grundläggande utgångspunkt i 
socialkonstruktivism och strukturalism/poststrukturalism. Metoderna bygger således på 
teorier om hur vi genom språket och social interaktion konstruerar vår kunskap om 
världen.  
 
Olika inriktningar inom diskursanalys har olika sätt att se på begreppet diskurs, hur en 
analys kan genomföras samt vad som är syftet med att analysera diskurser. I teorikapitlet 
redogjorde jag för den inriktning inom diskursanalys som jag har valt att ansluta mig till i 
denna uppsats. Den kritiska diskursanalysen som förknippas med Norman Fairclough är 
enligt många (Winther & Phillips 2000, Bergström och Boréus 2005) den mest 
metodologiskt utvecklade formen av diskursanalys. Detta för att Fairclough har utvecklat 
en modell för analys av text med konkreta och användbara analysverktyg. Kritisk 
diskursanalys kännetecknas av att den är kritisk. Fairclough (Winther & Phillips 2000 s. 
71) menar att man genom att analysera vardagliga samtal och texter kan urskilja mönster 
och kommunikativa praktiker som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan olika 
grupper i samhället. Därför menar han att diskursanalys är meningsfullt som verktyg för 
att förstå hur social förändring går till och hur man kan bidra till förändring mot mer 
jämlika maktförhållanden (Winther & Phillips 2000 s. 69). En annan utmärkande del av 
teorin är ståndpunkten att diskurs både är konstituerad och konstituerande. Detta kan 



 22 

förklaras som att diskursen förhåller sig i samspel till den sociala praktik som den både 
skapar och reproduceras/förändras av.  
 

4.2.3. Kritisk diskursanalys  

 
Enligt Faircloughs modell för diskursanalys (Fairclough 1993) analyserar man texten i tre 
dimensioner. En del av analysen är den rent språkliga undersökningen av textens 
uppbyggnad (textanalys), en del är analysen av vilka diskurser som skapas och 
reproduceras i den aktuella i texten och hur konsumtionen och produktionen av texten ser 
ut (diskursiv praktik), slutligen hur dessa diskurser förhåller sig till sociala praktiker och 
strukturer (social praktik).  
 
Den tredimensionella modellen som finns avbildad i teorikapitlet, illustrerar hur varje 
kommunikativ händelse består av flera delar. Alla delar bör analyseras var för sig, men 
inte nödvändigtvis i någon särskild ordning.  Analysprocessen kan se olika ut, det kan 
exempelvis vara lämpligt enligt Fairclough att gå fram och tillbaka mellan de olika 
nivåerna för att göra en grundlig analys. Enligt Winther (2000 s. 81) är det inte 
nödvändigt att använda sig av alla de verktyg Fairclough beskriver i en och samma 
analys. Valet av analysmetod beror på den aktuella frågeställningen, och Faircloughs 
metod kan anpassas efter studiens syfte och förutsättningar.    
 

Diskursiv praktik 

 
För att undersöka den diskursiva praktiken i en text kan man titta på olika aspekter av hur 
texten förhåller sig till sin kontext. Är texten motsägelsefull? Är den en blandning av 
olika texter eller texttyper? Vilka teman dominerar, vilken är tonen i texten? Finns det 
motstridigheter så tillvida att man talar om samma sak på olika sätt i samma text? Ett 
verktyg för att undersöka detta är intertextualitet (Fairclough 1993 s. 84). Intertextualitet 
belyser hur texter alltid förhåller sig till andra texter på ett eller annat sätt. Många av de 
texter vi tar del av är sammansatta av andra texter, explicit eller i omskrivning. 
Fairclough (1993 s. 85) gör skillnad mellan texter som innehåller delar eller stycken av 
andra texter (manifest intertextualitet) och texter som på ett mer implicit sätt refererar till 
idéer eller teman från andra texter (interdiskursivitet). Ett annat verktyg är 
presuppostition (Fairclough 1993 s. 120), av mig översatt till förförståelse. Innebörden av 
begreppet är att en text kan innehålla element som kräver en förförståelse hos läsaren. 
Ibland rör det sig om allmänt vedertagna begrepp som är kulturellt förankrade, såsom 
”det sovjetiska hotet” (Fairclough 1993 s. 120), medan det också kan röra sig om begrepp 
som textförfattaren själv uppfunnit och får att framstå som något vedertaget genom att i 
texten introducera det på samma sätt. Ett sätt att få ett påstående att verka rimligt genom 
förförståelse är att använda sig av negerade satser. Ett negerat påstående antyder att det 
någon annanstans i en annan text påståtts motsatsen. Exempelvis är påståendet ”Fett är 
inte farligt” ett svar på en annan text som påstår att fett är farligt. Om textförfattaren 
negerar ett påstående som inte syftar på ett verkligt föregående påstående, konstrueras 
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därigenom det motsatta påståendet som verkligt. Med andra ord, om jag påstår att tomater 
inte alls ökar risken för cancer, skapar jag en misstanke hos åhöraren/läsaren att det finns 
skäl att tro att tomater ökar risken för cancer.  
 

Det finns många andra begrepp och verktyg som jag inte kommer att ta upp här då jag 
inte använder dem i analysen av den diskursiva praktiken. Jag använder fortsättningsvis 
begreppen interdiskursivitet, manifest intertextualitet, förförståelse samt negering. 
 

  Text 
 
Den textnära analysen av innebär att man använder olika språkteoretiska verktyg för att 
dekonstruera texten och förstå innebörder som inte är uppenbara vid första läsningen. 
Fairclough beskriver ett antal olika verktyg som på olika sätt undersöker textens 
uppbyggnad. I denna studie används endast några av dem, och jag kommer därför bara att 
beskriva de jag har valt att använda. De verktyg jag använder är: transitivitet samt 
modalitet.  
 
Transitivitet innebär i detta sammanhang hur händelser och processer grammatiskt 
förbinds med objekt och subjekt, samt vilka konsekvenser det får för innebörden i texten. 
Sammanfattningsvis kan processer beskrivas på ett sätt som mer eller mindre utelämnar 
agenter eller objekt. Det vill säga, den som utför en handling och målet för handlingen. 
En mening kan uttrycka att någon är ansvarig för en handling, genom att denne förbinds 
med handlingen. Likadant kan en utebliven förbindelse mellan agent och handling få 
händelsen att framstå som skapad av sig självt, som ett naturfenomen. Exempelvis kan 
tidningsrubriken ”våldsamma demonstrationer – 2 skadade” få resultatet att framstå som 
utan orsak, man får intrycket av att det bara har hänt. Att skriva processens verb i passiv 
form minskar också intrycket av aktörens inflytande över handlingen. Exempelvis ”den 
enskilde bedöms inte vara i behov av insatsen”, där bedömningen är frikopplad från 
bedömaren. Bedömningen är mer eller mindre fristående från bedömaren, även om det är 
underförstått att någon gör en bedömning. Fairclough (Fairclough 1993 s. 177) beskriver 
att detta sätt att skriva kan vara en medveten strategi för att dölja aktörers ansvar för 
handlingar. Detta får ideologiska implikationer eftersom man kan framställa samma 
händelse ur helt olika perspektiv utan att ändra på sakinnehållet. En form av transitivitet 
som jag kommer att belysa är nominalisering, vilket innebär att en process omskrivs till 
ett substantiv. Exempelvis är begreppet ”läkarundersökning” en omskrivning för olika 
processer där en läkare mäter, tar prover, ställer frågor med mera. Även nominalisering 
används för att osynliggöra de aktiva handlingar och val som ligger till grund för ett 
resultat, samt aktörens roll.  
 
Modalitet syftar på talarens grad av instämmande i en sats. I varje påstående uttrycker 
talaren en grad av instämmande med det som sagts. Påståendet ”Bilar är ett stort 
miljöproblem”, kan sägas visa på en hög grad av instämmande hos talaren, eftersom det 
framläggs som ett objektivt faktum, utan utrymme för tvivel. Genom användandet av ett 
modalt hjälpverb kan graden av instämmande modifieras. Att säga ”Bilar kan vara ett 
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stort miljöproblem”, ger inte samma innebörd avseende säkerheten i påståendet. 
 
