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Sammanfattning 

I denna studie undersöks hur intresseorganisationer och en myndighetsorganisation idag förhåller sig 

till 50-tals iden om att för funktionsnedsatta normalisera livet och göra det likt ett normalt liv.   

Svenska Socialstyrelsen (då medicinalstyrelsen) och de ideella intresseorganisationerna, var de dri-

vande parter som gick i bräschen för och gjorde en stor omvandling av vården möjlig i och med nor-

malisering. Skandinavien i allmänhet och Sverige i synnerhet var den plats i världen som genom nor-

malisering banade väg för stora förändringar i hela västvärlden och även andra icke-västländer för 

vården/omsorgen om funktionsnedsatta.     

I studien undersöks hur dessa båda organisationstyper idag förhåller sig till och arbetar med den hi-

storiska innebörden av normaliseringen, d.v.s. förbättringar av levnadsförhållanden, vanliga bostäder 

istället för institution och medborgerliga rättigheter. Syftet med studien är dels att få en uppfattning 

om hur organisationerna idag resonerar, arbetar och förhåller sig till normalisering men också om det 

kan finnas frön eller tecken på någon social förändring inom dessa organisationer.  

Det analyserade materialet består av elektroniska dokument hämtade från Socialstyrelsens, och in-

tresseorganisationerna FUBs (riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) samt 

Autism- och Aspergerförbundet´s hemsidor.  

Som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen används socialkonstruktivism och som metod i analysar-

betet används Laclau & Moeffe´s variant av diskursanalys. Dessa utgångspunkter används dels för att 

kunna uttala sig vilka diskurser som råder i varje organisation idag, dels för att kunna diskutera, pro-

blematisera och ge perspektiv på den kunskap och den expertis som vid en första anblick kan se själv-

klar och objektiv ut.  

I resultatdelen, delas materialet in i tre nivåer av normalisering: politisk, kollektiv och individuell. 

Resultatet visar bl.a. att vissa delar av den normalisering inom området som tog fart på 1950- och 

1960-talet fortfarande idag utgör själva grundfundamentet i handikappolitiken. Detta gäller exempel-

vis arbetet runt levnadsförhållanden som pågår idag. Resultatet visar också på att de olika organisat-

ionerna är ense om mycket, men att de ser på normalisering från olika utgångspunkter. Intresseorgani-

sationerna argumenterar ensidigt till förbättringar för funktionsnedsatta genom att utgå från individen 

och lagen. Myndigheten utgår från politiska målsättningar och kollektivet. I analysen/diskussionen 

diskuteras bland annat om vad diskurserna kan ha för påverkan för den sociala praktiken samt om det 

finns frön till social förändring som kan utläses i materialet.  

Resultatet skall tolkas med försiktighet, då de undersökta diskurserna inte nödvändigtvis represen-

terar en fullständig bild av vad organisationerna anser, eller hur de bedriver sitt arbete, men de doku-

ment som analyserats är ändå ett slags ”ansikte utåt”, en genomgång av vad organisationernas offici-

ella hemsidor förmedlar. 
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1. Inledning  

1.1 Historisk bakgrund 
Omsorgen om personer med psykiska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar är ett område 

av välfärden som har genomgått radikala förändringar dem sista 40-60 åren. Denna svängning är för-

modligen den största förändringen som en enskild grupp människor någonsin i historien på kort tid har 

genomgått menar Karl Grünewald (2009). 

Före 1800- talet så sammanfördes ”fånar och svagsinta” med gamla, sjuka och fattiga på fattigstu-

gor. På 1850- talet tillkom privata uppfostringsanstalter eller idiotanstalter som inrättades av dubbel 

skyddsaspekt. Staten ville skydda samhället från idioterna och det omvända, -skydda idioterna från 

faror i samhället (a.a.). Under 1900-talets första årtionden så råder den rasbiologiska perioden. Man 

tror att utvecklingsstörning genetiskt kan degenerera den ariska rasen, och man förespråkar sterilise-

ring och avskiljande från samhället. Personer med ett svårbemästrat beteende, exempelvis aggressivi-

tet skrevs in på specialsjukhus och mer lättskötta patienter togs till vårdhem. Utvecklingsstörning sågs 

som ett medicinskt problem och vården bedrevs kollektivt med sovsalar, rastgårdar och avsaknad av 

personliga tillhörigheter. Det är först långt senare, på 1980 och 1990- talet som dessa människor 

kommer i närheten av någonting som skulle kunna uppfattas som jämlika levnadsförhållanden med 

den övriga befolkningen (a.a.)  

Anledningen till, och vägen mot att psykiskt funktionsnedsatta och personer med utvecklingsstör-

ning fick så radikalt förändrade livsvillkor beror delvis på den i slutet av 50-talet framväxande så kal-

lade normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). Principen innebar enkelt uttryckt att personer boende på 

institutioner och vårdhem skall kunna ha en livssituation som överensstämmer med vad personer utan 

funktionshinder har (a.a.). För att uppnå det målet åligger det samhället att utforma olika former av 

stöd och hjälp. Det är grunden för normalisering.  

Principen kan som historisk ide med enkelhet härledas till den social-politiska tidsanda som råder i 

Sverige och övriga Skandinavien på 50 och 60-talett. Tron på den sociala ingenjörskonstens förträff-

lighet var spirande inom flera politiska områden (a.a.). Iden att presentera en normaliseringsprincip 

gick (a.a.) helt i linje med denna tidsanda. En stark stat skulle kunna lägga livet tillrätta för medbor-

garna. Genom en framgångsrik socialpolitik (a.a.) skulle man förverkliga ett jämlikhetsideal. Principen 

fick stort genomslag i Sverige, Skandinavien och internationellt- främst i västvärlden. Bengt Nirje 

skrev år 1958 för första gången om 8 punkter som utgjorde normaliseringsprincipen
1
. Något år tidigare 

                                                 
1
1. Normal dygnsrytm d.v.s. regelbundna måltider och en dygnsrytm som ej avviker från 

det normala vad avser uppstigning, arbete och sänggående 

2. Normal veckorytm, d.v.s de flesta människor bor på ett ställe och har sitt arbete eller utbildning på ett annat.    

3. Normal årsrytm, d.v.s. att få uppleva helger, högtider, att få semester och att kunna göra resor. 

4. Normala utvecklingsfaser, d.v.s. vikten av att få uppleva livets olika utvecklingsfaser: barndom, ungdom, vuxenlivet och 

ålderdomen och allt vad det innebär. 

5. Att få sina krav respekterade d.v.s. vikten av att kunna göra egna val och önskemål som skall respekteras 

6. Att få leva i en tvåkönad värld, d.v.s. vikten av att få leva i en tvåkönad värld med samvaro, kärlek och möjlighet till gif-

temål. I vård och omsorgssammanhang skall det finnas personal av båda könen  
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hade danske, Bank-Mikkelsen, skrivit om normalisering som en väg för socialt utsatta. Nirje inspire-

rades av Bank-Mikkelsens ide och applicerade iden på funktionshinder-området. Samtidigt som detta 

skedde så växte kritiken i samhället överlag mot institutionerna och den vård som bedrevs vid institut-

ionerna vid denna tid. Goffman (1961) exempelvis visar i en studie på de många negativa effekterna 

som ett isolerande och segregerande institutionsförfarande förde med sig. Studien och andra liknande 

studier fick till följd att en allt mer förekommande allmän uppfattning var att utsikterna för att få till 

normala livsvillkor inom institutionens ramar var mycket små (Nirje, 2003). Av den anledningen kom 

normaliseringsprincipen att kombineras med en annan viktig socialpolitisk princip -

integrationsprincipen. Integrationsprincipen innebär att psykiskt funktionsnedsatta och utvecklings-

störda också ska bo bland andra (a.a.). Integrering av funktionsnedsatta med normalbefolkningen blev 

en väg att nå normalisering men integrering blev också ett eget mål i sig. Dessa båda principer var 

vägledande bärande principer som revolutionerade omsorgerna och ledde fram till den så kallade avin-

stitutionaliseringen eller kommunaliseringen. Avistitutionaliseringen innebar att institutioner och spe-

cialsjukhus stängde igen och att en etablering av s.k. öppna omsorger i samhället istället tog fart.  

Grünewald (2009) beskriver förvandlingen från institution till hemliknande omsorg i Sverige ge-

nom tre stora reformsteg och anger också i vilka lagar som format utvecklingen. Det första steget i det 

svenska praktiska reformarbetet togs på 60-talet och bestod av en ny- och ombyggnad av anstalterna. 

Under denna tid blev det också mer uppenbart att utvecklingsstörda bara i gemenskap med övriga 

medborgare kunde nå optimal utveckling (a.a.). Detta motiverade det andra steget i reformarbetet, de 

öppna omsorger som beslutades om i omsorgslagen 1967 (lagen 1968:940) om vissa psykiskt utveckl-

ingsstörda. Lagen gav personer med utvecklingsstörning en lagstadgad rätt till stöd, bland annat ge-

nom boende, daglig verksamhet och en aktiv fritid, för att kunna leva ett bra och värdigt liv. Det tredje 

steget i reformarbetet togs 1985 (Grünewald, 2009) när omsorgslagen (lagen 1985:568) gjordes om. 

Samtidigt förbjöds institutioner och det sattes en tidsplan för avveckling av våra institutioner. 1994 

ersattes omsorgslagen med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) 

som var ett resultat av den så kallade handikappreformen. Denna nya rättighetslag (LSS) tillkom för 

att garantera goda levnadsvillkor, ett liv som andra. Lagen kom till eftersom man inte ansåg att rå-

dande lagar var tillräckliga för att skapa jämlika levnadsvillkor (Hydén, 2000). Genom denna lag 

(LSS, 1993:387) kan personer ansöka om olika insatser
2
. I och med att lagstiftningen, LSS trädde i 

kraft, så tog kommunerna också över huvudansvaret från landstingen.  

                                                                                                                                                         
7. Normal ekonomisk standard, d.v.s. tillgång till normal ekonomisk och social trygghet skall  

gälla alla. Detta innebär bl.a. barnbidrag, sjukersättning och ålderspension. 

8. Normal byggnadsstandard, d.v.s samma standard skall gälla för människor med  

funktionsnedsättning som i samhället i övrigt (Nirje, 2003)  
2
 LSS-lagstiftningen: 

9 § Insatserna för särskilt stöd och service är:  

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor 

med stora och varaktiga funktionshinder, 
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Internationellt och FN. Avvecklingen av institutioner och stora vårdhem för funktionsnedsatta har 

följt likartade mönster även internationellt. FN:s förklaring från 1948 (FN, allmän förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, 10 december, 1948), ses också som en ledande förklaring till denna utveckl-

ing. Här anges bland annat att medlemsländerna i enlighet med förklaringen bör sträva efter skäliga 

levnadsvillkor för alla sina medborgare. Det finns även andra FN-konventioner som har uppmärk-

sammat funktionsnedsatta; artikel 11 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-

heter från 1966 och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006. 

År 1993 antogs också FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning. De tjugotvå stan-

dardreglerna innehåller tydliga principiella ståndpunkter när det gäller gruppens rättigheter, möjlighet-

er och ansvar på olika samhällsområden. För medlemsstaterna är inte standardreglerna juridiskt bin-

dande men tanken är att det ska vara moraliskt förpliktigande och att det ska påverka hur olika länder 

formar sin handikappolitik. Sverige har antagit reglerna i och med antagandet av Nationell handlings-

plan för handikappolitiken – från patient till medborgare år 2000. 

1.2 Problemformulering 

Historiskt kan konstateras att idéer om normalisering för personer med psykiska funktionsnedsättning-

ar och utvecklingsstörningar har varit centrala i handikappolitiken och därmed också i handikapprakti-

ken. Historien om hur myndigheter och de allt mer inflytelserika intresseorganisationerna under 1950-

1970-talet i Skandinavien banade väg för en smärre revolution på funktionshinder-området, och som 

nådde bred internationell spridning i och med normaliseringsprincipen, är väl beskriven i forskning 

och litteratur ex. Grünewald (2009) och Nirje (2003). Det är inte lika väl dokumenterat hur man idag 

förhåller sig till normalisering inom dessa organisationer. Det är inte heller lika väl dokumenterat hur 

organisationer arbetar med, och förhåller sig till denna princip i modern tid och hur det påverkar funkt-

ionshinderområdet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om vad normalisering för funktionshindrade 

innebär idag för centrala myndighets- och intresseorganisationer inom området. För att uppnå syftet 

med studien utgår studien från dessa frågeställningar:  

                                                                                                                                                         
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd 

inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480).  

 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100110.htm%252525252523k51
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
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• På vilket sätt arbetar organisationerna med normalitetsfrågor i relation till funktionshindrade i prak-

tiken?  

• Vilken normalitetsdiskurs finns hos organisationerna i detta arbete, och skiljer de sig åt? 

1.4 Studiens avgränsning 

Denna studie har avgränsats till att undersöka myndighets och intresseorganisationers diskurser vad 

det gäller normalisering. Avgränsningen att välja enbart dessa organisationer har gjorts med tanke på 

att de valda organisationerna som på 50-talet banade väg för en väldigt stor förändring på området.  

Studien avgränsas till frågor som rör personer med psykiska funktionsnedsättningar och utveckl-

ingsstörnings- relaterade funktionsnedsättningar och med ett extra fokus finns på boende i gruppbo-

stad enligt LSS. Uppsatsen utesluter därmed fokus på funktionsnedsatta som bor i andra typer av bo-

endeformer så som exempelvis trapphusboende eller ordinärt boende, men som i övrigt har liknande 

diagnoser som boende i gruppbostad. Avgränsningen görs då boende i gruppbostad är avsedda för 

personer med de största omsorgsbehoven och därmed generellt kan menas ligga längst ifrån normali-

tet.  

Nedan 
3
 är utdrag ur lagtexten (1993:387) som anger vilka personer som ingår i någon av person-

kretsarna 1-3 och som därmed är personer som kan ha rätt att bo i gruppbostad.   

Vid sekelskiftet gällde att personer som tillhör personkrets 1 stod för 87 % av besluten av insatser 

enligt LSS. 2 % gällde personkrets 2 och 11 % gällde personkrets 3 (Hydén, 2000)  

1.5 Centrala begrepp 

En gruppbostad enligt LSS innebär att ett antal personer bor i egna lägenheter men delar vissa gemen-

samhetsutrymmen (Socialstyrelsen, 2011). Personal finns tillgänglig för stöd och omvårdnad. Detta är 

tänkt som ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov 

att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig (a.a.). Det finns också fortfarande 

kvar en del gruppbostäder med boendekollektiv där varje person har eget rum men delar kök och var-

dagsrum med övriga boende. Enligt boverket är detta inte att betrakta som en fullvärdig bostad och 

boendeformen är under långsam avveckling. I många fall är gruppbostaden en enplansvilla i utkanten 

av bebyggelse men ett statsfenomen på gruppbostad är det så kallade trapphusboendet.  

Denna uppsats använder sig synonymt av begreppen brukare, enskilda, individ/er, person med 

funktionshinder eller funktionsnedsättning. Detta görs för att kunna variera språket i texten.  

                                                 
3
 För vem gäller LSS-lagen? 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt:  

1. personer 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 el-

ler service. (lag 1993:387, om stöd och service till vissa funktionshindrade)  
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Begreppsutveckling. På 70-talet frångick man i officiella sammanhang användningen av begreppet 

handikappad (socialstyrelsen 2007 a). Man ersatte begreppet med begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshindrad (miljörelativa handikappbegreppet). Funktionsnedsättningen beskriver nedsättning 

av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder beskriver den begränsning 

som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Handikapputredningens 

slutbetänkande Kultur för alla SOU 1976:20). Därmed skulle begreppet handikapp inte längre kopplas 

till individen, utan i stället ta fasta på fysiska och psykiska svårigheter som personer möter i sitt dag-

liga liv (a.a.). Sedan 1994 används begreppet utvecklingsstörd enligt graderna svår, måttlig och lind-

rig. Alternativa termer till utvecklingsstörd är förstånds- eller begåvningshandikapp eller intellektuella 

funktionshinder (Grünewald, 2009).  

Normalisering. Denna uppsats utgår från vad Kristiansen (2000) menar är en vanlig definition av 

vad normalisering innebär/innebar för personer med funktionshinder. Definitionen innebär förbättring-

ar av levnadsförhållanden, iakttagande av medborgerliga rättigheter samt vanligt boende istället för 

segregerade institutioner (a.a.).  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Gruppbostad eller institution- närmiljö och fysisk utformning 

Tidemalm (2000, a) tar i sin forskning utgångspunkt i gruppbostadens närmiljö och utseende. Han 

menar att dagens gruppbostäder på många sätt byggs med normalisering i åtanke, med egna ingångar i 

medelstora hus osv. Trots detta så menar forskaren att det fortfarande är väldigt tydligt att en gruppbo-

stad är byggt för personer med funktionsnedsättning. I denna miljö bor inga andra. Tidemalm förmed-

lar i sin forskning en institutionslik skildring av gruppbostadens närområde. Även Folkestad (2003) är 

inne på samma linje. Han har i sin forskning inbegripit postlådor, namnskyltar och hur väl huset smäl-

ter in i omgivningen. Liksom Tidemalm så menar Folkestad att det är väldigt lätt att identifiera ett hus 

som är inrett som gruppbostad. Stor andel av dessa hus är byggda på 90-talet med många för hustypen 

kännetecken för medelklassens uppfattning om ett normalt hem. Samtidigt avviker dessa hus dels en-

ligt Folkestad och kan lätt kännas igen med sina stora parkeringsplatser för personalens bilar samt att 

där omgivande hus pyntar och smyckar sin trädgård så framträder en ”tomhet” på den kommunalt 

klippta gräsmattan. Hydén (2005) är av samma anledning kritisk till att tala om en fullständig avin-

stitutionalisering i omsorgssammanhang och talar istället om en transinstitutionalisering. Detta som 

ett begrepp för nya former av vård och omsorg. Det finns en trend menar Nikku (Socialstyrelsen, 

2011) att tillkommande nya boendeenheter förläggs i hyreshus. Kanske är detta en konsekvens av 

kopplingarna till det institutionella hos gruppbostäder och kritiken mot desamma? resonerar författa-

ren (a.a.). Gough (2004) har i sin forskning intervjuat boendepersonal, och där man diskuterar om 

inredningen i de enskildas lägenheter i samband med förändringar är ett uttryck för individualisering 

kontra normalisering. Är bostad en symbol för likhet, det vill säga med icke funktionshindrades bostä-

der, eller ett uttryck för den egna personligheten och de individuella behoven?  

2.2 Gruppbostaden, normalitet och självbestämmande   

Gough (2004) menar att normalisering kan betyda begränsningar av de enskildas handlingsutrymme. 

När de kommer hem från arbetet står vi där med schemat är ett citat från en anställd (a.a).  I normali-

seringens namn ska det städas, tvättas och lagas mat, och utifrån personalens arbetstider måste det 

ske på bestämda tider, resonerar en annan respondent i studien (a.a.).     

Folkestad (2003) har forskat om normalisering och maktförhållanden på gruppbostäder. Han be-

skriver hur personalen hanterar dilemman som de ställs inför, och att även om rutiner och regler ut-

vecklas i samförstånd mellan boende och personal så är det personalen som har makten. Såväl styrning 

som rätten till självbestämmande präglar den asymmetriska relationen. Samtidigt är också de boende 

medaktiva i att skapa vad Folkestad kallar för praxis i gruppboendet. Resultatet blir det han benämner 

ett institutionaliserat vardagsliv.   

Nikku (Socialstyrelsen, 2011) menar att boendeenheterna till antalet individer i har blivit större un-

der senare år och att det inte är ovanligt att andra former av omsorgsverksamheter är förlagd i nära 

anslutning inom området. Forskaren (a.a.) menar att storlek och utformning av gruppbostäder och 
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områden/samlokalisering av gruppbostäder är en smygande segregering av personer med utvecklings-

störning. Detta tar också Ringsby Jansson (2002) fasta på och menar att detta kan bidra till ökad stig-

matisering. 

2.3 Normaliseringens innebörd- amerikansk och skandinavisk  

Normaliseringens innebörd har under åren skapat stor internationell debatt (Hydén, 2000). En enkel 

och tydlig åtskillnad i tolkningen kan man hävda finns mellan den skandinaviska och den amerikanska 

(a.a.). Wolf Wolfensberger är personen som introducerar det skandinaviska begreppet normalisering i 

en amerikansk kontext. Enligt Hydén (2000) så innebär den amerikanska innebörden av normalisering, 

att vägen mot normalisering främst går genom att personer med funktionshinder lär sig normala bete-

enden och därigenom får tillgång till socialt värdefulla roller i samhället. Den skandinaviska tolkning-

en (a.a.) ser normaliseringsprincipen som en väg för samhället och institutionerna att ändra sig för att 

passa den funktionsnedsatte. Genom att föra en viss socialpolitik för gruppen funktionsnedsatta, kan 

man alltså uppnå normala levnadsvillkor, livsmönster och livsrytmer.  Wolfensberger ser principen 

som en väg för individen att nå normativt värderade mål (a.a.). Skillnaden mellan de båda traditioner-

na av normaliseringsprincipen kan enligt Söder (2003) förklaras av skillnaderna emellan Skandinavi-

ens och USA:s socialpolitik. Normaliseringsprincipen i Skandinavien (a.a.) uppkom i en tid av social-

politiska reformer och en stark tilltro till staten och kollektivet, medan den i USA uppkom i ett betyd-

ligt mer individualistiskt samhälle där statens roll är kraftigt beskuren och traditionella sociala normer 

värderas högst.  

På grund av att normalitets- begreppet ständigt har varit föremål för stridigheter om innehål-

let/innebörden, så frångick de skandinaviska länderna alltmer på 1980-talet användningen av begrep-

pet (a.a.) och började istället att exempelvis tala om levnadsförhållanden. 

Även om innebörden av begreppet normalisering enligt Kristiansen (2000) har varit föremål för 

stor diskussion så har begreppet alltid förknippats med storskaliga reformer till förmån till underprivi-

legierade grupper. Normalisering har alltid haft en ideologisk, symbolisk dimension. Därför har be-

greppet fungerat som en stor drivkraft till förändring (a.a.). De första syftningarna med begreppet 

normalisering, var att göra funktionsnedsattas liv på institutioner mer drägligt, värdigt och inte minst 

så likt ett normalt liv som möjligt. De flesta tolkningar av normalisering i skandinavisk kontext foku-

serar ändå på förbättringar av levnadsförhållanden, iakttagande av medborgerliga rättigheter samt van-

ligt boende istället för segregerade institutioner (a.a) 

2.5 Misstolkningar av normaliseringsprincipen- nationellt 

Tideman (2000, b) tar i sin forskning utgångspunkt i hur normalisering i skandinavisk tappning kan 

misstolkas, vilket kan missgynna den enskilda. En av misstolkningarna innebär ett undvikande av att 

peka ut enskilda, för att också därigenom undvika att segregera personer med funktionsnedsättning. 

Med andra ord ett avståndstagande från identifiering av funktionshindrade, med anledning av rädsla 
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för att bidra till stämpling. Denna hållning bidrar enligt Tideman till, uppfattningen att funktionshind-

ret/nedsättningen inte behöver vara ett problem (a.a.). Hållningen har säkerligen (a.a.) en välmenande 

inställning men kan få en förnekande effekt av de drastiska effekter funktionshindret/nedsättningen 

innebär för individen. Detta kan enligt forskaren vara ett skäl till försämring av kvalité i omsorger 

eftersom att insatser till personer med funktionsnedsättningar skall undvikas då de är potentiellt stämp-

lande.  

Prestation. En annan liknande misstolkning av normaliseringsprincipen innebär ett undvikande av 

att se funktionshindret kan tolkas som ett förakt för svaghet (a.a.). Enligt forskaren så kan detta ske i 

en prestationsmätande kontext där personer som presterar sämre, är mindre effektiva eller mindre 

självständiga också är mindre värda. Detta synsätt kan enligt Tideman (a.a.) komma i konflikt med 

synsättet att oberoende produktivitet etc. så är vi alla lika värda. För att kunna hantera denna konflikt, 

hävdar Tideman att medlidande kan bli en väg. Människor hyser medlidande med utvecklingsstörda. 

Men samtidigt (a.a.) när pengarna i kommunerna ska sparas och man inte anser sig ha råd med till-

räckliga insatser så kan normalisering användas som täckmantel för att inte se hindret eller nedsätt-

ningen som deras speciella behov medför. Då kan man hävda (a.a.) att funktionsnedsatta ska behand-

las på samma sätt som andra. När stöd till personer med utvecklingsstörning inte ska skilja sig från det 

stödet som ges till andra bortser man från de speciella behov som den enskilda har till följd av funkt-

ionshindret. I kommuner med en gemensam äldre- och handikappomsorg förekommer, enligt Tide-

man, tolkningar av normalisering som innebär att det i sämre tider så ska utvecklingsstörda ”bidra”. 

Här kan kommunen enligt forskaren välja att jämföra situationen för den enskilda med situationen för 

äldre eller funktionsnedsatta istället för att som principen var tänkt, göra en jämförelse med övriga 

befolkningen. Utsatta grupper som redan innan besparingarna hade det sämre än befolkningen i övrigt 

får i det scenariot ytterligare försämringar i sina livsförhållanden enligt Tideman (a.a.) 

2.6 Samhällelig förändring är komplex 

Kristiansen (2000) menar att samhällelig förändring är komplex och att människor ska vara försiktiga 

med att förenkla de förklaringar på de problem som vi ser för personer med funktionsnedsättningar 

idag.  

De flesta av oss, (a.a.) har förmodligen inga problem med att förstå och acceptera att samhällen bör 

förändras. Och att denna förändring är och kommer att vara komplicerad.  

Charmen hos de tidiga beskrivningarna av normalisering (a.a.) var den påtagliga enkelheten: så gott 

som alla kunde och skulle stödja dessa idéer, och ytligt sett verkade det ”lätt att genomföra” och full-

borda. Kristiansen menar vidare med stöd i den s.k. USR-teorin att social förändring är för komplex 

för att vara enkel. Vissa människor (a.a.) skulle önska att allt kunde reduceras till ensidiga problem, 

som t.ex. att det bara handlar om att ta bort etiketterna om det språk vi använder för att tala om och 

beskriva människor. Eller att säga att människors medborgerliga rättigheter inte blivit tillgodosedda. 

Eller att det är fråga om maktlöshet och om att människor med funktionsnedsättningar har föga makt 
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och är kontrollerade av andra. Kristiansen (a.a.) menar alla dessa förklaringar (etikettering, berövade 

mänskliga rättigheter och maktlöshet) är viktiga element för att förstå problemet men att alla försök att 

hantera frågorna var för sig som det enda existerande problemet blir ofullständigt och missvisande och 

en potentiellt farlig förenkling. Forskaren menar att genom att vara kollektivt medveten om att samhäl-

lelig förändring är komplex, tidskrävande och komplicerad minskar man risken för att bli ”förvirrad 

och ge upp i förtid när man konfronteras med verklighetens besvärliga komplexitet” (a.a.).   

2.7 Den sociala förklaringsmodellen 

På 60-talet sker (Tideman 2000, b) en anmärkningsvärd politisering av personer med funktionsned-

sättningar, mycket tack vare en aktiv handikapprörelse. Detta skedde i tid då andra medborgarrättsrö-

relser också formulerade sina krav i samma anda. I många västerländska samhällen har formuleringen 

av den s.k. sociala handikappmodellen varit en viktig del i denna kamp. Modellen växte fram som en 

motreaktion mot den gängse förklaringsmodellen som uteslutande fokuserade på funktionell förmåga 

och därmed placerar funktionshindret hos den enskilda. Funktionsnedsättningen likställs därmed med 

en personlig tragedi (a.a.). I den sociala modellen lägger man istället fokus på hur dessa personer ute-

sluts av strukturer och processer i ett ”handikappande” samhälle. Handikapp utgör här per automatik 

ett slags socialt förtryck. I den sociala modellen kan en person till exempel vara rörelsehindrad med 

det är utformningen på samhället som gör rörelsehinder till ett hinder. En följd av detta synsätt är att 

funktionshinder betraktas som relativt. Begreppsförändringen i Sverige på 70-talet där man gick från 

användningen av handikapp till begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning har sitt ursprung 

i denna sociala förklaringsmodell. I Sverige utvecklandes den miljörelativa förklaringsmodellen som 

också utgör en konceptuell bas för hela den svenska handikappolitiken.   

Corker (1998) menar att funktionshinder förknippas i enlighet med den sociala modellen med be-

grepp som avvikande, skador och beroende, med den följden för funktionsnedsatta blir att de blir 

”stigmatized, disempowered, deskilled and marginalizeed” (a.a.) Den västerländska uppfattningen kan 

ställas i kontrast till andra uppfattningar om funktionshindrade. I andra samhällen ex. där funktions-

hindrade inte blir betraktade på annorlunda vis än icke funktionshindrade. (a.a.) Eller i samhällen som 

håller dem funktionshindrades status som gudalika. Corker menar också att forskningen kring funkt-

ionshinder ingår i den sociala modellen av funktionshinder och där diskurser snarast själv blir en pro-

dukt av ekonomiska och sociala strukturer istället för att bana väg mot social förändring.  

Corker varnar också för att vissa idéer inom forskningen inom funktionshinder t.ex. modellen mi-

noritetsforskningen som riskerar att missa sitt syfte och i stället reproducera diskursen om dem funkt-

ionshindrade som ”de andra” genom skapandet av en kollektiv identitet i förhållande till majoritets-

samhället. Hon menar att denna västerländska liberalt dominerande kultur skapar autonoma subjekt 

och att funktionshindrade dessutom konstrueras som något i grunden negativt och avvikande. Mo-

deller och forskning som egentligen försöker skapa positivt laddade betydelser av funktionshinder får 

enligt Corker motsatt effekt.  
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3. Teori 

3.1 Social konstruktivism 

I boken Social Constructionism (2003) ger Vivien Burr en förklaring av vad den sociala konstruktiv-

ismen innebär som teori. Teorin bygger på ett relativistiskt förhållningssätt vilket till skillnad från 

essentialismen innebär att fenomen, ord och ting saknar en essentiell innebörd och betydelse. 

Innebörden beror därför exempelvis på den omgivande kontexten det existerar inom, vem som betrak-

tar det och när det betraktas. 

Precis som teorins namn antyder, så utgår man från att innebörden hos ett fenomen, ord eller ting 

konstrueras socialt. Genom kommunikation påverkar vi människor varandra och således våra inre 

föreställningar, uppfattningar och attityder till utomstående företeelser. Då organisationer inom ex. 

socialpolitik har möjlighet att kommunicera i text, värdera och “ge sin syn” på lagar, grupper och hän-

delser, spelar de en stor roll i hur vi som läser texter konstruerar vår uppfattning om vad som pågår 

runt om kring oss. Hur en person uppfattar exempelvis ordet verklighet beror alltså på vad just den 

personen har exponerats för tidigare, och vilka faktorer som så att säga medkonstruerat dennes upp-

fattning av ordet verklighet. Burr (a.a.) menar att verklighet är ett relativt fenomen som saknar en sann 

betydelse. 

Det finns åtskilliga forskare som för resonemang som på många sätt överensstämmer med social 

konstruktivismen. Exempelvis tar Ivar Bråten (2000) i sin bok ”Vygotskij och pedagogiken” upp Lev 

Vygotskijs teorier om hur barn konstruerar sin bild av verklighet genom interaktion med omvärlden. 

Detta sker i användandet av tal, skrift och symboler. På detta sätt skapar sig barnen en förklaringsmall 

att utgå ifrån i mötet med omvärlden. Burr (2003) tar också upp Michel Foucaults teorier om relativ-

ism och om människan över huvud taget är kapabel att uppfatta någon sann, essentiell verklighet. Hon 

förklarar hur relativismen och Foucault menar att diskurser gör vissa aspekter av ett fenomen synliga 

för oss samtidigt som de gömmer andra aspekter. Foucault ansåg att en essentiell verklighet är teore-

tiskt möjlig. Oavsett om så är fallet, kan vi inte se denna då vi hur som helst inte kan se utanför diskur-

sen, vilket är ett centralt begrepp inom teorin.  