 
Dimension social praktik  
 
Det sista steget i den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough (Winther & Phillips 2000 
s. 90) är att se hur de diskurser man har identifierat förhåller sig till en social kontext med 
sociala praktiker. Målet är att se vilka institutionella och ekonomiska betingelser som 
finns för en viss diskursiv praktik, vilken logik som ligger bakom. För att kunna göra det 
måste man komplettera diskursanalysen med andra teorier. Det man vill veta är: vilka 
diskurser är det som reproduceras och vidmakthålls genom den diskursiva praktik som 
texten ger uttryck för, och vilka sociala och ideologiska konsekvenser får detta för olika 
grupper i samhället? Eftersom jag inom ramen för denna studie inte närmare undersöker 
konkreta konsekvenser av dessa diskurser, kommer dimensionen social praktik att 
diskuteras i relation till de teoretiska perspektiv jag har presenterat samt den forskning på 
området som finns i kapitel två. 

4.2.4. Metodavgränsningar 

Fairclough (1993) presenterar en omfattande verktygslåda för analys av de tre nivåerna 
av kommunikativa händelser. Jag kommer inte att använda mig av alla hans begrepp eller 
verktyg, eftersom detta är en relativt liten studie omfångsmässigt, och därför av 
nödvändighet måste begränsas till en inte alltför omfattande analys. De verktyg jag 
kommer att använda är på nivån diskursiv praktik: förförståelse, negering, manifest 
intertextualitet samt interdiskursivitet. Begreppen har redan förtydligats i föregående 
avsnitt. På textnivån använder jag mig av begreppen modalitet och transitivitet.   

 

4.3. Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet kan sägas vara mått på en undersöknings kvalitet. För kvalitativ 
forskning har begreppen en annan betydelse, då man inte har samma perspektiv på 
kunskap som vid kvantitativ forskning. Framför allt reliabiliteten, möjligheten att 
replikera en studie, är svår att applicera på kvalitativ forskning. Bryman (2002 s. 250) 
menar att kvalitativ forskning kännetecknas av bland annat en konstruktionistisk syn på 
kunskap, som innebär att kunskapen konstrueras i samspel mellan människor. Forskning 
måste således också genereras i ett socialt samspel där forskaren bidrar med sitt 
perspektiv. Enligt ett sådant tankesätt är det inte möjligt att exakt replikera en specifik 
situation eller specifika förhållanden. Som kvalitativ forskare får man använda sig av 
andra förhållningssätt till begreppen validitet och reliabilitet. Eftersom man inte kan ställa 
sig utanför sitt sammanhang och inta en objektiv roll, blir det nödvändigt att försöka 
redogöra för vilken position man har i förhållande till de diskurser man undersöker. Man 
kan inte heller utge sig för att visa en ”sann” tolkning av ett fenomen, bara en möjlig 
tolkning. För forskningsprocessen innebär detta att man måste vara noggrann i sin 
redogörelse för dels den teoretiska utgångspunkt man väljer, dels de tolkningsval man gör 
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under arbetets gång. Jag försöker i denna studie att vara tydlig med vilka tolkningar jag 
gör och på vilka grunder. De teoretiska ”glasögon” jag har på mig redogör jag för i 
avsnittet om teori, och detta kan förtydliga för läsaren hur jag har kommit fram till mina 
slutsatser. 

 

4.1.2 Etiska överväganden 

Mitt material består av publicerade rättsfall från den internetbaserade databasen Infotorg. 
Domar är som regel offentliga handlingar och är således tillgängligt för allmänheten. 
Domarna rör enskilda ärenden och innehåller information om de sökandes personliga 
förhållanden. Man kan av den anledningen fundera över hur man vill använda materialet 
och i vilken form man skall presentera sina resultat så att man tar största möjliga hänsyn 
till berörda personers integritet. I min studie är inte de enskilda sökandenas insatser eller 
förhållanden av intresse. Jag är intresserad av den principiella diskussionen i rättsfallen 
och kommer därför inte att fästa vikt vid eller presentera de sökandes namn, bostadsort, 
födelseår eller annan information som är användbar vid identifiering av personen.  

Eftersom rättsfallen är offentlig information och även tillgängliga via internet är det 
däremot inte svårt för den som är intresserad att själv söka upp dokumenten och läsa sig 
till informationen.  
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5. Resultat och analys 
 
I detta avsnitt presenterar jag resultat i form av de diskurser om goda levnadsvillkor jag 
har formulerat utifrån min analys av materialet. Under varje diskurs ger jag exempel ur 
texterna på hur jag har gått tillväga och hur jag har tolkat innehållet i texten.  
 
I den textnära analysen har jag valt ut de delar av texterna som uttryckligen behandlar 
eller anknyter till begreppet ”goda levnadsvillkor”. Detta för att tydligare kunna urskilja 
diskurser som rör just detta område och inte andra. De textstycken och meningar som 
valts ut har sedan analyserats utifrån begreppen transitivitet, modalitet och ordval.  
 
I analysen av den diskursiva praktiken aktualiseras många egenskaper hos texten som rör 
sammanhanget den produceras i och hur texten används. Dessa egenskaper är generella 
för alla domarna och jag vill därför gå närmare in på vad som kännetecknar denna typ av 
text på ett övergripande plan innan jag kommer in på diskurserna. 
 
 
 

5. 1. Dimensionen diskursiv praktik. 
 
När Fairclough talar om begreppen tema och texttyp (Fairclough 1993 s. 125) syftar han 
på formen hos texten som särskiljer den från andra sorters texter. En text utformas för ett 
specifikt användningsområde, en specifik kontext och en specifik läsare. I detta ingår 
även förförståelse (presupposition) hos den tilltänkta läsaren som förväntas tolka och 
förstå texten på ett visst sätt. Eftersom jag undersöker en enda sorts text och inte skall 
jämföra den med annat empiriskt material går jag här igenom vad som kännetecknar 
texterna i avseendet diskursiv praktik. 
 
Domarna är juridiska dokument i det att de är författade av jurister och utgör rättspraxis. 
Varje dom är dock inte författad av en och samma person eftersom den innehåller andra 
texter. Fairclough kallar detta intertextualitet, och i den mån det görs explicit – manifest 
intertextualitet (Fairclough 1993 s. 117). Alla de nio domarna innehåller delar av andra 
texter, främst lagtext, förarbeten och andra domar. En dom från högsta instans är 
dessutom en sammanställning av dels domskäl från länsrätt/förvaltningsrätt, kammarrätt 
och Regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen, dels yrkanden från klagande och 
motpart i varje instans. Således består dokumentet av många texter som sammanfogats. 
Inkorporerade texter som utgörs av andra domar och stycken från lagtext kan sägas 
tillhöra samma sorts texttyp, den juridiska, däremot kan andra texter, exempelvis 
nämndens anförande, enskildas yrkanden samt utdrag ur medicinska intyg tänkas ha 
särdrag av andra texttyper.  
 
Exempel på manifest intertextualitet i dessa domar är när utdrag ur lagtext eller 
förarbeten markeras i texten med exempelvis ”i 7 § anges att..” Andra gånger är det inte 



 27 

tydligt var övergången mellan texterna sker, exempelvis ”Enligt förarbetena bör med xx 
avses xx…” Man vet då inte om det rör sig om ett citat eller en omskrivning. Något som 
kännetecknar dessa texter är att inkorporerade texter aldrig citeras i bemärkelsen att 
citattecken används för att markera användandet av en annan text. Detta tolkar jag som 
att texttypen (juridiska domar) är en sorts text där tidigare texter vävs samman till en ny 
text, och där detta är så självklart att läsaren förväntas förstå att texten är en 
sammanfattning av andra texter. Texttypen kräver alltså en viss form av förförståelse hos 
läsaren i tolkningen av texten. Att citat inte markeras kan tolkas som att texttypen utger 
sig för att vara en objektiv redogörelse av information där författaren inte lägger till något 
själv. Detta är dock enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv omöjligt, eftersom 
författare och även läsaren av en text alltid har sitt specifika sätt att förstå världen.   
 