Socialkonstruktivismen synliggör möjligheten till social förändring i och med att verkligheten an-

ses vara socialt konstruerad menar Berger & Luckmann (2007). Alla sociala fenomen är konstruktion-

er som producerats historiskt genom mänsklig aktivitet (a.a.). Människorna har skapat de institutioner 

och de problem som finns idag. Om det är/var möjligt att konstruera de förhållandena som finns, är det 

även möjligt att rekonstruera dem. Det är kanske inte alltid lätt att se att definitionerna med tiden ut-

vecklas enligt Spector & Kitsuse (1973). På detta sätt kan socialkonstruktivismen betraktas som op-

timistisk. Genom att visa på utveckling över tid kan socialkonstruktivistiska studier bidra till emanci-

pation (Sahlin 2002). Berger och Luckmann (2007) konstaterar att verkligheten måste legitimeras, dvs. 

att den måste förklaras på ett adekvat sätt, så att den kan fortsätta leva vidare.  
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3.2 Diskursbegreppet 

Michael Foucault anses allmänt vara den som grundade diskursanalysen och hans definition av diskurs 

lyder:  

Man kallar en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror av samma diskursiva information … 

den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor. 

(Winther - Jörgensen & Phillips, 2000). 

Ofta talar man om olika diskurser kopplade till olika sociala verksamhetsfält. Exempelvis en ”religiös 

diskurs” eller en ”politisk diskurs”. Dessa kan i sin tur dock rymma ytterligare flera diskurser. En enda 

person befinner sig också ofta i flera diskurser samtidigt och varje diskurs utsäger sig för att sitta inne 

på den riktiga sanningen om objektet. Burr (a.a.) definierar diskursbegreppet på följande sätt: 

A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, statements and 

so on that in some way together produce a particular version of events. It refers to a particular pic-

ture that is painted of an event, person or class of persons, a particular way of representing it in a 

certain light. (s.64) 

Så fort vi kommunicerar med vår omvärld (a.a.), startar den sociala konstruktionen och vi placerar oss 

i en diskurs. All social interaktion äger således rum inom diskursens ramar, och på detta sätt formar vi 

vår bild av världen genom diskursen. Vi kan således inte se bortom diskursen. 

3.2 Maktbegreppet 

I diskursen existerar flera olika faktorer som alla är olika starkt tongivande för diskursens ständigt 

pågående konstruerande. Hur diskursen formas beror exempelvis på vad som är den rådande synen på 

vetenskap/kunskap.  Burr tar upp hur synen på kunskap bland annat har förändrats genom åren. Något 

som de flesta idag skulle avfärda som vidskepelse kunde förr i tiden betraktas som något sant av majo-

riteten. Således betraktas en allt för vidskeplig människa idag snarare som sinnessjuk än som en per-

son som blivit besatt av onda andar etc. På detta sätt fungerar vår uppfattning om ”sanning”, ”kun-

skap” eller ”verklighet” som maktbärare i formandet av diskursen. Burr refererar till Foucault och 

delar dennes syn på makt, nämligen som något socialt konstruerat och icke statiskt. Foucault betraktar 

makt som något som skapas i diskursen snarare än något som vissa människor har och andra saknar. 

To define the world or a person in such a way that allows you to do the things you want is to exercise 

power. When we define or represent something in a particular way we are producing a particular 

form of knowledge, which brings power with it. (Burr, a.a.) 

På detta sätt bygger diskursens konstruktion på maktfaktorer som är olika starka samtidigt som dessa 

konstruktioner rekonstruerar maktbalansen inom diskursen. 

3.3 Språkets betydelse 

Språket har en stor betydelse för vår konstruerade bild av verklighet. Dels på basal nivå, att talspråk, 

symboler, skrift, teckenspråk och gester är människans sätt att kommunicera och interagera med 

varandra men även på ett mera subtilt sätt påverkar språket vår verklighetsuppfattning och våra tankar. 

Burr (a.a.) betonar det faktum att vi för att beskriva ett fenomen är begränsade till språket. Exempelvis 
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kan känslor upplevas på många fler olika sätt än de kan beskrivas med ord. Ord fungerar som symbo-

ler laddade av olika betydelser. 

Om en person till exempel är ”glad” medför det förväntningar på den personen, förväntningar på 

hur den personen skall agera och uppträda. Medan ordet i sig enbart är en symbol för en känsla eller 

ett tillstånd. Genom att kategorisera företeelser fungerar språket som en slags bestämmande faktor som 

påverkar hur ting, fenomen eller människor uppfattas av andra människor. Beroende på vilka ord man 

använder när man talar om fenomen eller andra människor, laddas det eller den man syftar på med 

värderingar, förväntningar och ibland även krav. Burr menar på detta sätt att hur vi pratar om saker 

och ting påverkar hur vi sedan ser på dem. Tanke och språk är inte möjliga att separera. Språkbruket 

utgör grunden för tankegången. Uppfattningen av ett ords innebörd kan variera från person till person 

men Burr menar att människan ständigt försöker hitta gemensamma betydelser för att lättare förstå 

varandra.  

3.4 Diskurser och teman 

Vid utförande av en diskursanalys finns det saker som man måste beakta. Mats Alvesson (Swärd. 

2003) pekar på två olikartade sätt hur man skall angripa texterna. Jag har i denna studie valt att dela in 

de texter som jag har ansett varit relevanta för studien i tre olika nivåer och sedan i teman för att visa 

på vilka diskurser som förs kring normalisering. När man ser till diskurser så förkommer och pågår de 

på olika plan. En del är på makronivå och beskriver vilken diskurs som förs angående exempelvis 

socialt arbete i Sverige idag. Det är något som Alvesson beskriver som diskursen med stort D. Stude-

rar man detta är man intresserad av att få fram vilka övergripande gemensamma föreställningar som är 

hegemoniska i ett samhälle när det gäller förståelse av ett fenomen. Den övergripande samhällsdiskur-

sen är inte något denna studie kommer att har utsatt sig för att studera istället är fokus riktat emot det 

som Alvesson beskriver som diskursen med litet d. I detta ligger att finna skiljaktigheter, kontraster, 

revor och stridigheter ett fokus på olikheter istället för likheter. (Swärd, 2003)  

Genom teman- indelning hoppas jag kunna visa på de olika berättelserna om normalisering som 

konstrueras i två olika typer av organisationer, de ideella intresseorganisationerna och myndighet. Då 

studien har en sådan angreppspunkt ser jag det som logiskt att studien kommer få fram flera olika och 

ibland också motsägelsefulla teman i de texterna som undersöks.  
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4. Metod och material  

4.1 Laclau & Mouffes diskursteori 

Studiens metod är hämtat från de politiska teoretikerna Laclau & Mouffe (1985), och används i stu-

dien därför att de har bidragit med en egen variant av diskursanalys. Deras variant av diskursanalys 

har framför allt hämtat inspiration från två håll, dels lingvistiskt genom att betrakta språket som ett 

system av tecken och dels från Marxistisk håll genom att se den sociala världen som en kamp 

(Winther & Phillips, 2002). Teorin har en grundläggande föreställning om att inga sociala fenomen 

någonsin är färdiga eller totala (a.a.). Det utspelar sig därför enligt teoretikerna en ständig kamp om 

definition av samhälle och identitet mellan olika diskurser. Målet med kampen är att försöka uppnå 

s.k. hegemoni det vill säga att försöka låsa fast betydelser av språket på sitt speciella sätt (a.a.). Ut-

gångspunkten för denna studie är att undersöka dels vilka diskurser som finns av normalisering inom 

de undersökta organisationerna och att undersöka hur beskrivningarna skiljer sig åt. Diskursteorin 

skulle beskriva det som: hur kampen om meningsskapande ser ut mellan organisationerna. Diskursa-

nalytikerns uppgift blir därför att analysera de strider som pågår mellan olika fält för att urskilja mång-

tydighet i begreppen (a.a.). Enligt forskarna strävar diskurserna på detta vis efter att hitta sitt sätt att 

förstå världen, det innebär ett stopp i tecknens betydelseglidning.  

Idén om den sociala praktiken, som en kamp mellan olika diskurser, som ovan skissats, har Laclau 

och Mouffe utvecklat genom kritisk läsning av marxismen (a.a.). På samma sätt som Marx, så ser 

upphovsmännen till denna teori den sociala världen i termer av konflikter och antagonism. Det är  

grundläggande begrepp i teorin (Winther & Phillips). Där Marx ser en kamp mellan klasser och eko-

nomiskt kapital (a.a.) så ser Laclau & Mouffe konflikter om meningsskapande. Samhället bygger i 

grunden enligt diskursteorin på denna kamp (a.a.). Det pågår enligt teorin en ständig kamp att fylla 

tecknen med betydelse. Ibland råder hegemoni och det innebär att en diskurs är så dominerande att en 

viss social praktik framstår som naturlig. Det som kan framstå som givet är objektivt, vilket inom dis-

kursteorin betyder att något framstår som oföränderligt och naturligt. Laclau och Mouffe menar samti-

digt att allt kan utsättas för konflikt och därmed bli föränderligt (a.a.). Det är en diskursanalytikers 

uppgift att dekonstruera de områden som uppfattas som naturliga (Winther & Philips 2000).  

4.1.1 Språket som ett teckensystem   

Språket betraktas av Laclau & Mouffe som ett teckensystem. Tecknen får sin betydelse av varandra 

beroende på hur de är sammankopplade (a.a.). Därför skiftar innebörden av tecknen beroende på 

sammanhanget. I vissa sammanhang kan t.ex. tecknet stå vara motsatsen till springa och i andra sam-

manhang vara motsatsen till ligga, allt avgörs av hur tecknen kopplas samman (a.a.).  

Här följer några centrala begrepp som forskarna använder i teckensystemet (Bergström & Boréus 

2000).  

1. Tecken: Ett ord eller uttryck.  
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2. Element: Ett tecken som ännu inte slutligt fått sin betydelse bestämd. Betydelsen spretar åt olika 

håll.  

3.  Flytande signifikanter: Uttrycket betecknar de element inom diskursen som är speciellt öppna för 

olika betydelser.  

4. Moment: Betyder en fixering eller låsning av ett antal betydelser inom en diskurs.  

5. Diskursifiering: Innebär att tecknen inom en diskurs får en ökad stadga. Källa: Bergström & 

Boréus, (2000) 

Då Laclau & Mouffe betraktar verkligheten som en kamp mellan diskurser så har en term eller ett 

uttryck ingen given innebörd (a.a.). Inom traditionen skiljer man enligt forskarna mellan uttryck och 

innehåll i ett begrepp. Uttryck står för namnet på betäckningen och innehållet står för föreställningen, 

eller tankeinnehållet. Sammanvägningen av innehåll och uttryck är tecknens betydelse. Tecknets bety-

delse är i denna tradition en öppen fråga och en fråga att diskutera (Bergström & Boreus, 2000). Stabi-

liteten i en diskurs hotas eller stärks av betydelseskriften hos tecknen (a.a.). Elementet visar på diskur-

sers mångtydighet eftersom element är de tecken som är utsatta för ständig kamp.  

4.2 Användning av diskursanalysen i studien.  

Studien utgår från synsättet att språket kan ses som ett teckensystem där samma ord betyder olika sa-

ker beroende på vilka andra ord som kopplas till. De termer i diskursteorin som använts i analysen är 

följande: tecknen, element, moment, nodalpunkt, flytande signifikant och antagonist. 

4.3 Sökstrategi och urval 

I studien har empiri sökts på socialstyrelsens hemsida samt från samtliga handikappförbund som erhål-

lit statsbidrag under 2011. Genom urvalet har studien försökt inkludera alla större ideella intresseorga-

nisationer. Följande organisationer erhöll statsbidrag under 2011: 1) De Handikappades Riksförbund, 

2) Riksförbundet Attention, 3) FUB- Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, 

4) Riksföreningen Autism, 5) RSMH Riksförbundet för Social och Mental hälsa, och 6) Svenska Epi-

lepsiförbundet 7) Autism och asperger förbundet.  

På respektive organisations (inklusive myndighetsorganisationens) hemsidor har sökningar gjorts 

med sökorden gruppboende, gruppbostad, levnadsvillkor, rättigheter och normalisering i respektive 

sökfält. Samtliga sökresultat som på detta sätt frambringats har sedan analyserats. I resultatdelen pre-

senteras de berättelser om boende, levnadsvillkor och medborgerliga rättigheter som hittats i empirin. 

Av de sex handikappförbund som erhöll statsbidrag under 2011 var det två förbund: FUB och aut-

ism-och asperger förbundet, som hade dokument som innehöll något av studiens sökord och som där-

för ingår som studiens empiri. 

Studien har valt bort dokument ur empirin som är äldre än från 2007 och framåt. Detta för att få en 

studie med relativt relevanta och aktuella dokument.  

4.3.1 Sökning/val av tidigare forskning och teori 
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Den forskning och teori som ligger till grund för studien har sökts på hemsidorna libris.se, diva.se och 

hemsidan för Ersta-Sköndals-högskolebibliotek. Sökningar har genomförts med ord som gruppbostad, 

normalisering, funktionsnedsatt, institution och socialpolitik. Studien har inkluderat forskning som har 

bedömts säga något om normalisering i enlighet med studiens definition. Studien har även använt sig 

av så kallad sekundärforskning dvs. att inkludera att även läsa och i relevanta fall inbegripa forskning 

som förekommer i primärforskningen.  

Studien använder sig av ett socialkonstruktivistiskt teoretiskt perspektiv. Socialkonstruktivismen är 

inte den enda möjliga teoretiska ramen för att studera ämnet. T.ex. skulle studien ha gjorts, genom att 

samla empiri genom intervjuer med ex. anställda på de berörda organisationerna. Då jag i denna studie 

ville studera diskursers innehåll samt åsikts -och synsätts-skillnader mellan olika organisationer ansåg 

jag att diskursanalys och socialkonstruktivism var en passande teori och metod. Efter att ha läst om 

olika metoder föll valet på Laclau & Mouffe´s analysmetod, då metoden enligt undertecknad bäst var 

inriktad på att beskriva skillnader och revor i diskurser och att se diskurser som en kamp som tolk-

ningsföreträde vilket var passande för studien.   

4.4 Vetenskaplighet     

4.4.1 Validitet 

För att uppnå validitet i en studie så krävs det att forskaren mäter det som forskaren verkligen säger att 

den ska mäta (Bergström & Boreus, 2005). Validiteten i en studie blir hur väl det tillvägagångssätt 

som valts svarar på de forskningsfrågor som ställs i studien. För att denna studie skall kunna besvara 

sina frågeställningar krävs en mätmetod som gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna. Genom 

att använda en vetenskapligt vedertagen diskursanalysmetod (Laclau & Mouffes) med tillhörande 

diskursteori (Foucault m fl.) som bakgrund är det möjligt att besvara forskningsfrågorna.  

Kvalitativa studier (a.a.) kritiseras ibland, ur kvantitativt perspektiv, för att vara alltför subjektiva 

och färgade av forskaren. Avsikten med denna studie är inte att presentera objektiva sanna fakta. Un-

dertecknad är väl medveten om forskare påverkar resultaten med sin förförståelse. Det väsentliga för 

validiteten i denna studie är att lyckas redovisa att analysen av empirin har följt en tydlig vetenskaplig 

metod.  

 Undertecknad har under arbetet med analysen i studien konstruerat olika nivåer som kontinuerligt 

har redigerats och omarbetats. På detta sätt har analysredskapen kunnat anpassas och väljas ut, för att 

uppnå validitet i studien. Jag försöker även visa i studien hur jag har tolkat materialet och demonstre-

rar med utdrag ur texterna med citat. Detta är av vikt då läsaren själv ska kunna få inblick i analysen 

och göra en värdering av dess giltighet.  

4.4.2 Reliabilitet.  

Reliabilitet i en studie uppnås när studien är noggrann i alla de delar och moment som studien genom-

går (Bergström & Boreus, 2005). Detta för att så mycket som möjligt minska eventuella felkällor 

(a.a.). Det är även av vikt för reliabiliteten att läsaren kan följa med i varje steg i forskningens process 
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(Bryman, 2002). Studien har därför så långt det går försökt följa syftet och frågeställningarna, beskriva 

de begrepp och metod som används väl, och motivera valet av det empiriska materialet. Vad gäller 

datamängd har en relativt stor kvantitet valts framför stickprov. Databearbetningen har skett genom att 

data har genomlästs och genomarbetats åtskilliga gånger för god reliabilitet. Även analys, diskussion-

en och slutsatserna har genomarbetats i flera steg av samma anledning.  

4.4.3 Generaliserbarhet 

Resultaten från studien ska tolkas med försiktighet då sökorden varit fåtaliga i syfte att inte få alltför 

mycket material att arbeta med. Diskurserna och de olika teman är exempel på vad man skulle finna i 

ett större material med andra sökord. Troligtvis hade studien kunnat finna flera teman med flera/andra 

sökord.  

Studien kan sägas ge en relativt överensstämmande bild av vad studien efterfrågar. Generalisiser-

barheten för intresseorganisationernas diskurs ska ses i ljuset av att dokument endast har analyserats 

från två organisationer, FUB och Autism och Aspergerförbundet. Generaliserbarheten påverkas också 

av det faktum att endast en handfull författare/krönikörer står för merparten av handikapporganisation-

ernas empiri. Sökorden kunde ha varit fler och bättre utarbetade för att möjligtvis ge ett resultat som 

bättre skulle ha överensstämt med forskningsfrågorna.   

4.5 Metoddiskussion 

Något som undertecknad under arbetet med studien, har upplevt som problematiskt med studiens teori 

är möjligheterna, eller snarare omöjligheten till social förändring. Till skillnad mot en forskare inom 

exempelvis medicin så finns där förhoppningen att studien ska kunna komma samhället och människor 

till nytta. Berger och Luckman beskriver teorin som optimistisk och något som kan leda till social 

förändring. Kanske finns det socialkonstruktivistiska studier som bidragit i en sådan riktning men un-

dertecknad tycker att teorin i alla fall för denna studie saknar konkreta verktyg för att göra en social 

förändring verklig.  

En nackdel som har erfarits i analysarbetet med L&Ms metod är att den är inriktad på att låta fors-

karen analysera mer polära diskurser än de som organisationerna i denna studie har visat sig ha. Meto-

den har en hel uppsättning med begrepp och analys-verktyg som undertecknad tänkte sig kunna an-

vända, innan studiens analysarbete var i gång. Då organisationerna inte argumenterar mot varandra 

eller har olika uppfattningar om innebörden i olika begrepp blev metoden just för denna studie något 

overksam. Studien kunde kanske, givet resultatet, istället ha inbegripet fler och bättre perspektiv på 

forskningsfrågan. Ex. kunde studien ha inlemmat brukarnas perspektiv, personalens perspektiv och 

politisk beslutsnivå för maximering av metodens potential. Då hade analysmetoden/verktygen kunnat 

komma mer till sin rätt.  

  Det faktum att studien har använt sig av ett begränsat antal sökord som urvalsmetod har gjort data 

från organisationerna något begränsat. En genomgång av samtlig material från diverse intresseorgani-
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sationer skulle ha kunnat ge ett större material, fler vinklar och åsikter och därmed ökad generaliser-

barhet.    

4.6 Forsknings-etiska överväganden 

Det har varit något problematiskt, men nödvändigt, att ta avstamp i ett sociologiskt perspektiv med en 

historiebeskrivning som sträcker sig så långt tillbaka i tiden då förtrycket och diskrimineringen mot 

enskilda var på en nivå som för de allra flesta av oss är helt otänkbart idag. Faran och problemet med 

ett sådant avstamp och historiebeskrivning, är att de diskrimineringar och det förtryck som kvarstår 

idag kan förringas i ljuset att av att förhållandena trots allt är betydligt bättre idag än på de stora in-

stitutionernas tid.  

Det var nödvändigt att i denna studie ta med historiebeskrivningen, då studien förutsatt sig för att 

studera kvar stoden av en diskurs från 50-60 talet. Då måste man naturligtvis redogöra för bakgrunden. 

Sedan var ju normalisering i mångt och mycket vägen från dessa institutioner och den vägen behöver 

beskrivas för att studien ska bli komplett. Historien beskriver som bekant ett förtryck och den nästan 

naiva, sociala ingenjörs-optimismen, som gjorde en stor omvandling möjlig genom normalisering.  

Då denna studie inte involverar direkt eller indirekt kontakt med fysiska personer har det inte fun-

nits anledning till att ta ställning till de forsknings-etiska principer som annars skulle ha varit fallet 

enligt (Vetenskapsrådet, 2012) 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från de dokument som studien har undersökt. Resultatet kommer 

att presenteras med hjälp av de nivåer och teman som har utarbetats genom analysarbetet av dokumen-

ten. Jag kommer att med egna ord förklara vad jag har läst i dokumenten och sedan underbygga reso-

nemanget med citat från dokumenten. I anknytning till de nivåer som har beröringspunkter med 

studiens tidigare forskningen följer en kort analys med koppling till den forskningen.  

5.1 Fakta om organisationerna och dess olika roller 

Socialstyrelsen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ansvaret för sjukvård och hälso-

vård och annan medicinsk verksamhet, tandvård,  hälsoskydd smittskydd, socialtjänst samt stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Större delen av Socialstyrelsens verksamhet är riktad till personal, 

ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Socialstyrelsen samlar in, samman-

ställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap samt 

utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell sta-

tistik. Myndigheten inrättades 1913 och erhöll sin nuvarande form 1968 genom sammanslagning med 

Medicinalstyrelsen. Socialstyrelsen är underställd Regeringen och har som uppgift att implementera 

Regeringens (Socialdepartementets) politik. Studien har tagit del av 55 elektroniska dokument som 

hittats med hjälp av studiens sökstrategi.  Dokumenten finns listade i sin helhet i bilaga nr 1.  

FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) är en handikapporganisation som bilda-

des 1956. Organisationen har idag 150 lokala avdelningar och representerar 26 500 medlemmar. På 

hemsidan uttrycks organisationens diskurs dels i s.k. blogginlägg (FUBbloggen.se) och dels i ett 

mindre antal vetenskapliga rapporter (www.FUB.se). Totalt ingår i studien 38 dokument från organi-

sationen som hittats genom studiens sökstrategi.  

Autism- och aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna 

med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundet har ca 13 000 medlem-

mar fördelade på 24 distrikt. De dokument som studien tagit del av är dels i form av inlägg och blog-

gar på hemsidan samt några mer allmänt informativa dokument på hemsidan. Sökstrategin på denna 

hemsida resulterade i 6 dokumentträffar som ingått i analysen. Samtliga dokument från intresseorgani-

sationerna finns listade i sin helhet i bilaga 2. 

5.1.3 Organisationernas uppdrag och förutsättningar. 

De ideella intresseorganisationerna och myndigheten i fråga har olika roller, utgångspunkter, möjlig-

heter, uppdrag, förutsättningar och resurser. Det märks på det sätt diskurserna uttalar sig och på vilket 

sätt man uttalar sig om sin verklighet. Socialstyrelsen har som uppdrag att implementera regeringens 

(socialdepartementets) politik. Detta betyder att man fungerar som de folkvalda politikernas och sak-

kunniga personers förlängda arm. I detta arbete har myndigheten mandat och resurser som anses vara 

nödvändiga. Myndigheten arbetar med specifika uppdrag från regeringen (socialdepartementet) som 

http://www.fub.se/
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bland annat föreslås i propositioner eller bestäms som riktade uppdrag. Myndigheten är även satt att 

bedriva tillsyn för vård och omsorg. Uppgiften med tillsynen, har under arbetet med denna studie förts 

över till den nystartade myndigheten IVO (Institutionen för vård och omsorg) som bildades 1 juni 

2013.  

De ideella organisationerna arbetar på uppdrag av sina medlemmar och deras roll bl.a. är att vara  

opinionsbildare och språkrör för sina kärnmedlemmars intressen. Socialstyrelsen bjuder regelbundet in 

intresseorganisationerna till att sitta med som rådgivare eller deltagare i bl.a. diskussionssammanhang, 

i sitt arbete.  

Organisationernas olika förutsättningar, uppdrag och roller gör att de har olika möjligheter att 

hävda sin diskurs genom rapporter, lägesberättelser, forskning, och prognoser. Socialstyrelsen har t.ex. 

bättre förutsättningar att knyta akademiker och annan sakkunnig expertis till sin diskurs än vad de 

ideella intresseorganisationerna har möjlighet till i sin.  

5.2 Socialstyrelsens diskurs   

5.2.1 Socialstyrelsens politiska nivå  

Med den politiska nivån definierar studien frågor om normalisering på övergripande samhällsnivå. På 

denna politiska samhällsnivå har studien främst funnit diskussioner om levnadsförhållanden och jäm-

lika levnadsförhållanden.   

 

Levnadsförhållanden -ett forsknings- och kunskapsområde 

Myndighetens diskurs på politisk nivå av normalisering utgår i mångt och mycket från arbetet med 

målsättningen med den handikappolitiska handlingsplanen 
4
. Socialstyrelsen diskuterar i flera doku-

ment (ex. bil 1,1 och 1,15) med grund i målsättningen, levnadsförhållanden som ett arbetsområde och 

ett forskningsområde. I en lägesbeskrivning från 2007 (bil 1,15) med titeln: En modell för att beskriva 

levnadsförhållanden för personer med funktionshinder, diskuteras levnadsförhållanden, som något 

som det saknas kunskap om, men något myndigheten vill bilda kunskap om. Arbetsgruppen runt pub-

likationen tar fram ett förslag på hur man genom befolkningsbaserade undersökningar och rapporter i 

framtiden ska kunna belysa funktionsnedsattas levnadsförhållanden. Lägesbeskrivningen diskuterar 

ex. vilken typ av undersökningsmetod som bäst lämpar sig för uppdraget, och vem som kan/ska utföra 

undersökningarna. Syftet med kunskapen som man förvärvar är dels av akademisk karaktär ”För att 

kunna följa den handikappspolitiska utvecklingen är det därför nödvändigt att undersöka levnadsför-

hållandena för personer med funktionsnedsättningar” (bil. 1,15). Ett annat syfte är möjligheten att 

kunna påverka i praktiken:  

                                                 
4 Proposition1999/2000:79, Från patient till medborgare) och dess målsättning om (1) en samhällsgemenskap 

med mångfald som grund, (2) att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet, och (3) jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funkt-

ionshinder.  
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Socialstyrelsen vill med dessa förvärvade kunskaper om levnadsförhållanden påverka, organisat-

ioner och myndigheter som arbetar för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsätt-

ning och till forskare och personer som via sin profession kommer i kontakt med denna grupp. (..) 

Rapporten vänder sig i första hand till politiker på nationell, regional och lokal nivå, som genom 

sina beslut kan skapa bättre förutsättningar för jämlika levnadsförhållanden (bil. 1,15).  

År 2010, startar myndigheten med att löpande att utföra befolkningsbaserade undersökningar. Man 

påbörjar även att årligen rapportera undersökningarnas resultat. Detta görs exempelvis i rapporten: 

Alltjämt ojämnlikt (bil 1,1), som ingående diskuterar enskildas levnadsförhållanden. Resultaten av 

rapporterna som kom, visade på stor ojämlikhet för undersökningsgruppen i förhållande till normalbe-

folkningen; 

Resultaten visar på betydande skillnader i levnadsförhållanden mellan undersökningsgruppen och 

befolkningen i stort. Inom samtliga undersökta områden, med undantag för boendestandard, har 

undersökningsgruppen sämre levnadsförhållanden än befolkningen. I förhållande till befolkningen 

kännetecknas gruppen av en låg utbildningsnivå och ett utanförskap på arbetsmarknaden samtidigt 

som de har en svag personlig ekonomi och en mindre aktiv fritid (bil. 1,1).  

Ovanstående rapport resulterade i ett förslag till regeringen att ta initiativ till en översyn av den eko-

nomiska situationen för personer med funktionsnedsättningar (a.a.).  

Under åren 2010- 2016 arbetar myndigheten som en konsekvens av rapporterna specifikt med vissa 

prioriterade levnadsförhållanden såsom läkemedelskonsumtion och sjuklighet i relation till övrig be-

folkning, sysselsättning samt inflytande och självbestämmande över socialtjänstens insatser. 

 

Definition jämlika levnadsvillkor 

Målet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (propositionen 1999/2000/:79) är bl. 

a. som ovan har nämnts; jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funkt-

ionshinder. Hur begreppet jämlikhet i levnadsvillkor ska tolkas, definieras och operationaliseras är 

något som diskursen försöker reda ut. Diskussionen om hur begreppet ska/kan förstås kommer från 

dokumentet: En modell för att beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionshinder (bil 

1,15). Dokumentets författare använder modern fattigdoms-forskning och rättvisefilosofi som inspirat-

ion för att närma sig en förståelse/tolkning av begreppet. I det följande citatet diskuteras skillnader 

mellan en s.k. generös respektive en mindre generös tolkning av jämlika levnadsvillkor: 

En generös tolkning av begreppet refererar till att ekonomiska, kulturella och sociala resurser mel-

lan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt i princip ska ligga på samma 

nivå. En mindre generös tolkning är att skillnaderna ska vara acceptabla och att levnadsförhållan-

dena för exempelvis personer med funktionsnedsättning som har insatser från socialtjänsten, inte 

ska avvika alltför mycket i förhållande till befolkningen. (bil. 1,1) 

Det finns vidare i diskursen fördjupningar och variationer av den mindre generösa tolkningen. Nedan 

diskuteras om att vissa skillnader är rimliga att ha, medan andra inte är det; 

(..) för att det också från ett jämlikhetsperspektiv är rimligt att acceptera att människor har tillgång 

till olika resurser i vissa avseenden (till exempel att olika människor har olika köpkraft när det gäl-

ler konsumtionsvaror). Inom andra områden är motsvarande skillnader i resurser dock orimliga 

(till exempel att fördelningen av sjukvård ska styras av ekonomiska tillgångar i stället för medi-

cinska prioriteringar) 
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I följande citat diskuteras att målet för politiken inte ska vara att utjämna alla skillnader inom en 

social sfär utan snarare att olika levnadsförhållanden eller sfärer ska stå självständiga, s.k. sammansatt 

jämlikhet: 

Framför allt, bör det finnas olika fördelningsprinciper i olika sociala sfärer och det viktigaste är att 

fördelningsprincipen inom en sfär (exempelvis pengar) tillåts dominera alla andra sfärer. Vi bör 

inte nödvändigtvis utjämna alla skillnader inom en sfär, utan i stället eftersträva att olika sfärer är 

så självständiga från varandra som de kan vara. Walzer kallar detta komplex eller sammansatt 

jämlikhet. Om vi överför dessa resonemang till välfärdsstudier kan man säga att det mest centrala 

blir att undersöka om olika former av ofärd hänger samman. (..) Rimligtvis är den övergripande 

ojämlikheten större om samma personer är både sjuka och fattiga, än om det bara är de välbe-

ställda som blir sjuka (bil. 1,1) 

Följande citat diskuterar om fattigdom bäst ska förstås som ett absolut begrepp, där fattigdom inträder 

vid en viss nivå av levnadsförhållanden eller som ett relativt begrepp - i relation till övriga befolk-

ningens villkor. I diskursen diskuteras i relation till detta om människors resurser, förmågor och funkt-

ioner.  

(..) resurser gäller de materiella förutsättningar som krävs för att uppnå välbefinnande, men man 

måste även ha förmågan att kunna tillgodogöra sig dem. Det man sedan uppnår med hjälp av sin 

resurs och sin förmåga kallar Sen för funktion (…) Avsaknad av funktioner, det vill säga resurser 

och förmågor, är vad Sen betecknar absolut fattigdom. Storleken på de materiella resurser som be-

hövs för att uppnå välbefinnande varierar mellan olika personer. De resurser som krävs för välbe-

finnande varierar dessutom mellan samhällen med olika konsumtionsmönster. Därmed menar Sen 

bör fattigdomsgränserna i inkomstfördelningen vara relativa. (Bil 1,15) 

I det följande citatet diskuteras om skillnader i levnadsvillkor och om att erbjudas lika förutsättningar;  

(..) Detta betyder emellertid inte att alla olikheter människor emellan ska ses som välfärdsskillna-

der. (..) just det faktum att människor är olika kan göra det nödvändigt att behandla människor 

olika för att de ska erbjudas lika förutsättningar (bil. 1, 1, s. 11).  

Diskursen förordar en typ av helhetssyn till vad som behövs för att utjämna skillnader i levnadsförhål-

landen när det kommer till insatser som ges av enskilda respektive flera myndighet-

er/myndighetsområden.  

Som påpekades i denna rapports inledningskapitel kan inte alltför stora förväntningar knytas till att 

socialtjänstens insatser isolerat ska utjämna skillnader i levnadsförhållanden. Det krävs en sam-

ordning och en helhetssyn inom detta område, där socialtjänstens insatser utgör en viktig del. För-

hållanden på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet måste också inkluderas för att resultat ska 

uppnås. Likaså krävs generella åtgärder, exempelvis i form av tillgänglighetsförbättringar. (bil. 1, 

1, s. 88) 

Som framgår av den historiska bakgrundsbeskrivningen tidigare i studien framgår det att det har varit 

centralt i handikappolitiken sedan cirka minst ett halvt sekel, att minska gapet mellan funktionshind-

rade och övriga befolkningens levnadsvillkor. Resultatet i de rapporter och undersökningar som myn-

digheten genomför ovan stämmer väl in Tidermans forskning om att boendestandard är något av ett 

undantag i svensk handikappolitik då boendestandard fortfarande i nutida undersökningar är det enda 

levnadsvillkoret där enskildas villkor överensstämmer någorlunda med befolkning i övrigt.  