Andra texttyper som ingår i materialet är främst läkarutlåtanden. Andra texter såsom 
enskildes yttrande eller Socialstyrelsens yttrande är skrivet med samma sorts språk och 
utgångspunkter den ursprungligt juridiska texten. Läkarutlåtanden däremot kan ofta 
återges i någorlunda ursprungligt skick med ett medicinskt perspektiv och medicinskt 
språk.   
 
En annan aspekt av diskursiv praktik är hur texten konsumeras. Enligt Fairclough (1993 
s. 78) kan detta vara ett område för ytterligare undersökningar, exempelvis genom att 
göra intervjuer eller enkäter kunna ta reda på hur en text konsumeras. I denna 
undersökning är det inte möjligt att göra en sådan grundlig undersökning av den 
diskursiva praktiken. Jag kommer bara kort att beskriva några aspekter av denna 
dimension.  
 
Domar från Högsta förvaltningsdomstolen samt tidigare Regeringsrätten har en särskild 
ställning som prejudicerande domar. Det innebär att dessa domar används inom offentlig 
förvaltning och olika myndigheters verksamhet som vägledning i olika rättsliga frågor. I 
en sådan läsning av ett rättsfall är det inte bara domslutet som är intressant som 
vägledning, utan hela den principiella argumentationen som förs, där rätten tydliggör vad 
som gäller i den sortens frågor. Dessa texter kan således läsas av flera olika läsare i olika 
syften. Inte minst är den enskilde, vars ärende saken gäller, en möjlig läsare.  
 

 

5.2. Diskurser 
 
Under analysens gång har jag formulerat fyra olika diskurser som jag kunnat urskilja i 
textmaterialet. Dessa diskurser presenteras nedan i den ordning de redovisas, de kommer 
att förklaras närmare under respektive avsnitt. Namnen på diskurserna är valda som 
sammanfattning av diskursens innehåll, namnen i sig finns inte uttalade i texterna utan är 
min tolkning av de förhållningssätt till goda levnadsvillkor jag har urskiljt. Diskurserna är 
som följer: 
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1. En fråga om demokrati 
2. Normalitetsdiskursen 

3. En fråga för experter 
4. Ett kommunalt verkställighetsproblem 

 
Dessa diskurser kan i vissa fall urskiljas samtidigt i samma domar, de överlappar 
varandra då olika parter i målen använder sig av olika diskurser, men även då rätten i sin 
bedömning väger mellan olika perspektiv på goda levnadsvillkor. I redogörelsen för var 
och en av diskurserna kan samma rättsfall därför återfinnas i mer än en diskurs. 
Exemplen är tagna ur olika textdelar i någon av de tre instanserna, de kan även komma 
från läkarutlåtanden, yttranden från Socialstyrelsen eller Sveriges Kommuner och 
Landsting. Antalet exempel varierar eftersom alla diskurserna inte återfanns i alla rättsfall 
och materialet är begränsat.   
 

 

5.2.1. En fråga om demokrati 

Denna diskurs är enligt min tolkning ett uttryck för ett rättvisetänkande, eller demokratisk 
anda. Detta innebär en inställning till LSS som både ett verktyg för att skapa social 
rättvisa och en allmän demokratisk angelägenhet som rör fördelning av skattemedel. 
Diskursen tar sig alltså olika uttryck i rättsfallen. Dels rör det sig om argumentation för 
att den enskilde skall få samma levnadsstandard som andra i motsvarande ålder, vilket ju 
är ett av lagens syften, dels att den enskilde inte skall ha högre levnadsstandard än andra i 
motsvarande ålder. Här följer några exempel på hur jag menar att denna diskurs uttrycks i 
texterna. Exemplen är hämtade ur domarna 5 och 8. 

Exempel från dom nummer 8, Socialstyrelsens yttrande i högsta instans: 
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 och kan åka utomlands om de har ekonomiska förutsättningar för det. 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. (mål nr 78-11 s. 3) 

 
Här argumenterar Socialstyrelsen för att syftet med lagen – att få leva som andra, skall 
tolkas som att de aktiviteter som finns tillgängliga för personer utan funktionshinder, 
skall göras tillgängliga för personer med funktionshinder, för att de skall kunna sägas ha 
samma möjligheter att leva som andra. En anmärkning som gäller manifest 
intertextualitet, är att denna del av Socialstyrelsens yttrande består av två tidigare texter, 
något som inte markeras. Den första meningen i stycket är hämtad från lagens förarbeten 
(Prop. 1992/93:159), de andra två meningarna kommer från den enskildes yrkande i 
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lägsta instans, men undantaget att den sista meningen omformulerats något.  
På textnivå är mening nummer två intressant att studera. I satsen ”Personer utan 
funktionshinder kan själva välja var de vill tillbringa sin semester”, har verbet ett modalt 
hjälpverb, ”kan”. I detta sammanhang är det dock inte ett uttryck för en låg grad av 
instämmande utan talar om att gruppen ”personer utan funktionshinder” besitter en 
möjlighet eller förmån, i detta fall, att välja var de vill resa. Detta är bara intressant att 
säga om man därigenom antyder att någon annan inte besitter samma möjlighet. 
Meningen antyder således att gruppen ”personer med funktionshinder” inte har möjlighet 
att välja var de vill tillbringa sin semester. Om man jämför med en annan möjlig 
konstruktion blir skillnaden tydlig – om man byter ut ”kan välja” mot ”väljer”, som är det 
aktiva subjektets form, skapas inte en underförstådd motpol som pekar på social orättvisa.  
 

Ett liknande exempel från dom nummer 5, den enskildes yrkande i kammarrätten:  
Vidare innebär nämndens resonemang att enskilda som har ett LSS-beslut missgynnas 
gentemot dem som har ett LASS-beslut (tidigare Lagen om assistansersättning, min 
anmärkning). Omfattningen av hjälpbehovet skall inte vara avgörande för om den 
funktionshindrade skall ges möjlighet att åka utomlands eller inte. (mål nr 2139-07 s. 11) 
 

På nivån diskursiv praktik finns i exemplet ovan en negering i mening två. Den enskilde 
säger att X inte skall vara avgörande för Y, och antyder därigenom att nämnden har 
påstått att X visst är avgörande för Y. Det framgår inte i texten att nämnden skulle ha sagt 
något liknande, och meningen kan därför sägas innehålla en manipulativ förförståelse 
(Fairclough 1993 s. 117). På textnivån kan mening två vara intressant avseende 
transitivitet. Orden ”ges möjlighet” är en passiv konstruktion där någon annan ger någon 
möjlighet till något. Den funktionshindrade har således inte av egen kraft möjlighet att 
resa, utan tilldelas denna möjlighet av någon annan. Slutet på meningen ”eller inte”, 
antyder att den funktionshindrade eventuellt inte skall ges möjlighet att åka utomlands. 
Det stärker bilden av att den enskilde är maktlös i sammanhanget och att någon annan 
bestämmer över huvudet på den enskilde huruvida denne skall få åka utomlands eller 
inte.      

Enligt Fairclough (1993) kan negeringar, både uppriktiga och manipulativa, användas för 
att skapa en bild av att en konflikt föreligger mellan parter. I detta fall tolkar jag texten i 
ljuset av den sociala praktiken, det vill säga den sociala kontext texten skapas i. Den 
enskilde som överklagar ett beslut som gått denne emot kan vinna på att framställa sig 
som en medlem av en grupp som missgynnas av systemet i stället för att som individ 
missgynnas. Detta är en ideologisk fråga och kan kopplas till olika konstruktioner av 
funktionshinder, främst the minority model som belyser de sociala orättvisor som 
funktionshindrade som kollektiv kämpar emot. Båda exemplen ovan anser jag tyder på att 
den enskilde väljer att argumentera utifrån sina kollektiva rättigheter, snarare än 
individuella.   

 
Det andra uttrycket för diskursen, att inte vara berättigad till högre levnadsstandard än 
andra, finns i samma dom.  
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Nämnden, som konstaterar att flertalet inte har möjlighet till halvårsvisa utlandsvistelser, 
menar att det står klart att det för goda levnadsförhållanden inte krävs att den enskilde 
genom kommunens insatser ges möjlighet till sådana vistelser. (Mål nr 2139-07. s. 3) 

I exemplet sammankopplas goda levnadsförhållanden med majoritetsbefolkningens 
möjligheter att vistas utomlands eller inte. Resonemanget innebär att det som majoriteten 
inte kan göra inte heller kan anses ingå i begreppet goda levnadsvillkor. Ordvalet ”krävs” 
är intressant då resonemanget motsats vis skulle innebära att det majoriteten har 
möjlighet till skulle krävas för att uppnå goda levnadsvillkor. Detta är alltså nämndens 
resonemang i samma rättsfall som exemplet innan, och visar också det på en 
argumentation utifrån kollektiva rättigheter. Här handlar det dock om kollektivet 
”flertalet” och inte kollektivet funktionshindrade.  

I Regeringsrättens avgörande i domen återfinns inte de kollektiva eller demokratiska 
resonemangen. Rätten ger inget principiellt förtydligande av de ovannämnda frågorna, 
utan nöjer sig med att klargöra att rekvisiten för nämndens återkallelseförbehåll av 
beslutet, inte varit uppfyllda och att nämnden därför inte haft fog för att neka den 
enskilde insatsen personlig assistans vid utlandsvistelse.      
 

5.2.2. Normalitetsdiskursen 

Med ”normalitetsdiskursen” menar jag en diskurs som innehåller idéer om ett gott liv 
som ett ”normalt liv” i bemärkelsen att inte leva annorlunda. Begreppet normalisering har 
behandlats i avsnittet om tidigare forskning. Eftersom begreppet ”goda levnadsvillkor” är 
otydligt och man i lagens förarbeten hänvisar till ett ”normalt” liv och jämförelser med 
vad som är normalt för andra i motsvarande ålder, är det inte oväntat att rättsfallen 
innehåller diskussioner om vad som är ett normalt liv. Att leva som andra kan tolkas i 
denna diskurs som att inte leva på ett avvikande sätt.  Exemplen från denna diskurs är 
hämtade ur domarna 3 och 4.   
 Exempel från dom nr. 3, Stadsdelsnämndens yttrande:  

När det gäller korttidsvistelse skall den funktionshindrades behov av stimulans och 
rekreation tillgodoses...  

XX behöver dessutom vistas utanför hemmet för att bryta sitt beroende av modern och för 
att hon skall förberedas för flyttning till egen bostad 

Påståendet att XX inte skulle ha det bra i annan verksamhet än Onsala lägerverksamhet 
saknar grund. ...möjlighet att avgöra om ett visst önskemål kan uppfyllas. Det är en 
möjlighet men kan inte anses vara en skyldighet. (mål nr 4551-06)  
 

Stadsdelsnämndens resonemang kring den enskildes behov kännetecknas av en hög grad 
av instämmande. Informationen framläggs antingen som objektiva fakta, genom 
avsaknaden av modalitet, eller som den (i talarens mening) enda vettiga ståndpunkten. 
Exempelvis ”XX behöver dessutom vistas utanför hemmet för att bryta sitt beroende av 
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modern och för att hon skall förberedas för flyttning till egen bostad”, innehåller inget 
uttryck för uppfattning eller bedömning. Det framställs som ett faktum att XX har just 
detta behov. Den enskildes uppfattning skildras på ett annat sätt, ”Påståendet att XX inte 
skulle ha det bra i annan verksamhet än Onsala lägerverksamhet saknar grund.”. Här rör 
det sig om ett ”Påstående”, den enskilde har en uppfattning som för nämnden framstår 
som oriktig. I meningen förekommer en negering, ”att XX inte skulle ha det bra”, antyder 
enligt Fairclough (1993) att det motsatta har sagts av någon annan. Detta är en del av den 
diskursiva praktiken som Fairclough kallar förförståelse (presupposition)(Fairclough 
1993 s. 234). Förförståelsen som inte uttalas är att nämnden i detta fall anser att den 
enskilde visst ”har det bra” någon annanstans än Onsala lägerverksamhet. Detta är dock 
en uppfattning som nämnden inte behöver hävda, genom att de på detta sätt flyttar över 
bevisbördan på den enskilde.  

De behov hos den enskilde som nämnden framhåller gäller dels stimulans och rekreation, 
dels att ”bryta sitt beroende av modern och för att hon skall förberedas för flyttning till 
egen bostad.”. I den första meningen citeras lagens förarbeten, i den andra har nämnden 
själv formulerat den enskildes behov. Det kan uppfattas som att behoven ”stimulans” och 
”rekreation” är generella begrepp som är opersonliga i bemärkelsen att de inte har givits 
en konkret betydelse i relation till den enskilde.  

Följande exempel från samma dom är Sveriges Kommuner och Landstings yttrande i 
Regeringsrätten:  

Att leva som andra, så likt andra människors liv som möjligt innebär vanligtvis att man 
som 40-åring har ett eget boende. 

I likhet med kommunen gör Sveriges Kommuner och Landsting bedömningen att XX torde 
ha behov av korttidsvistelse för att kunna frigöra sig från modern…(mål nr 4551-06 s. 5)  

Dessa två exempel visar på ett resonemang om goda levnadsvillkor som ett normalt liv, 
ett liv så likt andras som möjligt. I detta liv ingår enligt SKL att som 40-åring ha sitt eget 
boende. I det andra exemplet är uttrycket ”frigöra sig” intressant för att det framstår som 
mycket värderande i sammanhanget och i kontrast till den övriga sakliga och neutrala 
stilen i texttypen. Uttrycket talar tydligt om att relationen till modern är ett problem som 
gör att den enskilde avviker från ett normalt liv.   

I Regeringsrättens avgörande är det inte denna diskurs som aktualiseras utan den 
kommunala verkställigheten som är i fokus. Regeringsrätten anger att:  

Någon rätt för den enskilde att kräva ett visst utpekat boende följer inte av LSS. Valet av 
boende får i princip hänföras till verkställigheten. (mål nr 4551-06 s. 8) 

 
Exempel från dom nr. 4, den enskildes yttrande genom ställföreträdare.  

Vissa aktiviteter är familjen helt begränsad ifrån på grund av XX:s funktionshinder. De 
kan aldrig leva ett normalt socialt liv. Att få avlastning under helgen istället för under 
vardagen innebär en möjlighet till avkoppling dygnet runt och helt andra möjligheter till 
socialt umgänge. 

XX behöver komma hemifrån minst var tredje helg för att få miljöombyte och för att få 
möjligheter till samvaro med likasinnade kamrater och vuxna utan en mamma- och 
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papparelation. (Mål nr. 6228-04. S. 1)   
I detta exempel argumenterar den enskildes ställföreträdare utifrån ett 
normaliseringstänkande. I det första stycket är det familjens rätt till ett normalt liv som 
behandlas. En möjlig tolkning av deras ”normala” sociala liv är att det inte innehåller de 
begränsningar ett funktionshinder medför. I stycke nummer två redogör den enskildes 
ställföreträdare för dennes behov. Att få ”samvaro med likasinnade kamrater och vuxna 
utan en mamma- och papparelation” kan tolkas som en beskrivning av hur ett ”normalt” 
socialt liv för en ung vuxen ser ut. Att ha ett umgänge som begränsas till sin mamma och 
pappa är underförstått inte ett ”normalt” socialt liv.  