5.2.2 Socialstyrelsens kollektiva nivå 

Med den kollektiva nivån av normalisering definierar studien frågor som rör och påverkar brukare på 

gruppnivå. I den här studien i form av gruppbostads-nivå. Beskrivningar som rör den kollektiva nivån 
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är framförallt hämtade från den gren av myndigheten som arbetar med tillsynen av omsorgsverksam-

heterna.  

Myndigheten publicerar sammanställningar på varje år av vad tillsynen har gett för resultat och sta-

tistik. Rapporten social tillsyn, (2010 (bil.1,10)) är en sådan statistik sammanräkning. Här framgår 

bl.a. att man har uppmärksammat tendenser och trender på LSS-området i en utveckling som beskrivs 

som oroande. Myndigheten använder i det följande citatet begreppet återinstitutionalisering för att 

beskriva denna utveckling och att det finns flera tecken på en typ av tillbakagång i utvecklingen inom 

området;   

Inom området funktionshinder – LSS finns på flera håll tecken som tyder på en nedrustning eller 

åtstramning – en utveckling som i vissa fall går så långt att man kan tala om en ”återinstitutional-

isering”. Detta märks bl.a. genom en utökad samlokalisering av olika verksamheter, begränsat ut-

rymme för individuella aktiviteter, strikta regler och rutiner samt frihetsinskränkande inslag i verk-

samheterna (bil. 1, 10) 

Ökad samlokalisering innebär att olika typer av omsorgsverksamheter förläggs inom samma geogra-

fiska område. Risken att förlägga olika omsorgsverksamheter till varandra är att det bildas en institut-

ionell karaktär.  

samlokalisering av LSS-bostäder och andra kategoriboenden kan bidra till att området där bostä-

derna är belägna får en institutionell karaktär. Det kan även gälla andra former av LSS- verksam-

het som samlokaliseras med olika typer av omsorgs eller vårdverksamheter. (bil. 1, 10) 

Vidare kontrollerar myndigheten, antalet boende per enhet. Max 3-5 boende per enhet, rekommende-

rar myndigheten för optimal och överskådlig gemenskap för de boende.  

(..) allt vanligare är att antalet boende i gruppbostäder är så många som sex. Flera länsstyrelser 

menar att sex boende numera snarare är regel än undantag. I vissa fall kan det förekomma att 

gruppbostadens gemensamhetsutrymme utnyttjas av fler personer än de som arbetar och bor där 

samt deras anhöriga och vänner som kommer på besök. Detta är fallet när så kallade servicelägen-

heter knyts till gruppbostaden i stället för till egna gemensamhetsutrymmen. Den lilla gruppens 

princip, som är en av gruppbostadens kännetecken, blir då helt satt ur spel (bil. 1, 10, s. 32) 

Grupprättigheter hotade. Ett återkommande tema i diskursen, handlar om att individer får sina rättig-

heter inskränkta. Det förekommer bl.a. genom, otillåtna arbetssätt eller metoder hos personal på 

gruppbostäder.   

(..) tillsynen visar att tvång och begränsningsåtgärder inte förekommer generellt. I sex av verk-

samheterna har man dock funnit inslag av tvång och andra begränsningar såsom instängning i 

sovrum eller i ett särskilt ”timeout-rum”. Så kallad nedläggning efter konflikter mellan brukare och 

personal eller mellan brukare har också förekommit. (..) Länsstyrelsen i Uppsala län har, i likhet 

med några andra länsstyrelser, också konstaterat att personal börjat reflektera över och ta ställning 

emot otillåtna metoder. Men det räcker inte. Nämnderna måste också ta sitt ansvar och se till att 

verksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning (bil. 1, 10, s. 32) 

Begränsande åtgärder är ett annat begrepp som socialstyrelsen använder när personalen eller boendets 

fysiska utformning begränsar exempelvis individers rörelsefrihet eller tillgången till exempelvis bo-

stadens gemensamma kök.    

I första hand har länsstyrelserna iakttagit olika typer av frihetsinskränkningar. Exempel som före-

kommer flera tillsynsrapporter är att gemensamhetsutrymmen hålls låsta när personal inte kan vara 

där och att kylskåpen i gemensamhetsutrymmena är försedda med hänglås för att inte riskera att 

brukare tar för sig av maten. Vidare förekommer att ytterdörrar hålls låsta utan möjlighet för en-

skilda att ta sig ut och att grindar sätts upp inomhus för att begränsa enskilda personers rörelsefri-

het. Anledningen till dessa begränsningar är ofta personalbrist och att förhindra en otrygg situation 
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för brukarna. Men det bottnar även i en okunskap om var gränsen går för det som är tillåtet. (bil. 1, 

10,32) 

Det som konstateras inom denna nivå med den oro för de tendenser som gäller ökad samlokalisering 

och boenden som innebär allt större brukargrupper är något som diskursen i likhet med Nikku (2011) 

och Ringsby Jansson (2002) menar är tecken på att institutionen i någon form är på väg tillbaka inom 

området. Ringsby Jansson menar att detta är en form av smygande segregering av personer med ut-

vecklingsstörning och som han menar kan bidra till ökad stigmatisering för gruppen och individerna. 

5.2.3 Socialstyrelsens individuella nivå. 

Med den individuella nivån av normalisering definieras i studien frågor som rör brukaren på individ-

nivå. Med den individuella nivån av normalisering definieras frågor som rör och påverkar brukare på 

individnivå.  

Studien har funnit att det ofta i myndighetens diskurs har varit svårt att avgöra om en beskrivning 

är ett uttryck från en individuell eller kollektiv nivå. Inte sällan slutade bedömningen vid kollektiv 

tillhörighet. Utsagorna har sin utgångspunkt i enskilda ärenden (i följande exempel tre individuella 

ärenden) men som hanteras på ett kollektivt sätt, 

Tre kvinnor, i 60–70-årsåldern, med utvecklingsstörning och stora kommunikationssvårigheter har 

mot sin vilja tvingats flytta från sin specialanpassade gruppbostad. I gruppbostaden har de fått sina 

behov tillgodosedda i en trygg miljö̈ och av känd personal. Nu har de trots protester och överkla-

ganden flyttats till ett äldreboende för 16 personer med demens. Flytten skedde innan de överkla-

gade besluten hunnit av- göras i länsrätten. I äldreboendet har kvinnorna fått varsin ny lägenhet el-

ler rättare sagt varsitt rum med toalett och dusch samt en kokplatta och ett kylskåp. Nästa steg i 

kommunens planering är att den personal som följt med vid flytten även ska arbeta med äldre-

omsorgen i hela huset. (bil. 1, 10)  

Detta var något som utgjorde en metodologisk svårighet i studien att i försöken att renodla och att 

etikettera texter till vissa nivåer. I diskussions- kapitlet diskuterar jag mer om vilka idéer jag har om 

denna ambivalenta hantering.  

 

Medborgerliga rättigheter 

Myndigheten har mot utförare och beslutande myndigheter ett tillsynsansvar. I nästföljande citat kon-

trolleras verkställigheten i gynnande beslut. 

En prioriterad uppgift för länsstyrelserna är att följa upp beslut och domar som kommunerna dröjer 

med att verkställa. Fyra gånger per år rapporterar kommunerna till länsstyrelserna hur många per-

soner som väntat mer än tre månader på att få sina beslut verkställda. (...) Vid samma tidpunkt 

(dec 2009) redovisades drygt 2 100 beslut enligt LSS som inte heller var verkställda. Över hälften 

av de personer som berördes av dessa beslut hade väntat mer än sex månader på att få sina insatser 

verkställda. De långa väntetiderna märks främst för vuxna och gäller i första hand insatserna bo-

stad med särskild service och kontaktperson (bil. 1, 10, s. 16) 

Myndigheten diskuterar i nästkommande citat om hur kommunerna på olika sätt, försöker att undgå att 

ha icke verkställda beslut, och hur man har sett, olika varianter hos kommunerna för att undgå detta:   

Ett sätt för kommunerna att inventera behovet av bostäder med särskild service för vuxna är att 

använda sig av intresseanmälningar. Ibland uppmanas enskilda att göra en intresseanmälan men 

att avvakta med att lämna in en ansökan tills kommunen meddelar att det finns en ledig bostad. 

Det kan vara bakgrunden till att länsstyrelserna ibland finner att ansökan och beslut är daterade 
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samma dag. Iakttagelser visar också att skillnaden mellan en intresseanmälan och en ansökan om 

en insats inte alltid görs tydlig för den enskilde. Det finns exempel på att personer varit i full för-

vissning om att de lämnat in en ansökan och att den behandlas av handläggaren när de i själva ver-

ket bara fyllt i en intresseanmälan.(bil. 1, 10, s. 31). 

Myndigheten menar sig ha begränsade befogenheter att stävja lagöverträdelser gentemot kommuner 

som missköter sig. Allvarlig kritik och föreläggande om särskild avgift är det enda påtryckningsmed-

let,  

Flera länsstyrelser har riktat allvarlig kritik mot de nämnder som fortfarande efter två år inte har 

verkställt sina egna gynnande beslut. I många ärenden handlar det om bostad med särskild service 

för vuxna. Eftersom ansökan om särskild avgift inte kan göras för så gamla beslut har den allvar-

liga kritiken varit det enda påtryckningsmedel som länsstyrelserna kunnat ta till för att få nämn-

derna att ta det ansvar de har enligt lag (bil. 1, 10, s. 34) 

Myndigheten ser problem med långa verkställighetstider som något att prioritera. Ett av fyra delmål i 

den funktionshinderspolitiska strategin för åren 2011-2016 gäller just att öka kunskapen om detta 

verkställande, ”Kunskapen om orsakerna till långa väntetider mellan beslut och verkställighet ska 

öka, liksom om hur problemen ska kunna rättas till utan att rättssäkerheten åsidosätts” (Bil. 1, 10) 

5.3 Intresseorganisationernas diskurs 

5.3.1 Intresseorganisationernas politiska nivå  

Med politisk nivå definierar studien frågor på övergripande nationell nivå som behandlar normali-

sering.  

 

Lagen urholkas och följs inte   

Övergripande och genomgående fokuserar de ideella organisationernas diskurs på vilka lagstadgade 

rättigheter som personer som omfattas av lagen LSS har, och hur dessa rättigheter följs, eller inte följs 

i praktiken. Mestadels kommenteras då lagen inte följs. Diskursen menar att det finns en stor diskre-

pans mellan hur lagarna är formulerade och hur väl dessa tillämpas. Förklaringarna och orsakerna är 

olika. Lagens bristfälliga tillämpning eller hårda bedömningar inom kommuner och hos Försäkrings-

kassa är exempel på förklaringar. Förvaltningsdomstolars ofta negativa avgöranden för enskilda är en 

annan vanlig invändning;  

Tillämpningen av LSS lagen och lagstiftningens intentioner är för långt ifrån varandra idag. An-

ledningen är en hård tillämpning inom kommunerna tillsammans med att de högre förvaltnings-

domstolarna fällt avgöranden som är negativa för personer med funktionshinder. (Bil 2,2) Några 

tycker Försäkringskassan är den största boven i nedmonteringen av LSS. Några tycker att det är 

kommunerna. Några skyller på regeringen och andra politiker. Nyligen har tillkommit att några 

angriper förvaltningsrätterna. (bil. 2, 9) 

Personer med funktionsnedsättningar är inte av politiskt intresse, och därmed är gruppen inte är priori-

terad- finns det uttryck i diskursen för. Stora väljargrupper betyder, menar man större inflytande och 

större möjlighet att i praktiken bli uppmärksammade; 

Det är svårt att se en valrörelse där politikerna fullständigt ignorerar skolan, eller en kommun som 

lägger ner skolor för att man vill bygga en ny ishockeyarena. Den politiska processens logik garan-

terar de stora väljargruppernas inflytande. Men den garanterar inte de som har en grav utveckl-

ingsstörning inflytande, de som inte ens kan rösta. (Bil 2,2)  



 

25 

Bland politiker och tjänstemän saknas, menar diskursen, kunskap om LSS och den rättighetslagstift-

ning som den innebär.   

De två ideella intresseorganisationerna som ingår i studien (FUB och Autism och aspergerförbun-

det), har tillsammans ett opinionsbildande samarbete. Syftet med detta samarbete är att ”ta tillbaka 

intentionerna och rättigheterna som LSS initierades med” (bil. 2, 8). Samarbetet eller kampanjen går 

under namnet Reclaim LSS och kampanjen är ett initiativ från dessa organisationer. Samarbetet har 

egen hemsida med tillhörande bloggar, texter och dokument.”Syftet med kampanjen är att återta eller 

återerövra den praxis som en väl fungerande lag skulle ge våra kärnmedlemmar, samt ett återtagande 

av de värderingar och intentioner som lagen om LSS, initierades med” (bil. 2, 8) 

De problem som diskursen upplever och de problem som organisationerna opinions-bildar om, här-

leds sålunda genomgående till att lagen om LSS (1993:387)
5
 och dess intentioner inte genomförs i 

praktiken på det sätt som lagstiftaren tänkte sig.  

Sverige har alldeles utmärkta lagar till stöd för människor med funktionsnedsättningar. Rätt tol-

kade kan dessa ge alla ett gott liv dvs. ett liv som alla andras. Bekymret är att verkligheten sällan 

stämmer överens med konventionernas och lagarnas intentioner. Brist på resurser – både perso-

nella och pengar är återkommande skäl till varför man inte följer konventionerna och lagarna. Jag 

påstår dock att det snarare är brist på kunskap, planering och prioritering – jag vill inte tro att det 

handlar om illvilja. (bil. 2, 38)  

En vanlig uppfattning inom diskursen är att rättigheterna har urholkats eller har försämrats 

med tiden sedan lagen kom; 

LSS-reformen (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) håller på att urholkas. Det är 

inte bara den personliga assistensen som stramas åt. Det har blivit allt svårare att få insatser som 

ledsagarservice och kontaktperson, och detta sker utan några ändringar i själva lagtexten.  

 

Levnadsförhållanden  

Vad det gäller levnadsförhållanden så förekommer i de ideella organisationernas diskurs främst argu-

mentation kring enskilda levnadsförhållanden. Med enskilda avses i studien att levnadsförhållanden 

diskuteras var för sig ex. levnadsförhållandet ekonomi, och inte samlat som det finns många exempel 

på i socialstyrelsens diskurs. Här förs främst resonemang om enskildas problematiska ekonomiska 

levnadsvillkor men även argumentation om fritidsaktiviteter, arbete och utbildning förekommer också. 

Ett återkommande tema i diskursen är att de enskildas privata ekonomi är problematisk. Detta kopplas 

ofta till att hyran i gruppbostäder och andra grundläggande fasta utgifter ofta är höga i förhållande till 

                                                 
5
Lagen om LSS 1993:387, utdrag från några paragrafer 

Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer 

som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 

myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den en-

skilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksam-

heten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

7 § (..)   Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samord-

nade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som 

behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. (Regeringens rättsdatabaser) 
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inkomst. En annan orsak som ofta nämns är att många enskilda inte har ett vanligt lönearbete utan 

daglig verksamhet. Många enskilda lever därför med så ekonomiskt små ramar, att de blir hänvisade 

till att söka försörjningsstöd hos kommunerna för att klara ekonomin.  

En av de två största orsakerna till att LSS gruppen hamnar i ekonomiska svårigheter är att de näst-

an aldrig får ett riktigt betalt jobb utan bara Daglig verksamhet som ger ca 40 sek per dag i Habili-

teringsersättning. (..) Den andra orsaken är den höga hyra de drabbas av i de gruppbostäder de an-

visas. (Bil. 2,4) 

Diskursen kopplar ofta ihop enskildas bristande privatekonomiska förutsättningar till det paradoxala 

med att gruppen har en lagstadgad rättighet till goda levnadsvillkor och rättigheter att leva som andra; 

Boendet kostar 6 600 kronor och maten ytterligare drygt 2 000 kronor per månad. Hen har en säker 

plats i ”utanförskapet”, med rätt till aktivitetsersättning, Min dotter får 6 236 kronor per månad ef-

ter skatt. Hen har rätt till daglig verksamhet. För det får min dotter 6:50 kronor per timme i habili-

teringsersättning. (..) Som bäst blir det 400 kronor kvar. Hen har rätt till gratis resor, fram och till-

baka mellan boendet och den dagliga verksamheten. Och hen har rätt till färdtjänst. Det kostar 490 

kronor per månad. Det går inte ihop. Eventuella bostadstillägg räcker inte. Hon har inte råd med 

sådant som normalt ingår i ”ett liv som andra”. Om hon vill leva som andra? ”Då är det kommu-

nens ansvar”, svarar Försäkringskassan. Alltså socialen. (bil. 2, 19) 

Diskursen betonar i flera dokument att de ideella organisationerna inte ensamt lyfter fram enskildas 

problematiska privatekonomi utan att SKL (Sveriges kommuner och landsting) driver på i sakfrågan 

samt att en SOU (2008:102) tar fasta på samma sak; 

I utredningen SOU 2008:102 som kom att kallas ”Brist på brådska” var uppdraget egentligen att 

utreda aktivitetsersättningens vara eller icke vara. Trots detta kom utredningen att skriva ett kapitel 

4 ”En framtid i fattigdom – behov av en radikal reform” då de uppmärksammat problemet att var-

ken aktivitetsersättningen eller sjukersättningen gav ett liv med goda levnadsvillkor. För att uppnå 

detta krävdes mer pengar! (..) De skrev att utredningens bedömning var: ”Personer med medfödda 

eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, som är så omfattande att de aldrig kommer att 

kunna arbeta, behöver en mer generös försörjning än i dag. Många av dem som skulle få rätt till en 

sådan ersättning har betydande ekonomiska svårigheter och är beroende av löpande ekonomisk 

hjälp från anhöriga eller av kommunalt bistånd. Möjligheterna att införa en särskild ersättning till 

denna grupp bör därför snarast utredas.” (bil. 2, 22) 

Vad gäller fritidsintressen, så framhåller diskursen att individuella bedömningar har fått stryka på fo-

ten i kommunernas praxis. Tidigare kunde personer boende på gruppboende ha kompletterande insat-

ser som kontaktperson eller ledsagare för att komma ut i samhället. Idag beviljas detta i liten utsträck-

ning; 

Läser jag vad som oftast står i kommunernas ”riktlinjer för LSS” så står det ofta att, för personer i 

gruppboende så ingår ”en egen fritidsaktivitet i veckan” samt (om du har turen att bo ihop med 

kamrater med liknande behov) ”en gemensam aktivitet per vecka”.(..) Det finns ”på pappret” spe-

ciella insatser i 9 § LSS, som ledsagare och kontaktperson, vars huvudsyfte är ”att den enskilde 

skall få hjälp att komma ut bland andra människor för att bryta den isolering som ofta blir följden 

av funktionshindret”. Det står dessutom ”om personalen i en gruppbostad inte kan tillgodose en 

boendes skäliga behov av individuella insatser för fritids- och kulturaktiviteter har den boende rätt 

till ledsagare”. 

Jag läser trots detta ofta i kommunens ”riktlinjer för LSS” under senaste åren texten ”om personen 

bor i gruppbostad skall insatsen ledsagare eller kontaktperson inte beviljas”. Lagligheten av detta 

har prövats i domstol med varierat utfall (Bil 2, 36) 

5.3.2 Intresseorganisationernas kollektiva nivå  

Med den kollektiva nivån av normalisering definierar studien frågor som rör och påverkar brukare på 

gruppnivå. I den här studien i form av gruppbostads-nivå.  
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Stordriftsfördelar och stordriftsnackdelar 

På den kollektiva nivån av normalisering argumenteras det för att det pågår försämringar av förutsätt-

ningarna för enskilda med insatser på gruppbostäder. Precis som i socialstyrelsens diskurs så proble-

matiserar man här om antalet boende per enhet. I följande citat med anledning av en dom som ändrade 

reglerna till så att fler boende än 5 per enhet kan accepteras. Diskursen använder begreppet institution 

som referens för att beskriva utvecklingen;  

Domen har påverkat tillämpningen eftersom Socialstyrelsen i flera fall har godkänt boenden för 6 

personer. Det är en konsekvens av denna dom. Kommuner runt om i Sverige har bortsett från pro-

positionen mening och bygger numera regelmässigt, utan hänsyn till dem som skall bli hyresgäs-

ter, för 6 boenden i gruppbostäder. 12 procent av Sveriges gruppbostäder har dessutom fler än 6 

boenden. Det är rimligt att anta att domen har fört utvecklingen mot en riktning, som gör att det 

uppfattas som legitimt att bygga större gruppbostäder. Om utvecklingen fortsätter finns det risk för 

att det utvecklas institutionsliknande bostäder där möjligheten att ge ett kvalitativt individuellt stöd 

begränsas. 

Det finns uppfattningar i diskursen om varför det byggs större enheter;   

När det gäller byggandet av nya institutioner, stora gruppbostäder som överskrider Socialstyrelsen 

riktlinjer på 3-5 boende, är motivet stordriftsfördel. Här skulle jag påstå att det är en kombination 

av alla tre typerna av kostnadsbesparing; i pengar, i tid och i besvär. Jag är rädd för (vill inte er-

känna att jag hoppas) att man ”bitit sig i svansen”. Mycket talar för att det på sikt blir både dyrare 

och besvärligare, när en enhet blir rörig och fungerar dåligt. Man har helt enkelt glömt vilken mål-

grupp man bygger just gruppbostäder för! (..)  Den ökade driftkostnaden överstiger den eventuellt 

högre räntekostnaden för investeringen (bil. 2, 8)  

 

När olika lagar kolliderar 

Man argumenterar i diskursen för att annan lagstiftning slår ut LSS lagstiftningen, när två lagar kolli-

derar. Det gäller ex. hyres- och arbetsrättslagstiftning: 

Det kan gälla hyressättning där man kringgår LSS bestämmelser om avgift och LSS princip att 

man ska ha tillräckliga medel kvar för sina personliga behov. När det gäller arbetsrätt kan perso-

nalens rätt till en god arbetsmiljö överordnas individens rätt till insatser av god kvalitet. Vad 

kommunerna anser sig skyldiga att bistå med och fackliga regler för kommunalanställda blir inte 

sällan mer styrande än den enskildes behov att få möjlighet att leva som andra. (Bil 2,39) 

Flertalet dokument i diskursen argumenterar om att gruppbostäder sedan en dom i regeringsrätten 

(RÅ, 2005, ref. 28), har möjlighet att höja hyran för boende i gruppbostäder, med hänvisning till att 

även gemensamma utrymmen kan räknas ingå i hyran. Därmed försämras en tidigare kollektiv rättig-

het att betrakta gemensamma utrymmen som del av den service som ska ges som kompensation för 

funktionsnedsättningen: 

I förarbetena till LSS uttalas att avgiften för en bostad med särskild service bör avse den enskildes 

privata bostad, inte gemensamma utrymmen och personalutrymmen. De senare bör betraktas som 

del av den särskilda service och omvårdnad som skall ges i anslutning till bostaden. (RÅ 2005 

ref.28) (..) 

Merkostnadsprincipen urholkas. Inte minst gäller detta hyra i gruppbostad, där kommunerna ge-

nom att tillämpa hyreslagen istället för avgiftsbestämmelserna i LSS kringgår den viktiga princi-

pen att man inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Många i gruppbostad 

lever under existensminimum och går back med flera tusen kronor per månad, som ofta skjuts till 

av föräldrar. (bil. 2, 39) 

5.3.3 Intresseorganisationernas individuella nivå  
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Med den individuella nivån av normalisering definierar studien frågor som rör och påverkar enskilda 

brukare på individnivå. 

På den individuella nivån av normalisering finns resonemang om medborgerliga individuella rät-

tigheter och organisationerna argumenterar (som nämnts i den politiska nivån) för att det pågår en 

urholkning av de individuella rättigheterna för personer som omfattas av lagen om LSS. Framför allt 

betonas att utslaget i ett antal prejudicerande domar har gått i en riktning som innebär att enskildas 

medborgerliga rättigheter har försämrats,  

Har HFD påtagit sig den politiska rollen att verka i kommunens intresse och utan argument köra 

över Socialstyrelsens utlåtande? Denna dom är inte unik. Det finns en trend i flera domar från 

HFD på senare tid att sätta LSS värdegrund åt sidan. Regering och riksdag måste återta initiativet 

så att den humanistiska människosynen tydligare skrivs in i LSS och med en hänvisning till FN-

konventionen. (bil. 2,6) 

I diskursen argumenteras det, mot bakgrund av en medialt uppmärksammad dom, huruvida enskilda 

blir behandlade som föremål, snarare än människor. Kommuner tillåts, enligt diskursen, med domsto-

lars blida överinseende att bryta mot viktiga principer, lagar och inte minst medborgares individuella 

rättigheter. Ett exempel på detta är när individens rätt till val av bostadsort enligt följande citat inte 

gäller för enskilda.  

Problematiken har aktualiserats i en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I domen ges 

en kommun rätt att tvinga en kvinna med omfattande funktionshinder att flytta tillbaka till kom-

munen efter att under många år haft sitt hem på annan ort, rotat sig där och förklarat sig ha just de 

goda levnadsvillkor hon behöver och önskar sig. Den socialterapeutiska miljön och omvårdnaden 

är en viktig bidragande orsak till hennes välbefinnande. Bakgrunden är att kommunen då beslutet 

om stöd togs inte kunde tillhandahålla något LSS-boende. Nu finns en sådan möjlighet och enligt 

domslutet kan kommunen ändra genomförandet av sitt tidigare beslut även om detta sker genom 

en tvångsflytt. (..)Kvinnan ses just som ett föremål, en sak som ska flyttas i linje med kommunens 

intressen, inte för att tillgodose hennes rättigheter. (bil. 2, 10) 

Som delorsak till problematiken med att domstolar dömer mot enskilda i hög utsträckning menar dis-

kursen bl.a. att det förekommer stora skillnader i mellan kommuner och enskilda vilken juridisk kom-

petens och expertis som kan användas inför ett avgörande i domstol, 

Idag har den enskilde ingen rätt till juridiskt biträde i förvaltningsdomstolarna trots att detta före-

slogs i förarbeten till LSS (SOU 1991:46). Kommunerna och staten har däremot god tillgång till 

mycket juridisk kompetens, som i förvaltningsdomstolarna används mot den enskilde. Det skapar 

en lika ojämlik kamp som den mellan David och Goliat, med den avgörande skillnaden att David 

oftast förlorar i vår verklighet. I våra undersökningar i 4 av 5 mål! Domstolarna faller oftast lätt för 

den part som äger det juridiska språket, även när argumentationen bygger på snedvridna sakupp-

gifter och tolkningar av lagen (bil. 2, 15) 
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6. Analys 

I följande kapitel presenteras en analys av resultatet. Analysen genomförs med användning av studiens 

teoretiska och metodologiska ramverk. Ramverket bistår med en förklaring till hur man kan se på och 

tolka fenomen och uttryck i de olika diskurserna, med tanke på den sociala kamp om meningsskap-

ande som teorin beskriver.  

De ideella organisationerna och myndighets- organisationen talar om normalisering på sitt respek-

tive sätt, eller kopplar ihop ord på olika sätt för att ge uttryck för sin verklighet och bedriva sin sociala 

kamp. Det innebär också att innebörden i samma, eller två till synens likartade uttryck, har olika bety-

delse. Exempelvis termerna levnadsförhållanden/levnadsvillkor. Socialstyrelsen diskuterar ensidigt 

jämlika levnadsförhållanden med referens till politiska målsättningar. Intresseorganisationerna disku-

terar lika ensidigt goda, levnadsvillkor eller ett liv som andras, med referens till vad lagen om LSS 

(1993:387) anger. Följande är exempel från socialstyrelsens diskurs: ”Rapporten vänder sig i första 

hand till politiker på nationell, regional och lokal nivå, som genom sina beslut kan skapa bättre förut-

sättningar för jämlika levnadsförhållanden”(bil. 1,15). Exempel från de ideella organisationernas 

diskurs: ”problemet att varken aktivitetsersättningen eller sjukersättningen gav ett liv med goda lev-

nadsvillkor” (bil. 2, 22). I detta exempel kopplas olika ersättningsformer (aktivitetsersättning och 

sjukersättning) ihop med goda levnadsvillkor. Diskursen utgår från lagen om enskildas goda levnads-

villkor. De olika organisationerna kopplar begreppet till olika betydelser.  

De ideella organisationerna vars intention är att göra livet gott för kärnmedlemmarna försöker en-

ligt teorin att låsa fast betydelsen av olika tecken ex. fritidsintressen, ekonomi, arbete etc. till goda 

levnadsvillkor, på sitt sätt. Den sociala kampen består för de ideella organisationerna i mångt och 

mycket att övertyga andra utanför diskursen om att den fixeringen av alla aspekter av enskildas liv ska 

vara synonymt med goda levnadsvillkor enligt lagtextens betydelse och förarbeten. De ideella organi-

sationerna har redan uppnått ett moment inom sin egen diskurs dvs. att låsa fast betydelsen av tecknen. 

Den sociala kampen mot andra aktörer fortsätter och är den som existerar.  

Begreppet institution, som återkommer i båda diskurserna, har samma betydelse i diskurserna. Or-

ganisationerna använder begreppet som ett skällsord vid dålig omsorgs-kvalité och särskilt när diskur-

serna oroas båda över större boendeenheter, samlokalisering och mindre utrymme för fritidsaktiviteter 

etc.  

Lagen om LSS är i enlighet med diskursteorin nodalpunkt i de ideella organisationernas diskurs. 

Det betyder att det är lagen om LSS, som ger alla andra tecken sin betydelse, till exempel i form av 

verkställighet och bestämmelser om hur länge en enskild får vänta på verkställande.  

Myndighetens diskurs diskuterar levnadsförhållanden som ett forskningsområde. Diskursen menar 

att det saknas kunskaper inom området. När myndigheten producerar forskning kring enskildas lev-

nadsförhållanden kan man i enlighet med teorin se det som att myndigheten försöker fylla begreppen 

med innehåll. Man definierar bl.a. ett antal levnadsförhållanden som ex. arbete, utbildning och eko-
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nomi. De väger och mäter levnadsförhållanden för enskilda i jämförelse med övrig befolkning. Myn-

digheten vill i enlighet med diskursteorin öka stadgan i diskursen och i begreppen genom en diskursi-

fiering. Diskursen talar också om jämlika levnadsförhållanden i termer av olika fördelningsprinciper, 

om absolut fattigdom, komplex jämlikhet osv. Då myndigheten inte avslutar sitt resonemang vid en 

specifik definition av jämlika levnadsvillkor, utan diskuterar snarare termen ur olika synvinklar och 

inspirationsområden, indikerar detta att tecknet inom diskursen kan ses som en flytande signifikant 

dvs. ett tecken som fortfarande är speciellt öppen för olika betydelser. Då myndigheten inte ger uttryck 

för några fördjupningar av en generös tolkning av begreppet kan man tolka detta som om diskursen 

inte har några ambitioner för detta. I stället talar man om det är rimligt att människor har tillgång till 

olika tillgångar men att gränsen till vad som inte är rimligt är att personer exempelvis ges olika vård 

efter storleken på plånboken.  

Angående makt och diskurs så kan konstateras att myndigheten som bl.a. beställer/bedriver forsk-

ning på levnadsförhållanden får sägas vara den organisation av dessa parter som får antas ha den större 

trovärdigheten just nu i sitt resonemang. Detta därför att det är myndigheten som, enligt tidigare be-

skrivning om organisationernas olika roller och förutsättningar, har resurserna/språket och möjlighet-

erna att knyta forskning/forskare/experter till sig i högre utsträckning. Men också därför att myndig-

heten är en myndighet, så följer en auktoritet med, enligt diskursteorin. Det kan enligt diskursteorin 

vara lätt som läsare att ta ett sådant resonemang för ”sant”. Diskursanalytikerns uppgift är att peka på 

att myndighetens diskurs likväl som de ideella organisationerna bara är ett av många sätt man kan 

förhålla sig till normalisering och att man i en framtid kommer att se annorlunda på det som har för-

medlats.  

De ideella organisationerna och myndigheten är inte antagonister i enlighet med diskursteorin. Ing-

en fientlighet eller argumentation mot den andra parten kan utläsas i materialet. Samtidigt så har dis-

kurserna i hög grad så olika utgångspunkt, att diskurserna talar förbi varandra. De ideella organisat-

ionerna talar aldrig i materialet om jämlika levnadsvillkor och myndigheten diskuterar inte om goda 

levnadsvillkor. De är två parter som inte träter men som inte talar samma språk.  