5.2.3. En fråga för experter 

Denna diskurs menar jag kan urskiljas i resonemang om den enskildes behov i 
medicinska termer och med läkarintyg och andra sakkunnighetsutlåtanden som grund för 
bedömning. Den enskildes upplevda behov eller önskemål hamnar i bakgrunden för den 
medicinska och professionella bedömningen. Exemplen från denna diskurs är hämtade ur 
domarna 7 och 9. Jag börjar med att exemplifiera hur goda levnadsvillkor som en fråga 
för experter kan urskiljas. Följande citat kommer från dom nr 9 som rör insatsen särskilt 
anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS. 
 

Det får anses olämpligt att flytta någon som på grund av MS, som är en progredierande 
sjukdom, redan har svårigheter med förflyttningar och dålig balans till ett 
svårtillgängligt hus. Det huset kan således inte tillförsäkra XX goda levnadsvillkor. Det 
andra huset som erbjöds henne kunde hon endast få hyra i 1,5 år, sedan skulle det rivas. 
Av de läkarintyg som inkommit till kammarrätten framkommer att XX på grund av sina 
psykiska besvär inte klarar av den oro det skulle innebära att endast få bo i huset under 
en begränsad tid och inte veta vart hon sedan skulle flytta. ( mål nr 2832-11 s. 4) 
 

I citatet resonerar kammarrätten kring den enskildes livssituation ur ett medicinskt 
perspektiv. I den första meningen som börjar med ”Det får anses olämpligt...” är verbet 
”anse” passivt vilket skiljer åsikten från rätten och förlägger den hos någon sorts 
allmänhet. Samtidigt gör det modala verbet ”få” (”Det får anses”), att påståendet uttrycks 
med en viss försiktighet. Satsen får lägre grad av instämmande än om man exempelvis 
använt sig av ”måste” istället. Resultatet blir att påståendet framställs som objektivt 
rimligt, samtidigt som rätten inte själva ger uttryck för att stå för denna bedömning. 
Texten innehåller en del begrepp som hör till ett medicinskt vokabulär. ”MS”, 
”progredierande”, ”psykiska besvär” är begrepp som inte syftar på den enskildes 
upplevda besvär, utan på den medicinska expertisens bedömning av hennes tillstånd. 
Vidare sägs: ”Av de läkarintyg som inkommit till kammarrätten framkommer att XX på 
grund av sina psykiska besvär inte klarar av den oro det skulle innebära att endast få bo i 
huset under en begränsad tid och inte veta vart hon sedan skulle flytta”. Här talar man om 
den enskildes känslotillstånd, men inte utifrån den enskildes utsago, utan från läkarens 
bedömning. Den första satsen i meningen är intressant vad gäller transitivitet. 
”Läkarintyg” kan sägas vara en nominalisering (Fairclough 1993 s. 177) som omsätter 
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handlingen att läkaren bedömer något till ett substantiv, vilket utelämnar läkaren som 
agent i sammanhanget, trots att läkarens handling, att bedöma, tillmäts stor betydelse. 
Verbet ”framkommer” bidrar också till att utelämna läkaren som agent, eftersom verbet 
endast kan ha opersonliga subjekt, såsom ”det”. Läkaren kan alltså inte stå som subjekt 
till predikatet ”framkommer”. Jämför innebörden i meningen ”Läkaren har bedömt att 
XX på grund av sina psykiska besvär..”. I en sådan konstruktion framgår tydligt att det 
rör sig om en persons bedömning, vilket inte är lika tydligt i satsen ovan.  
Sammanfattningsvis tolkar jag citatet som att läkarens roll som expert på den enskildes 
förhållanden framhävs genom att denne utelämnas som subjekt. Läkaren finns endast 
med som underförstått subjekt i nominaliseringen ”läkarintyg”. Det får bedömningen att 
framstå som objektiv, då inte en agerande individ knyts till handlingen. Expertutlåtandets 
tyngd framgår också av att det just är av läkarintygen det framkommer att den enskilde 
har vissa behov. Rätten hade ju lika gärna kunnat säga att ”av uttalande från den enskilde 
framkommer att…”. Detta kan tolkas som ett uttryck för den individuella modellen 
(Barnes et al., Peterson et al.) där funktionshinder medikaliseras och konstrueras som ett 
område för professionella interventioner av medicinsk och psykologisk expertis.  

Ett annat exempel på diskursen jag kallar ”en fråga för experter” finns i dom nr 7. Här 
följer några citat från de olika instanserna. Den enskildes yrkande i kammarrätten: 

 
Han åberopar ett utlåtande den 5 februari 2010 av fil. Dr. i rehabiliteringspedagogik 
Eva Mendre, utlåtanden den 15 februari 2010 och den 20 april 2010 från 
boendepedagogen och grundskolläraren Katarina Stenlås på Kümmerlingården, ett 
yttrande från sina föräldrar och handlingar rörande Kümmerlingården. (Mål nr. 5963-10 
s. 7) 

 
Som läsare av texten kan man inte veta om texten utformats av den enskilde, dennes 
ställföreträdare eller notarie i rätten. Oavsett är tydligt i meningen att det finns en hierarki 
mellan de olika utlåtandena av hur de presenteras och i vilken ordning. Det är inte 
personer som känner den enskilde bäst som har den mest tillförlitliga utsagan, utan det är 
experten, i detta fall fil. Dr. i rehabiliteringspedagogik. I länsrättens bedömning i ärendet 
är följande citat intressant: 
 

Emellertid har frågan om gruppboende för XX efterhand blivit än mer komplicerad. 
Detta framförallt sedan yttrandet den 18 juni 2009 inkommit från Kristina Nilsson, 
legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi med 30 års erfarenhet. Hon anser 
att XX… 

Enligt länsrätten är det svårt att inte ta denna vändning i argumenteringen i målet med 
större allvar. Bedömningen görs nämligen av en i förevarande sammanhang 
kvalifikationsmässigt tung sakkunnig, som dessutom tydligen är väl underrättad om de 
faktiska förhållandena som nämnden uppgett sig ha iakttagit i fallet XX. (Mål nr 5963-10, 
s. 16) 
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Slutligen konstaterar så länsrätten:  
 

Mot bakgrund av det ovan anförda och övriga omständigheter kan enligt länsrätten 
allvarligare ifrågasättas om Kümmerlingården är att anse som ett meningsfullt och 
lämpligt alternativ för XX. Detta i vart fall så länge som inte övertygande stöd kunnat 
presenteras framförallt för att ovannämnda familjeproblematik inte varit eller längre är 
så allvarlig och hindersam som beskrivits i ovannämnda sakkunnigyttrande.  (Mål nr 
5963-10, s. 17) 

 
I detta exempel har en sakkunnig gjort en bedömning som går den enskilde emot. Den 
sakkunniges ställning klargörs av rätten som presenterar Kristina Nilsson som 
”legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi med 30 års erfarenhet”. Rätten 
lägger senare till att hon ”dessutom tydligen är väl underrättad om de faktiska 
förhållandena…”. Det kan tolkas som att hon primärt är trovärdig i egenskap av sitt yrke 
och långa erfarenhet, sekundärt som insatt i det aktuella ärendet. Det vill säga, det är 
yrkestiteln som väger tyngst, inte huruvida hon har träffat den enskilde eller är insatt i 
dennes situation. Om man ser till transitiviteten i stycket så förbinds den sakkunnige med 
sin bedömning i och med orden ”hon anser…”. Hon är subjektet som uttalar en åsikt i 
sakfrågan. Det är således en person som gör bedömningen, men det är inte i egenskap av 
människa hon uttalar sig, utan som medicinsk expertis. Texten innehåller många ord och 
begrepp som styrker hennes trovärdighet: - legitimerad psykolog, specialist, 30 års 
erfarenhet, kvalifikationsmässigt tung sakkunnig, väl underrättad. I sin bedömning fäster 
så länsrätten stor vikt vid sakkunnigyttrandet. Familjeproblematiken som experten 
beskrivit bedöms som så allvarlig att den enskilde måste uppvisa ”övertygande stöd” för 
att motbevisa den sakkunnige. ”Sakkunnigyttrande” är i detta avseende en nominalisering 
(Fairclough 1993 s. 177) som omvandlar den sakkunniges bedömning till något 
substantiellt som existerar avskilt från den sakkunnige. Här förbinds hon inte längre med 
sin handling i rättens avslutande argumentation.  

 
    

5.2.4. Ett kommunalt verkställighetsproblem 

Denna diskurs menar jag främst kommer till uttryck i de kommunala nämndernas 
argumentation samt i yttranden från Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar om 
tolkningar av ”goda levnadsvillkor” som utgår ifrån frågor om ansvar, kvalitet och 
kostnad. I de texter jag har analyserat konstrueras ofta ett motsatsförhållande mellan 
dessa faktorer och enskilda brukares önskemål om insatsers utformning. Exempel på 
denna diskurs är hämtade från domar 3, 4, 7, 8 och 9. 
Exempel från dom nummer 8, yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Var och hur ledsagningen utförs är en verkställighetsfråga. Lagens krav att den enskilde 
i största möjliga utsträckning skall ges inflytande och medbestämmande över insatser 
som ges innebär dock inte att det är den enskilde som bestämmer över 
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verkställighetsåtgärderna. (Mål nr 78-11 s. 3) 
Exemplet är en del av ett yttrande där SKL argumenterar för att kommunens ansvar som 
huvudman och finansiär av insatserna bör innebära beslutsrätt över verkställigheten, det 
vill säga, den närmare utformningen av insatserna. I stycket ovan finns tre enligt mig 
viktiga element, två i textdimensionen som rör ordval och transitivitet, en som rör 
förförståelse i den diskursiva praktiken. I den negerade satsen i andra meningen, ”innebär 
dock inte att det är den enskilde som bestämmer över verkställighetsåtgärderna” är 
negeringen en form av förförståelse som motsäger ett underförstått påstående som någon 
tidigare gjort. I detta fall antyds att någon (kanske den enskilde?) påstått sig kunna 
bestämma över verkställighetsåtgärderna. Eftersom den övriga texten inte innehåller 
något påstående från den enskilde som liknar detta uttalande kan man eventuellt tolka 
konstruktionen som en manipulativ förförståelse. Detta är en del av den diskursiva 
praktiken som rör hur olika diskurser och genrer aktualiseras i en text. I samma mening 
finns på textnivå ett ordval som är intressant. Ordet ”bestämmer” är ett av flera möjliga 
uttryck för handlingen att besluta något. I detta sammanhang där språket i övrigt är 
ganska formellt och kan sägas höra till en juridisk genre, framstår ordet ”bestämmer” som 
hörande till ett mer vardagligt språkbruk. En av flera möjliga synonymer är ”besluta”, 
vilken skulle harmonisera med det övriga språkbruket i stycket. Effekten av ordvalet blir 
att den enskildes påstådda ståndpunkt framstår som icke-juridisk och har därmed lägre 
relevans i sakfrågan. Vad gäller transitivitet, hur processer beskrivs i texten, tolkar jag 
begreppet ”verkställighetsåtgärderna” som en nominalisering av processen att verkställa 
insatser. Effekten av nominaliseringen är att en process som består av flera olika 
handlingar av olika aktörer, i det här fallet olika insatsers utformning, framstår som 
fristående från intentionellt handlande och olika aktörers beslut. Detta kan enligt mig ses 
som problematiskt då det får insatsernas utformning att framstå som någonting fastslaget 
och abstrakt som inte kan utformas efter individuella önskemål.        

Ett annat exempel kommer från dom nummer 7, nämndens yrkande. 
Det finns inte enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, någon rätt för den enskilde att kräva ett visst utpekat boende. Nämnden ska se till att 
den beviljade insatsen är tillräcklig för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. 
(Mål 5963-10. S. 2) 
Nämndens resonemang innebär att begreppet ”goda levnadsvillkor” skiljs ifrån enskilda 
brukares önskemål och vilja. Att kunna välja var någonstans man vill bo är enligt 
resonemanget inte ett kriterium för att uppnå ”goda levnadsvillkor”. Även i detta exempel 
finns på nivån diskursiv praktik en negativ konstruktion i första meningen som kan sägas 
vara manipulativ. Att säga att det enligt lag inte finns ”någon rätt för den enskilde att 
kräva”, är en manipulativ förförståelse om att den enskilde ”kräver” något vilket framstår 
övermodigt. Konstruktionen pekar visserligen på att lagen inte ger någon absolut 
beslutsmakt men samtidigt utelämnar nämnden resonemang kring lagens mål om den 
enskildes självbestämmanderätt och inflytande.  

 
Ett annat exempel som belyser olika ståndpunkter om huruvida tillmötesgående av 
önskemål skall ses som ett kriterium för ”goda levnadsvillkor” finns i dom nummer 3. 
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Exempel från dom nummer 3, yttrande från Sveriges Kommuner och Landsting.  

Det erbjudna alternativet måste självklart uppfylla kravet på goda levnadsvillkor och i 
största möjliga utsträckning skall den enskildes önskemål tillgodoses. 

...kan dock enligt Sveriges Kommuner och Landsting inte tolkas som att det är den 
enskilde som bestämmer över verkställighetsåtgärderna. 

 
Den enskildes yrkande. 

 Det kan inte anses vara goda levnadsvillkor för henne om den insats som hon tycker är 
bra och som kommunen tidigare funnit vara det bästa för henne plötsligt ändras.  

...och det innebär därför inte goda levnadsvillkor för henne om hon skall behöva träna in 
sig för ett eventuellt framtida boende.” 

 
Dessa exempel på olika sätt att beskriva processer i den aktuella domen tycker jag visar 
på skillnader i hur processer beskrivs när det gäller de egna befogenheterna och när det 
gäller egna skyldigheter eller åligganden. Exemplet ”...i största möjliga utsträckning skall 
den enskildes önskemål tillgodoses” beskriver processen att tillgodose önskemål som 
frikopplat från kommunen eller annan aktör. Det framstår som ett abstrakt tillstånd som 
uppstår. Annorlunda uttryckt skulle man kunnat skriva: ”i största möjliga utsträckning 
skall kommunen tillgodose den enskildes önskemål”. Detta skulle lägga fokus på 
kommunen som ansvarig aktör i processen att tillgodose önskemål. En möjlig tolkning av 
denna formulering är således att kommunerna vill flytta fokus från sig själva som 
ansvariga för att uppfylla eller inte uppfylla enskildas önskningar. 
En annan effekt av passiva verb är i exemplet ”...kan dock enligt Sveriges Kommuner och 
Landsting inte tolkas som att det är den enskilde som bestämmer över 
verkställighetsåtgärderna...”. Här gör kombinationen av ordet ”kan” och det passiva 
verbet ”anses” att påståendet framstår som mer allmängiltigt och vedertaget än om man 
skrivit: ”Sveriges Kommuner och Landsting tolkar inte detta som att det är den enskilde 
som bestämmer över verkställighetsåtgärderna”. Då hade det framgått tydligare att det rör 
sig om en tolkning från SKLs sida och att andra tolkningar är möjliga. Denna 
sanningssägarteknik använder sig både den enskilde, nämnden samt SKL av i den 
aktuella domen.  

Slutligen är det tydligt att SKL genom sitt resonemang skiljer mellan att tillgodose 
enskildas önskemål och att tillförsäkra dem goda levnadsvillkor. I den enskildes yrkande 
däremot framgår en subjektiv tolkning av begreppet goda levnadsvillkor där individuella 
uppfattningar om de egna behoven är legitima kriterier.  

som är knuten till hennes individuella uppfattning om sina behov och vad hon tycker är 
bra.   
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I dom nummer 4 finns en liknande diskussion där denna diskurs företräds av Sveriges 
Kommuner och Landsting samt nämnden. I domslutet anammar även Regeringsrätten 
samma förhållningssätt.  
 