Däremot så skiljer sig diskurserna i hur, och på vilket sätt man diskuterar. De ideella organisation-

erna har sin utgångspunkt i det enskilda fallet talar om goda levnadsvillkor på enskild nivå. Myndig-

heten med sin utgångspunkt i politiska målsättningar och den gemensamma strävan efter ett bättre liv 

för alla och talar om jämlika villkor på en mer generell medborgarnivå.  

Likheterna mellan diskurserna i sakfrågorna är flera. Man kritiserar/problematiserar i stort sett 

samma fenomen i den sociala praktiken, bl.a. de enskildas bristande ekonomiska förutsättningar. Båda 

diskurserna talar om, och oroas över institutionstendenserna och utvecklingen när gruppbostäder växer 

i antalet boende, när individuella aktiviteter begränsas och andra begränsande inslag märks i verksam-

heterna. Båda diskurserna kritiserar också kommuners långa verkställighetstider. 

De undersökta organisationerna befinner sig istället i en tydligare form av social kamp/antagonism 

mot andra aktörer. Detta märks i förhållande till kommunala omsorgsnämnder där båda parter är i en 
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form av antagonism/opposition. De ideella organisationerna vars kärnmedlemmar ansöker om, och är 

användare av kommunala insatser. Rimligen finns det företeelser att anmärka på. I följande exempel 

diskuterar en närstående, enskildas snäva ramar för fritidsaktiviteter med referens till kommuners rikt-

linjer för en sådan insats: ”Läser jag vad som oftast står i kommunernas ”riktlinjer för LSS” så står 

det ofta att, för personer i gruppboende så ingår ”en egen fritidsaktivitet i veckan” samt (om du har 

turen att bo ihop med kamrater med liknande behov)” en gemensam aktivitet per vecka” (Bil 2, 36). 

Myndigheten som är tillsynsmyndighet mot kommuner både i rollen som beslutande myndighet och 

som utförare av beslutade insatser. ”Nämnderna måste också ta sitt ansvar och se till att verksamheten 

bedrivs på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning (bil. 1, 10)  

De ideella organisationerna bedriver utöver den kommunala kampen också en social kamp med 

flera andra aktörer såsom förvaltningsrätterna och politiker på lokal som nationell nivå. Någon sådan 

kamp går inte myndigheten. I följande exempel argumenteras mot ett domstolsavgörande, och om att 

väga eller inte väga in aspekter som ska beaktas eller inte i goda levnadsvillkor.  

Högsta förvaltningsdomstolen begränsar sin prövning till om NN kan tillförsäkras goda levnads-

villkor i en gruppbostad i kommunen. Den väger inte in respekten för självbestämmande och infly-

tande över de insatser som planeras. Inte heller att lagen föreskriver att en beslutad insats ska vara 

varaktig, den enskilde ska kunna lita på ett beslut.(bil 2,27) 
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7. Diskussion  

Under följande stycke kommer studien att diskuteras med utgångspunkt i frågeställningarna och syftet. 

För att påminna läsaren om studiens syfte och frågeställningar kommer dessa på nytt att presenteras 

tillsammans med ett kort sammandrag av resultatet. Studien slutsatser och författarens egna reflektion-

er kommer sedan att avsluta studien tillsammans med vilka implikationer för socialt arbete som slut-

satserna innebär och vilka vidare studier som föreslås.  

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap om vad normalisering för funktionshindrade in-

nebär idag för centrala myndighets- och intresseorganisationer inom området.  

Syftet besvaras med följande två frågeställningar; 

• På vilket sätt arbetar organisationerna med normalitets-frågor i relation till funktionshindrade i prak-

tiken?  

• Vilken normalitetsdiskurs finns hos organisationerna i detta arbete, och skiljer de sig åt? 

Övergripande kan konstateras att de ideella organisationerna och myndigheten i praktiken arbetar på 

olika sätt med normalitets-frågorna. De ideella organisationernas främsta verktyg och viktigaste arbete 

som studien har identifierat, är det opinionsbildande och erfarenhets-utbytande verksamheten som sker 

och uttrycks på hemsidorna. På hemsidorna kan såväl kärnmedlemmar, anhöriga, professionella och 

allmänhet ge uttryck för egna, och ta del av andras åsikter och idéer. Myndigheten arbetar i huvudsak 

enligt två olika verksamhetsfält. Dels den tillsyn som i praktiken innebär att myndigheten bedriver 

tillsyn av utförande verksamheter och beslutande myndigheter, för att säkerställa att aktörerna lever 

upp till lagarna, kraven och skyldigheterna. Myndigheten samlar också in, sammanställer, analyserar, 

förmedlar kunskap, och tar fram normer baserade på lagstiftning.  

De ideella organisationerna har sin diskursiva utgångspunkt i en nära konkret verklighet och nära 

enskilda brukares faktiska levnadsvillkor. Man argumenterar i diskursen för att kärnmedlemmarna i 

praktiken ska ges dem rättigheter som ursprungligen preciserades i och med att lagen om LSS 

(1993:387) skrevs. Man argumenterar mot beslutande och utförande myndigheter, domstolar och poli-

tiker/politik.  

Myndighetens diskurs har sin utgångspunkt nära det samhälleliga och det gemensamma. Diskursen 

domineras av resonemang om normerna, livsvillkoren och en strävan efter ett jämlikt liv för alla med 

funktionsnedsättning. Man diskuterar också vad jämlika levnadsförhållanden egentligen kan/ska vara 

och vilka jämlika villkor som egentligen föreligger i den sociala praktiken. Man diskuterar också vad 

som ska till, för att nå förbättringar.  

Några antagonistiska tendenser finns inte mellan de undersökta organisationerna. Istället utgår man 

från olika utgångspunkter i sina respektive diskurser- kollektivt och individuellt. En annan skillnad är 

att de ideella organisationerna är antagonist mot flera andra aktörer än myndigheten.  

Efter ovanstående sammanfattning och analys av resultatet kan tyckas att 50-tals idén om att nor-

malisera livet för funktionshindrade främst har haft en stor historisk betydelse och att den radikala, 
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enkla och smått ”naiva” iden om normalisering har stannat vid att vara en historisk väg mellan institut-

ion till hemlikhet. Idag pratar man inte i diskurserna om normalitet utan begreppet är ersatt av andra 

begrepp som ex. levnadsförhållanden. En annan rest av normalisering är LSS- lagens viktiga rättighet 

att leva som andra, vad nu än detta innebär. Angående den framåt-anda som normalisering innebar 

historiskt (Nirje, 2003) finns idag i de undersökta diskurserna inga stora visioner om radikala förbätt-

ringar för en marginaliserad grupp. Inte vad ankommer resultatet från denna studie. Myndighetens 

kartläggning om hur utbredd marginaliseringen är och arbetet att försöka hålla spar-ivriga kommuner 

inom lagens råmärken. De ideella organisationernas intention om tolkningsföreträde och att få lagens 

lovsång förverkligad i social praktik utan inblandning av den rättspraxis som varje dag utvecklar sig, 

framstår i ljuset av normalisering som ganska sansade planer för framtiden. I de undersökta texter-

na/diskurserna har studien inte heller funnit spår av subkulturer (Berger och Luckman, 2007), som 

beskriver stora visioner om radikala förbättringar för funktionsnedsatta. Inte i likhet med de omväl-

vande idéer som Grunewald (2009) i studiens bakgrund beskriver. 

Istället går utvecklingen på flera sätt i praktiken åt fel håll. Det visar såväl diskurserna i denna stu-

die denna studie som tidigare forskning. Utvecklingen går på vissa platser tillbaka mot institutionen.  

Ingen ny revolution i stil med vad normalisering en gång betydde för området kan skönjas i det ide-

material som analyserats. Det är kanske inte så konstigt med tanke på en analys av omvandlingen är att 

den kan vara den största som en enskild grupp någonsin upplevt. En sådan omvandling sker inte varje 

dag. Bara en gång. Låt vara att tolkningen gjordes av en av normaliseringens kanske tydligaste för-

grundsfigur, Carl Grünewald. Liksom de ideella organisationerna, så utrycker också myndigheten en 

oro över institutionstendenserna och försämringarna inom området. Främst gäller det när större ge-

menskaper bildas med fler individer. Oron gäller också när fler omsorgsverksamheter samlas ihop av 

ekonomiska/organisatoriska vinningar.    

Studien har funnit att myndighetens kartläggning och öppna jämförelser om levnadsvillkoren 

stämmer väl överens med det som Tideman (2000,a) beskriver var som skedde under 70- och 80-talet 

när området frångår att diskutera normalitet och istället diskuterar levnadsförhållanden och levnadsni-

våer.  

 

7.1 Slutsatser.  

En oro och ett missnöje finns och förmedlas i enlighet med diskursteorin, från båda undersökta diskur-

serna, och från tidigare forskning. Det gäller främst en oro för en tillbakagång i utvecklingen för vissa 

gruppbostäder. Oron gäller främst då att allt större enheter bildas, och då en större samlokalisering 

sker av flera verksamheter. Båda företeelserna för sig, ökar stigmatiseringen av personer med funkt-

ionsnedsättning i enlighet med Tidemalms (a.a.) forskning. Nikkus (2011) förklaring till att allt fler 

nybildade gruppbostäder förläggs i hyreshus är för att slippa diskussionen om institutionalisering som 

annars blir mer tydlig i ett villaområde. De undersökta diskurserna oroas också över nedläggningar, 

olika åtstramningar ex. mindre tid för individuella aktiviteter och olika begränsningsåtgärder. Norma-
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lisering innebar historiskt radikalt förbättrade villkor för enskilda i enlighet med Grunwald (2009), 

Nirje (2003), m.fl. Det som diskurserna beskriver idag på många håll är försämringar. Detta får till 

följd att diskurserna åter talar om institutioner och återinstitutionalisering. Dessa indikationer och tal 

om institutioner och samlokalisering står i kontrast till de politiska ambitionerna om mer jämlika lev-

nadsvillkor och den lagfästa rättigheten till goda levnadsvillkor och en underliggande vilja till förbätt-

ring som kan utläsas i materialet. Det förefaller vara så att det finns en klyfta mellan ambition och 

verkligheten. I enlighet med den sociala förklaringsmodellen så ökar trösklarna och hindren för en-

skilda i samhället när vi har en tillbakagång i utvecklingen och när samhället blir ett mer handikap-

pande samhälle, istället för mindre.  

De ideella organisationerna och myndighetsorganisationen talar om normalisering från olika ut-

gångspunkt. Detta märks ex. med ett begrepp som levnadsvillkor/levnadsförhållanden. De två parterna 

kopplar i enlighet med diskursteorin ihop ord på olika sätt beroende på sin utgångspunkt. På så sätt får 

organisationerna fram sin betydelse av begreppet och bedriver sin respektive sociala kamp. Detta kan 

kopplas till organisationernas olika roller och förutsättningar som finns beskrivet i studien.  

Organisationerna är inte antagonister i enlighet med diskursteorin. Ingen fientlighet mellan diskur-

serna kan utläsas. Antagonism finns mot andra aktörer.  

Begreppsförändring. Precis som Kristiansen (2000) menar så har man inom området funktionshin-

der, i regel frångått att diskutera normalisering som begrepp. Denna studie har i likhet med Kristian-

sens (a.a.) studie främst funnit att man numer diskuterar levnadsförhållanden/levnadsvillkor. En annan 

rest av normaliseringens ide-stoft som lever kvar idag är den viktiga LSS-lagstiftningens centrala ide 

om att leva som andra. Institution diskuteras snarast numer som något som man använder som ett 

skällsord, vid bristfällig omsorg eller förutsättningar för omsorg.     

En ambivalent hantering har identifierats i studien. Det rör förhållandet mellan det kollektiva och 

det individuella. Främst finns uttryck för detta i myndighetens diskurs. Lagen som utgår från individen 

hanteras kollektivt i praktiken. Det framgår att diskursen inte förmår att se, eller att utgå från individen.  

Studien har funnit att organisationerna som ingår i studien argumenterar ensidigt för hur man vill 

förändra/förbättra för medborgarna/kärnmedlemmarna. Det är bara i myndighetens politiska nivå som 

studien i enlighet med diskursteorin har funnit ett ideologiskt sprängstoft och ett bredare perspektiv än 

i någon annan undersökt diskursnivå. Med anledning av USR-teorin kan man ställa sig undrande över 

ensidigheten. Enligt teorins och Kristiansens (a.a.) resonemang att samhällelig förändring är för kom-

plex för att vara enkel och att människor bör vara försiktiga med att förenkla de problem som enskilda 

står inför. Att alltför ensidigt fokusera på lagen inte uppfylls, eller att öppna jämförelser enkom ska 

åstadkomma samhällelig förändring, som studien efter genomförd diskursanalys har funnit, kan enligt 

Kristiansen (a.a.) göra att man missar andra viktiga problem. Framförallt så missar man det viktiga i 

att utgångspunkten att för att uppnå en förändring så måste man reflektera fler-bottnat, flerdimension-

ell och komplext.  
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7.2 Slutsatsernas implikation för verksamhetsfältet 

I enlighet med slutsatserna kan konstateras att inga direkta, konkreta förändringar är nära förestående 

inom området. Inte som resultat av något initiativ av någon av dessa undersökta organisationer. Inga 

subkulturer har heller upptäckts i materialet som pekar i mot konkreta förändringar/förbättringar. 

Myndigheten genomför i linje med strategin för funktionshinderpolitiken sina levnadsnivå-

undersökningar. De ideella organisationerna opinionsbildar för en mer ursprunglig tolkning av lagen. 

Samarbetet inom de ideella organisationerna reclaim LSS är relativt nystartat. Brukare och anhöriga 

får uppleva de negativa tendenserna som bl.a. syns via tillsynen, på sina håll. Boendegrupper om sex 

personer är nu mer regel än undantag och inga tecken finns att den trenden skulle brytas. Samlokali-

seringen likaså. För brukare med insatsen daglig verksamhet har små ekonomiska marginaler. Anhö-

riga får enligt den egna diskursen skjuta till, där det behövs, gällande resultatet av denna studie.  

Socialarbetare bör i enlighet i Tidemalm (2000,b) undvika allehanda misstolkningar av normali-

sering, utan istället vara medveten om att gruppen behöver mer för att få lika. Kanske får vi fler kom-

muner som använder sig av hyreslagen enligt tidigare nämnd dom. Då kan fler brukare hamna nära 

eller under gränsen för socialbidrag. Tidemans (a.a.) forskning pekar mot att en sådan utveckling är 

mer trolig i en kommun med en gemensam äldre- och omsorgsnämnd. Där kan det finnas en uppfatt-

ning att äldre och utvecklingsstörda ”ska bidra” i knappa ekonomiska tider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

7.3 Författarens reflektioner kring studien 

Att myndigheten använder sig av fattigdoms-forskning utvecklad för utvecklingsländer för att stärka 

sin diskurs och bilda kunskap för området, är säkerligen gjord med ett behjärtansvärt engagemang för 

gruppen men då man inte har några ambitioner för att utveckla en generös tolkning av begreppet jäm-

lika levnadsvillkor är resonemanget enligt undertecknad snarast nog bara att betrakta som en del av en 

längre tids resignation eller åtminstone att man har tydligt frångått en mer ursprunglig innebörd av 

normalisering.  

Enligt min uppfattning är den ambivalenta hanteringen av enskilt/kollektivt som ovan har nämnts, 

en del av förklaringen till den irritation/frustration som de ideella organisationerna i sin diskurs ger 

uttryck för. Enskilda har rätt till goda levnadsvillkor på enskild nivå men blir behandlade på ett kollek-

tivt sätt i praktiken i socialt arbete. Myndigheten och socialt arbete förmår inte att se individen.  Det är 

också ett problem att de politiska målen utgår från kollektivet och inte förmår se/utgå från individen. 

Orsaken till försämringarna och institutionstendenserna ligger enligt undertecknads synsätt inte på 

myndighetsnivå. Tolkningsproblemet ligger på politisk beslutsnivå -på regeringsnivå och kommunal-

nivå som inte ser till att lagen följs/kan följas, så att goda enskilda levnadsvillkor finns som grund och 

tillsammans med jämlika levnadsvillkor som förutsättning.  

Jag delar den sociala förklaringen på funktionshinder som Corker (1998) företräder. Att funktions-

nedsättning är konstruerat till något som i västvärlden till grund och botten är nära förknippat till något 

negativt, beroende och avvikande. Om funktionsnedsatta någon gång skall betvingas denna negativa 
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roll som samhället gett dem, så måste samhället, som socialstyrelsen argumenterar för, involvera alla 

samhällssektorer i arbetet mot utanförskap och diskriminering.  