Exempel från dom nummer 4, nämndens yrkande i Regeringsrätten: 
 
 
Enligt nämndens uppfattning är det inte rimligt att domstolen skall styra utformningen 
genom angivande av vilka veckodagar insatsen skall utföras. Det skulle kunna komma att 
påverka nämndens hela korttidsverksamhet eftersom de flesta som beviljats den aktuella 
insatsen vill att den skall utföras i anslutning till helger. (mål nr 6228-04 s. 3) 
 
Exempel ur Regeringsrättens avgörande: 
 
Det har enligt Regeringsrättens mening inte framkommit annat än att XX:s behov av 
rekreation och miljöombyte skulle kunna tillgodoses även om vistelsen ibland äger rum 
på andra veckodagar än torsdag – måndag. Vidare framstår det som mindre lämpligt att 
i beslutet lägga fast hur många dagar i följd vistelsen skall vara med tanke på den 
flexibilitet som såväl hänsynen till den enskildes och de anhörigas önskemål som 
nämndens behov av att kunna planera verksamheten på ett effektivt sätt kräver. (mål nr 
6228-04 s. 6) 
 
I de två textexemplen ovan ligger fokus på organisatoriska problem som kommer av att 
tillgodose den enskildes önskemål. I nämndens yrkande argumenterar man för att 
nämnden måste ha fria tyglar att utforma sin verksamhet för att den skall fungera. Som 
argument i exemplet ovan anger nämnden att ”de flesta” som har korttidsvistelse vill få 
den utförd i anslutning till helgen. Som jag förstår deras resonemang menar de att ett 
avgörande i domstol som ger enskilda rätt att välja vilka veckodagar insatser skall 
utföras, skulle medföra att nämnden måste organisera om sin verksamhet och ha de flesta 
av sina korttidsplatser under helger. Nämnden ger dock ingen förklaring till varför detta 
skulle vara orimligt. Är inte tanken att insatserna skall utformas efter enskildas behov? I 
Regeringsrättens avgörande finner vi samma sorts argumentation. Som skäl för att gå den 
enskildes önskemål emot anges bland annat ”den flexibilitet som såväl hänsynen till den 
enskildes och de anhörigas önskemål…”. Detta kan tyckas motstridigt och kan tolkas 
som att det är argument nummer två, ”att kunna planera verksamheten på ett effektivt 
sätt” som väger tyngst. 
 
I ett av rättfallen återkommer diskursen i både den enskildes yrkande, i nämndens 
yrkande i kammarrätten, samt slutligen i Högsta förvaltningsdomstolens avgörande.  
 
Exempel från dom 9, Stadsdelsnämndens yrkande, Kammarrätten: 
 
Att uppfylla behoven utifrån läkarintygen och samtidigt tillgodose XX:s behov av 
närheten till specialistvård är orimligt. För att XX ska kunna bo inom det område som 
hon själv föreslår innebär det stora ingripanden i en bostad oavsett om det är en 
fristående villa eller ett flerfamiljshus. (mål nr 2832-11 s. 6)  
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Den enskildes yrkande, Kammarrätten:  
 
I Göteborgsområdet finns många bostäder, så nämnden förfogar över möjligheten till 
verkställighet. Faktum kvarstår att Göteborgs stad inte kunnat lösa hennes 
bostadsproblem. Varken en utredning om bostadsanpassning som inte blivit av, ett 
erbjudande om bostäder som hon inte kan tacka ja till eller att hon är placerad i en kö 
med medicinsk förtur där väntetiden på grund av tillgången på villor är begränsad 
innebär att hennes problem är löst. ( mål nr 2832-11 s. 7) 
 
I exemplen ovan argumenterar parterna från varsitt perspektiv på verkställighetens 
rimlighet eller orimlighet. Nämnden menar att den enskilde har förväntningar som de inte 
kan uppfylla, medan den enskilde menar att nämnden visst förfogar över möjligheter att 
tillgodose hennes behov, något de misslyckats med. Även om den enskilde i ärendet 
hänvisar till flera läkarutlåtanden för att styrka sina behov av insatsen, är argumenten 
ovan mer knutna till kommunens bristande vilja att tillmötesgå hennes önskningar. I 
meningen ”Faktum kvarstår att Göteborgs kommun inte kunnat lösa hennes 
bostadsproblem”, placerar den enskilde ”bostadsproblem” i centrum. Kommunens 
angelägenhet är inte hennes funktionshinder, utan hennes bostadsproblem. På textnivå 
kan noteras att ”bostadsproblem” är en nominalisering och som sådan får den enskildes 
svårigheter att på egen hand hitta en lämplig bostad att framstå som ett lika fastslaget och 
fysiskt fenomen som en medicinsk diagnos. Varför den enskilde inte på egen hand kan 
ordna med en bostad får vi således inte reda på, och frågar inte efter i texten.  
 
I högsta instans återkommer dessa resonemang hos parterna, fast inte lika utvecklat som i 
kammarrätten. Högsta förvaltningsrättens avgörande återknyter till denna diskurs: 
 
Vid de bedömningar och avvägningar som skall göras för den närmare utformningen 
måste hänsyn tas till lokala förhållanden som organisatoriska aspekter, tillgång till 
adekvat personal m.m. Mot denna bakgrund finner Högsta förvaltningsdomstolen att 
kammarrätten inte borde ha begränsat kommunens möjligheter att utforma insatsen på 
ett lämpligt sätt. (mål nr 2832-11 s. 4)   
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6. Avslutande diskussion 
 

I denna uppsats har jag försökt urskilja olika diskurser, eller sammanhängande sätt att 
konstruera goda levnadsvillkor som begrepp i LSS-domar. Till min hjälp har jag haft 
kritisk diskursanalys såsom den beskrivs av Fairclough (1993) och de olika perspektiv på 
funktionshinder som jag presenterar i kapitel tre. Jag kommer här att sammanfatta 
resultaten av min analys samt diskutera dem i relation till de teoretiska begrepp och den 
tidigare forskning jag har använt i uppsatsen.    

 
De frågeställningar som jag hade som utgångspunkt för min analys var dessa: 

1. Vilka diskurser om livskvalitet, normalitet och funktionshinder är aktuella i 
argumentationen om goda levnadsvillkor? 
2. Vad kännetecknar innehållsmässigt det goda livet för personer med funktionshinder 
såsom det framställs i domarna? 

Under analysens gång har jag utifrån de resonemang om goda levnadsvillkor jag kunnat 
urskilja i domarna, formulerat de fyra diskurser som presenterats i resultatkapitlet. Jag har 
sedan använt textexempel från domarna där jag redogjort för hur jag har analyserat dem 
och tolkat innehållet. De fyra diskurser jag har formulerat är inte de enda möjliga, men de 
som tydligast manifesterar sig i detta material.  
 

6.1. Summering 
 
De resultat jag presenterade i form av diskurser och förtydligande exempel i kapitel fem 
är en möjlig tolkning av mitt material. Vidare är materialet omfångsmässigt litet och gör 
att tolkningen måste göras med försiktighet. Diskursen jag kallar för ”en fråga om 
demokrati” menar jag uttrycks i idéer om social rättvisa och att olika grupper inte skall 
missgynnas gentemot andra. Den kan urskiljas både i den enskildes argumentation för att 
han som en del av gruppen funktionshindrade har rätt att leva och göra sådant som 
gruppen icke-funktionshindrade (mål nr 78-11 s. 3), och i nämndens ståndpunkt att något 
de flesta inte har möjlighet till inte heller kan anses ingå i nivån ”goda levnadsvillkor” 
(Mål nr 2139-07. S. 3). I mitt material kunde jag urskilja denna diskurs endast i två 
domar, vilket kan tyda på att den inte är dominerande som konstruktion i 
förvaltningsdomstolarnas ärenden. Det kan dock vara svårt att dra några sådana slutsatser 
när materialet består av nio domar.  
Diskurs nummer två är den jag kallar ”normalitetsdiskursen”. Den kopplar jag till 
begreppet normalisering såsom det beskrivs av Tideman (2004) och Drinkwater (Tremain 
2005). I min analys har jag endast funnit två rättsfall där jag anser att denna diskurs 
kommit till uttryck. I exemplen uttrycks diskursen genom resonemang om vad ett normalt 
liv är, det tydligaste exemplet är SKL:s yttrande om att en kvinna i 40-års åldern som bor 
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med sin moder ”torde” ha behov av insatsen korttidsvistelse för att ”frigöra sig”. Detta är 
ett uttalande som avspeglar normer för hur vuxna människor förväntas leva och vilka 
relationer de förväntas ha till sina föräldrar.  
Den tredje diskursen ”en fråga för experter” var tydligare än de andra att urskilja 
eftersom den på ett konkret sätt inkorporerade andra texttyper, vad Fairclough (1993) 
kallar interdiskursivitet. Främst var den medicinska genren eller texttypen tydlig, genom 
att många rättsfall innehöll hänvisningar till läkarintyg och sakkunnighetsutlåtanden. Det 
var inte i alla rättsfall innehållet i dessa utlåtanden stod skrivet i texten, vilket gjorde det 
svårt att analysera, även om det är tydligt att medicinska bedömningar ofta ingår i dessa 
texter.  

Den diskurs som jag har använt flest exempel från i mitt resultatavsnitt är ” ett 
kommunalt verkställighetsproblem”. Den förekom i de flesta av domarna i form av 
yttranden från nämnden eller SKL. I mina exempel hänvisas ofta till kommunala 
organisatoriska förutsättningar för verkställighet och påpekas att kommunen måste få 
behålla friheten att utforma insatserna närmare. Detta resonemang fick i flera av 
rättsfallen också genomslag i rättens avgörande, något som tyder på att denna diskurs kan 
ha större legitimitet i den juridiska kontexten än vad de andra har.  
I följande avsnitt diskuteras dessa resultat i relation till den forskning på området som 
presenterats i kapitel två. 

6.2. Övergripande diskussion 
 

Begreppet diskurs är mångtydigt och frågan hur enskilda diskursen kan avgränsas utreds 
varken av Focault eller Fairclough. I denna uppsats har jag tagit mig friheten att avgränsa 
diskurser i en specifik kontext. Jag kan därmed inte säga om dessa diskurser finns 
representerade i andra sociala praktiker än just förvaltningsdomstolarnas rättstillämpning.   

Normalitetsdiskursen ger uttryck för idéer om ett normalt liv som synonymt med goda 
levnadsvillkor. Jag anser att dessa tankegångar kan kopplas till det som Tideman (2000) 
beskriver som den amerikanska modellen för normalisering av funktionshindrade 
personer, det vill säga, ett anpassande av individen till det omgivande samhället. De 
exempel jag använt i analysen beskriver hur ett liv som andra är något eftersträvansvärt 
oavsett om det är den enskildes önskan eller inte. Drinkwater (Tremain 2005) beskriver 
hur detta tänkande fortfarande är högst aktuellt i omsorgen om intellektuellt 
funktionshindrade i England. I den svenska kontexten är enligt Tideman istället idéer om 
rätten till jämlika livsförhållanden dominerande som normaliseringsprincip. Den så 
kallade skandinaviska modellen påminner mer om den diskurs jag kallar ”en fråga om 
demokrati” vilken jag menar definierar goda levnadsvillkor i enlighet med demokratiska 
värderingar och social rättvisa. Huruvida den amerikanska modellen kan sägas tillämpas i 
Sverige är en slutsats man inte kan dra av denna studie. De resultat jag har presenterat 
som pekar i den riktningen får ses med försiktighet i ljuset av det mycket begränsade 
materialet och den relativt översiktliga analysen.     
Som jag antydde i resultatkapitlet om diskursen ”en fråga om demokrati” anser jag att 
vissa av exemplen kan kopplas till the minority model och Corkers (Shakespeare et. al. 
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1998) resonemang om att denna reproducerar föreställningar om funktionshindrade som 
annorlunda trots att syftet med modellen är att uppnå jämlika levnadsvillkor. 
Hänvisningar till rättigheter som kollektiv har enligt henne en baksida där åtskillnaden av 
grupper legitimeras. I de aktuella exemplen kan hänvisningar till rättigheter som grupp 
tolkas som en strategi för att få de egna behoven och önskemålen att framstå som mer 
legitima. Det kan således innebära både fördelar och nackdelar.   

Diskursen jag kallar ”ett kommunalt verkställighetsproblem” konstruerar goda 
levnadsvillkor som en nivå som kan anpassas till lokala organisatoriska och ekonomiska 
förhållanden. Ett sådant perspektiv riskerar att reducera kvalitetsnivån goda 
levnadsvillkor till ett organisatoriskt verktyg. Hedlund (2004) diskuterar i sin studie 
shaping justice hur kategorin funktionshindrade konstrueras i enlighet med 
organisatoriskt funktionella definitioner. Jag menar att även begreppet goda 
levnadsvillkor genomgår olika definitionsprocesser vilka gynnar olika aktörer. Att goda 
levnadsvillkor i en kommunal kontext används mer eller mindre flexibelt utifrån 
kommunala intressen kan anses vara problematiskt med tanke på principen om 
likabehandling. Alla beslut som går den enskilde emot överklagas dessutom inte och de 
definitioner av goda levnadsvillkor som dominerar i nämndernas yrkanden torde därför 
ha stort genomslag i den praktiska myndighetsutövningen.   

Slutligen anser jag att diskursen ”en fråga för experter” har tydliga anknytningar till den 
individuella modellen och den traditionella medicinska diskurs som historiskt förknippas 
med omsorg och stöd till funktionshindrade. Denna diskurs förlägger kunskapen om 
funktionshinder hos olika professioner, istället för hos individer med funktionshinder. Det 
rör sig idag fortfarande främst om vårdrelaterade och medicinska professioner, vilket 
legitimerar medicinska definitioner av funktionshinder, och medicinska eller 
naturvetenskapliga ”lösningar”.    
 

 

6.3. Implikationer för forskning och praktik 
 
I denna studie har jag översiktligt undersökt diskurser som påverkar rättstillämpningen 
och följaktligen enskilda människors liv. Foucault och Fairclough åskådliggör båda 
diskursernas konstituerande makt, något som i denna kontext sammanfaller med den 
offentliga hjälpapparatens och rättssystemets institutionella makt. Såsom Campbell 
(2005) visar i sin forskning kan språkliga definitioner skapa legitimitet för förtryckande, 
utestängande och kränkande strukturer som framstår som naturliga och nödvändiga. 
Såväl Campbell (Tremain 2005), Corker (1998) och Grue (2011) påpekar vikten av att 
klarlägga diskursernas produktion och verkan i relation till funktionshinder. Detta har 
varit en inspiration i arbetet med denna uppsats, men undersökningen i sig har endast 
skrapat på ytan av hur diskurser om goda levnadsvillkor verkar i de svenska 
förvaltningsmyndigheternas och förvaltningsdomstolarnas tillämpning av LSS. Således 
bör implikationen för framtida forskning vara såsom ovanstående forskare anser, att 
forskning om funktionshinder har mycket att vinna på att undersöka diskursernas verkan, 
då forskningen i sig genererar nya diskurser och omtolkningar av begreppen som också 
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de får konsekvenser för den sociala praktiken. 
 I min undersökning har jag undersökt diskurserna i sig, men inte på ett djupare plan 
studerat konsekvenserna i form av kopplingen mellan diskurs och konkret utfall i rätten. 
Detta får ses som en brist hos studien eftersom resultatens användbarhet blir begränsade 
och främst kan visa på att området bör undersökas vidare. En kritisk synpunkt är också att 
materialets omfång gör att man i ett större material kanske skulle hitta andra, fler 
diskurser, och att de diskurser jag här har presenterat kanske skulle hamna i skuggan av 
andra dominerande diskurser.  
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