Undertecknad har de sista två åren, alltså efter det att arbetet med studien startade, arbetat i en poli-

tisk styrd kommunalnämnd inom LSS-området. Av den anledningen vill vederbörande passa på att ge 

ett litet uttryck för utgångspunkten för en kommunal tjänsteman i ämnet, en diskurs som annars helt 

saknas i denna studie. Som kommunnämndens delegat/tjänsteman, så vet tjänstemannen att noga följa 

den rättspraxis som varje dag utvecklas. Det är naturligt att delegater/tjänstemän tittar på hur man ska 

tolka lagen om goda levnadsvillkor genom att titta på den rättspraxis som över tid utvecklas i takt med 

prejudicerande domar kommer från de högre förvaltningsrätterna. Vad säger exempelvis lagen om 

LSS att det ska ingå i ett gott liv, vad gäller exempelvis rätten till personlig assistans utifrån den sista 

prejudicerande domen? Detta som något av en kontrast till de ideella organisationer som varmast talar 

om intentionerna, förarbetena och hur lagen formulerade i början/mitten av 90-talet. Enligt en tjänste-

manna-diskurs är det möjligt att se det som att högre förvaltningsrätts-domar äntligen har börjat forma 

en tidigare otydlig lagstiftning. Den rättspraxis som definierar lagstiftningen genom domar från högre 

förvaltningsrätter, innebär rimligtvis att socialarbetaren kan använda sig av mer juridik och mindre av 

etik och egna bedömningar än när lagen presenterades.   

Ambivalent synsätt. En ambivalent hantering har identifierats i studien. Enligt undertecknad är in-

dividen och de individuella rättigheterna inte den självklara utgångspunkten ännu i vårt samhälle. 

Myndigheter, organisationer och socialt arbete utgår enligt min erfarenhet främst från den kollektiva 

nivån – och där den ambivalens som finns mellan individ och samhälle, gör att individen fortfarande 

får stryka på foten i både praktisk verksamhet och i forskningsresultat/teorier. Detta gäller även soci-

alkonstruktioism och diskursteorin/metodiken.  

 

7.4 Centrala slutsatser 

De ideella organisationerna och myndighetsorganisationen talar om normalisering från olika utgångs-

punkter. Främst märks detta i vad man menar med ett begrepp som levnadsvillkor. De två parterna har 

helt skild innebörd i begreppen beroende på sin utgångspunkt.  

Individuella rättigheter hanteras kollektivt i praktiken. Myndighetsdiskursen uppvisar en ambiva-

lens i hur man behandlar det individuella och det kollektiva. Det är ett problem att lagen som i sig 

utgår från individen hanteras på kollektivt sätt i praktiken. Studien härleder detta till en genomgående 

problematik i vårt samhälle i nutid där individen allt som oftast får stryka på foten för en kollektiv 

hantering.  

Såväl myndigheten och de ideella organisationerna och forskningen uttrycker en oro och en fru-

stration över den tillbakagång inom området som bl.a. kommer till uttryck i allt större brukar-grupper 

och begränsningar i vardagen för enskilda. Studien har bl.a. kommit till slutsatsen att tolkningspro-

blemet främst ligger på politisk beslutsnivå vilket också är den nivå som saknas i studien.  
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Ovanstående centrala slutsatser ger följande två uppslag för vidare forskning.  

• Studie om hur politisk beslutsnivå hanterar normalisering.  

• Studie om hur individuella rättigheter hanteras kollektivt i vårt samhälle.  
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Bilaga 1 

Följande är resultat av sökningar som framgår av sökstrategin på sid. 19. Först redovisas socialstyrelsens sökträf-

far, varefter handikapporganisationernas sökträffar visas. 
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Adress:http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18661/2012-3-34.pdf 

Handlar om: Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2011 

 

Nummer i sökträff: 15 

Publicerad den:2007-01-01 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9289/2007-131-34_200713134.pdf 

Handlar om: En modell för att beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionshinder 

 

Nummer i sökträff: 16 

Publicerat den: 2005-01-01 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2005/2005-107-12 

Handlar om: Vilka processer inom samhällsutvecklingen påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska 

målen? -  En omvärldsanalys 

 

Nummer i sökträff: 17 

Publicerat den:2012-04-19 

Adress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-4-14 

Handlar om:Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 oktober 2011 

 

Nummer i sökträff: 18 

Publicerat den:2010-03-08 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-1-12 

Handlar om: Inkomster och utgifter för vissa personer 20–64 år med funktionsnedsättningar - Specialbearbetning 

av SCB:s undersökning HEK 

 

Nummer i sökträff: 19 

Publicerat den:2011-03-14 

Adress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-2-6 

Handlar om: Bostad med särskild service och daglig verksamhet – En forskningsöversikt 

 

Nummer i sökträff: 20 

Publicerat den:2012-03-14 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-3-24 

Handlar om: Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin – delrapport 1 

 

Följande sidor har hittats på socialstyrelsen.se under kategorin ”utveckling och kvalitet” och vidare till ”tillsyn 

för god hälsa vård och omsorg” 

 

Nummer i sökträff: 21 

Publicerat den:2009-11-18 
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Adress:http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/mojlighetentillfritidsochkulturaktiviteterforper

sonerboendeigruppbostaderogl 

Handlar om: Möjligheten till fritids – och kulturaktiviteter för personer boende i gruppbostäder 

 

Nummer i sökträff: 22 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/kanmantillataoldrickandepagrup 

Handlar om: Kan man tillåta öldrickande på gruppbostad? 

 

Nummer i sökträff: 23 

Publicerat den: 24 oktober 2012 kl. 09:15 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/socialstyrelseninledernationellgranskningavgruppbost

ader 

Handlar om: Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder 

 

Nummer i sökträff: 24 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/skaarbetsledarenlyssnapadenens 

Handlar om: Ska arbetsledaren lyssna på den enskilde eller personalen? 

 

Nummer i sökträff: 25 

Publicerat den: Datum: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/skapersonalpagruppboendeagerav 

Handlar om: Ska personal på gruppboende agera vid tvångsbeteende? 

 

Nummer i sökträff: 26 

Publicerat den: 2013-03-08 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/farpersonalrensaienomsorgstaga 

Handlar om: Får personal rensa i en omsorgstagares tillhörigheter? 

 

Nummer i sökträff: 27 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/skautvecklingsstordaantefagasj 

Handlar om: Ska utvecklingsstörda Ante få gå själv till och från sitt arbete? 

 

Nummer i sökträff: 28 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/lasainhogljuddochutatagerandeb 

Handlar om: Kan man låsa in en högljudd och utåtagerande boende? 
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Nummer i sökträff: 29 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/hurhanteraaggressivmanmedstora 

Handlar om: Hur hanterar man en aggressiv man med stor aptit och diabetes? 

 

Nummer i sökträff: 30 

Publicerat den: Datum: 2011-05-04 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/tillsynsrapport2011 

Handlar om: Tillsynsrapport 2011 

 

Nummer i sökträff: 31 

Publicerat den: 2011-05-04 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/allvarliga-overgrepp-mot-svart-funktionshindrade 

Handlar om:" Allvarliga övergrepp mot svårt funktionshindrade" 

 

Nummer i sökträff: 32 

Publicerat den: 2012-10-22 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/inflytandeforpersonsomharlss-i 

Handlar om: Inflytande för person som har LSS-insatser? 

 

Nummer i sökträff: 33 

Publicerat den: 2012-06-14 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/bristandeuppfoljningdrabbarpersonermedfunktionsnedsat

tning 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 34 

Publicerat den:Datum: 2012-09-26 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/kompetensutvecklingsplanblanda 

Handlar om:Kompetensutvecklingsplan bland anställda inom bostad med särskild service för vuxna, LSS 

 

Nummer i sökträff: 35 

Publicerat den 2012-09-26 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/delaktighetigenomforandeplaner 

Handlar om:Delaktighet i genomförandeplaner för boende i bostad med särskild service för vuxna, LSS 

 

Nummer i sökträff: 36 

Publicerat den: 2011-03-14 

Adress:http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011mars/ungamedfunktionsnedsattningharnyabehovochforvantni

ngar 

http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/hurhanteraaggressivmanmedstora
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/hurhanteraaggressivmanmedstora
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/tillsynsrapport2011
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/tillsynsrapport2011
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/allvarliga-overgrepp-mot-svart-funktionshindrade
http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/debattartiklar/allvarliga-overgrepp-mot-svart-funktionshindrade
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/inflytandeforpersonsomharlss-i
http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten/inflytandeforpersonsomharlss-i
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/bristandeuppfoljningdrabbarpersonermedfunktionsnedsattning
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juni/bristandeuppfoljningdrabbarpersonermedfunktionsnedsattning
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/kompetensutvecklingsplanblanda
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/kompetensutvecklingsplanblanda
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/delaktighetigenomforandeplaner
http://www.socialstyrelsen.se/indikatorer/sokiindikatorbiblioteket/ojsoc/delaktighetigenomforandeplaner
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011mars/ungamedfunktionsnedsattningharnyabehovochforvantningar
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011mars/ungamedfunktionsnedsattningharnyabehovochforvantningar


 

45 

Handlar om: Unga med funktionsnedsättning har nya behov och förväntningar 

 

Nummer i sökträff: 37 

Publicerat den 2010-09-16 

Adress: http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/hyllie 

Handlar om: Socialstyrelsen granskar åter LSS-boende i Malmö 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2011mars/ungamedfunktionsnedsattningharnyabehovochforvantningar
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Bilaga 2 

Nedan följer träffar från handikapporganisationerna  

sökord- gruppbostad, på FUB-bloggen 

 

Nummer i sökträff: 1 

Publicerat den: 24 april 2013 

Adress: http://www.fubbloggen.se/2013/04/24/lss-lagen-urholkas/ 

Handlar om: 

Skribent: Harald strand 

 

Nummer i sökträff: 2 

Publicerat den:23 april 2013 ¬ 06:34h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/04/23/ar-lss-en-rattighetslag-i-praktiken/ 

Handlar om: 

Skribent Harald strand 

 

Nummer i sökträff: 3 

Publicerat den:21 april 2013 ¬ 08:27h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/04/21/fragestunden-2-forbehallsbelopp-vs-forsorjningsstod/ 

Handlar om:  

Skribent: redaktör 

 

Nummer i sökträff: 4 

Publicerat den:15 april 2013 ¬ 11:12h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/04/15/hoga-hyror-orsakar-liv-i-fattigdom-for-lss-gruppen/ 

Handlar om:  

Skribent Harald strand 

 

Nummer i sökträff: 5 

Publicerat den:27 mars 2013 ¬ 11:05h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/03/27/arbetslosheten-fortfarande-hog/ 

Handlar om:  

Skribent Emauel  

 

Nummer i sökträff: 6 

Publicerat den:22 mars 2013 ¬ 11:10h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/03/22/reflektioner-fran-konferens-om-lss-och-kompetens/ 
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Handlar om: 

skribent:Emanuel 

 

Nummer i sökträff: 7 

Publicerat den:19 mars 2013 ¬ 09:37h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/03/19/fub-maste-upp-pa-barrikaderna-igen/ 

Handlar om: 

skribent: Harald s 

 

Nummer i sökträff: 8 

Publicerat den:11 mars 2013 ¬ 18:42h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/03/11/lss-lagen-ar-inte-luddig/ 

Handlar om:  

Skribent Harald strand 

 

Nummer i sökträff: 9 

Publicerat den:23 februari 2013 ¬ 15:20h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/23/tillsammans-ar-vi-starkare/ 

Handlar om:  

skribent harald 

 

Nummer i sökträff: 10 

Publicerat den:21 februari 2013 ¬ 07:43h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/21/kritik-av-hogsta-forvaltningsdomstolen-tolkning-av-lss/ 

Handlar om:kritik bla. mot att man kör över valfriheten, hfd. myndighter har tolkningsföreträde för goda lev-

nadsvilkor  

skribent redaktör 

 

Nummer i sökträff: 11 

Publicerat den:16 februari 2013 ¬ 11:46h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/16/kommuner-morkar-hyra-i-lss-gruppbostader/ 

Handlar om: mer om kostnader för gemensamhetsutrymmen  

skribent Harald  

 

Nummer i sökträff: 12 

Publicerat den:09 februari 2013 ¬ 13:48h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/09/efterlysning-den-goda-lss-kommunen/ 

Handlar om: finns det någon god kommun? 

skribent Harald  
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Nummer i sökträff: 13 

Publicerat den: 06 februari 2013 ¬ 10:05h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/06/cynism-isf-humanism-i-tolkningen-av-lss/ 

Handlar om: Handlar om Lss lagen och hur domstolarna dömer. Någon tvingas flytta hem till sin hemkommun 

efter beslut i hfd.  

Skribent: Harald Strand 

 

Nummer i sökträff: 14 

Publicerat den 31 januari 2013 ¬ 10:36h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/01/31/fub-behovs-och-behover-synas/ 

Handlar om: om att SKL sprider myter om de skenande kostnaderna för LSS och att många Kommuner minskar 

på kostnader för LSS 

Skribent: Harald strand 

 

Nummer i sökträff: 15 

Publicerat den: 23 januari 2013 ¬ 07:37h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/01/23/oppet-brev-till-beatrice-ask-om-lss-och-rattsakerhet/ 

Handlar om: öppet brev till Beatrice ask om hur det är ställt med rättssäkerheten i LSS och om förvaltningsdom-

stolarna följer intensionerna i LSS 

Skribent: Harald strand  

 

Nummer i sökträff: 16 

Publicerat den 16 januari 2013 ¬ 05:00h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/01/16/hyressattningen-i-lss-bostader/ 

Handlar om: Handlar om att kommuner nu ibland tar ut avgifter för gemensamhetsutrymmen fast proppen LSS 

1993 sa något annat 

Skribent: Ingrid Dalén 

 

Nummer i sökträff: 17 

Publicerat den: Skrivet 07 januari 2013 ¬ 08:36h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/01/07/bunta-inte-ihop-funktionshinderomsorg-lss-med-aldreomsorg/ 

Handlar om: Att äldreomsorg och omsorg ofta av politiker mm. buntas ihop. Det finns få likheter menar insända-

ren och att unga tjugoåringar inte bör och ska jämföras med 80 åringar  

Skribent: Harald Strand 

 

Nummer i sökträff: 18 

Publicerat den: Skrivet 02 januari 2013 ¬ 10:24h.  

Adress: http 

Handlar om: 

http://www.fubbloggen.se/2013/02/06/cynism-isf-humanism-i-tolkningen-av-lss/
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Skribent:  

 

Nummer i sökträff: 19 

Publicerat den: Skrivet 30 december 2012 ¬ 12:39h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/12/30/lss-och-verkligheten-i-en-pappas-perpektiv/ 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 20 

Publicerat den: 12 december 2012 ¬ 08:32h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/12/12/lss-och-intressepolitik/ 

Handlar om 

 

Nummer i sökträff: 21 

Publicerat den: 04 december 2012 ¬ 10:58h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/12/04/personer-med-utvecklingsstorning-kraver-jamlik-halso-och-

sjukvard/ 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 22 

Publicerat den: 28 november 2012 ¬ 09:38h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/11/28/en-framtid-i-fattigdom/ 

Handlar om:  

 

Nummer i sökträff: 23 

Publicerat den: 26 november 2012 ¬ 08:08h. 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/11/26/far-kommunen-ta-betalt-for-gemensamma-utrymmen-i-en-

gruppbostad/ 

Handlar om 

 

Ändrat sökord till: gruppboende, FUB-bloggen  

 

Nummer i sökträff: 24 

Publicerat den: 18 februari 2013 ¬ 22:43h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2013/02/18/ar-demokrati-for-alla/ 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 25 

Publicerat den: 10 december 2012 ¬ 07:35h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/12/10/brist-pa-lss-bostader-i-stockholm/ 

Handlar om: 
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Nummer i sökträff: 26 

Publicerat den: 08 november 2012 ¬ 12:38h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/11/08/tvingas-flytta-inlagg-fran-karl-grunewald/ 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 27 

Publicerat den: 15 oktober 2012 ¬ 07:43h.  

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/10/15/mitt-hem-ar-min-borg/ 

Handlar om: 

 

Nummer i sökträff: 28 

Publicerat den: 05 oktober 2012 ¬ 15:12h 

Adress:http://www.fubbloggen.se/2012/10/05/vad-kostar-det-att-bo-pa-gruppboende/ 
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