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The purpose of this study is to research whether or not gender has an impact on assessments  

regarding the support for persons with special needs (LSS personkrets 3). Administrators  

working in disability care are to make decisions on the basis of the individual’s needs when  

assessing the need for aid and support. This study is based on qualitative interviews, with six  

administrators, and one head of operations. The empirical data collected has been thoroughly  

analysed from a gender perspective, rooted in Butler’s theory regarding performativity and  

subversive actions, as well as Connell’s gender regime, and Hirdman’s gender contracts.  

Results show that administrators have acknowledged and noticed differences in how male  

and female users express their needs, where the difference lies in the communication; females  

seem more reserved and shy, whereas males seem more outward and extroverted. The  

interviews indicate that administrators from the chosen municipalities have a poor gender  

awareness, and seem not to apply gender perspectives in their work. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Samhällets insatser för människor med funktionsnedsättningar är ett viktigt socialpolitiskt 

område. För att få ett underlag till ytterligare reformer tillsatte regeringen 1988 en 

handikapputredning. Dess huvudsakliga syfte var att utreda och analysera kommunernas och 

landstingens insatser inom socialtjänsten samt inom habiliteringen. Utredningsarbetet hade 

även fokus på de små och mindre kända handikappgrupperna. Handikapputredningen lämnade 

över ett betänkande med förslag om att införa en rättighetslag (SOU 1991:46) vilket låg till 

grund för en betydande förändring för vissa funktionshindrade och som trädde i kraft januari 

1994. Reformen bestod av två nya lagar: lagen (1993:389) om statlig assistansersättning 

(LASS) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som 

trädde i kraft 1 januari 1994. 

LSS är en rättighetslag för människor med stora och varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder. Denna lagstiftning är central i denna uppsats om biståndsbedömningen inom 

handikappomsorgen. Handikapputredningen lade även fram slutbetänkandet Ett samhälle för 

alla (SOU 1992:52) som huvudsakligen handlar om funktionshindrades behov av en bättre 

anpassad miljö, och där utredningen föreslog åtgärder för att åstadkomma ett mer tillgängligt 

samhälle och mot diskriminering av människor med funktionsnedsättningar. Dessa senare 

frågor ligger dock utanför temat för vår uppsats. 

 

LSS riktar sig till de personer som ingår i någon av de tre personkretsarna som anges i LSS § 

1. Den första personkretsen omfattar de personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Den andra personkretsen riktar sig till personer som har erhållit ett 

begåvningshandikapp i vuxen ålder till följd av en hjärnskada eller liknande. Den tredje 

personkretsen innefattar de personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som 

inte beror på normalt åldrande. Förutsättningen för att bli beviljad insatser enligt LSS är att 

den enskilde tillhör någon av de tre personkretsar och att han eller hon har behovet av insatsen 

för sin livsföring och att det inte går att tillgodoses på annat sätt. Insatserna för särskilt stöd 

och service beskrivs i § 9 och innefattar rådgivning och annat personligt stöd ifrån någon med 

speciell kompetens, biträdande av personlig assistent eller ekonomiskt stöd, kontaktperson, 

ledsagarservice, avlösning i hemmet, korttidstillsyn och korttidsvistelse, boende i familjehem, 

särskilt boende och daglig verksamhet.  
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Vi har valt att utgå från personkrets 3 som riktar sig till de personer som har stora och var-

aktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Funktions-

nedsättningar ska vara av sådan art att den för brukaren innebär stora svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service. De angivna rekvisiten 

ska alla vara uppfyllda för att vara berättigade till insatser enligt LSS. Funktionshindret ska 

inte bero på normalt åldrande, ska vara stort och varaktigt vilket innebär att det inte är 

övergående. Det ska medföra betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och där med 

ett omfattande behov av stöd och service.  

 

Frågan kan uppstå i enskilda fall vilken lag som ska tillämpas, socialtjänstlagen (SoL) eller 

LSS. En vägledning återfinns i § 4 LSS: ”Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättig-

heter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag”. Det avgörande ligger i den enskildes 

vilja och i många fall kan det finnas behov att tillämpa båda lagarna. Det har visat sig att 

insatser ifrån SoL eller hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte alltid är tillräckliga för att skapa 

goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar.  

 

Socialstyrelsens statistik visar att kommunerna har redovisat att cirka 65 300 personer hade en 

eller flertalet insatser enligt LSS vid mätningen den 1 oktober 2013 (tabell 1, se bilaga 1). Det 

totala antalet personer med insatser respektive antalet insatser enligt LSS, exklusive råd och 

stöd, har ökat mellan åren 2007 och 2013. I personkrets 1 kan konstateras en stark ökning av 

antalet personer (+ 19 %) men till viss del också av antalet insatser (+ 10,5 %) under perioden 

2007–2013. I personkrets 2 har antalet personer ökat med 23,5 procent under samma period, 

medan antalet insatser dock har minskat, om än marginellt. I personkrets 3 har det skett en 

minskning över hela linjen: antalet personer har minskat med 10 procent och antalet insatser 

med 12 procent under åren 2007–2013. De vanligaste insatserna inom personkrets 3 var per-

sonlig assistans, ledsagarservice samt bostad med särskild service för vuxna (Socialstyrelsen 

2014). · 

Den totala ökningen av antalet personer med LSS och antalet LSS-insatser beror huvudsak-

ligen beror utvecklingen i personkrets 1. En hypotes är att den kraftiga ökningen av person-

krets 1 kan bero på att skolpersonal, föräldrar och media är mer observant på existerande 

diagnoser som återfinns i personkrets 1. Det är enklare att göra en bedömning utifrån nämnda 

personkrets eftersom handläggarna har läkarutlåtande till sin hjälp. Minskningen över tid av 

personkrets 3 kan eventuellt bero på det politiska klimatet eller att bedömningarna är mer 

strikta än tidigare vad gäller just denna personkrets (Socialstyrelsen 2014). 
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Ser vi till funktionshinderpolitiken ska den genomsyra varje statlig myndighet och utgå från 

funktionshinderperspektivet, som innebär att människor har olika behov, önskemål och för-

utsättningar. Olika individuella stöd skapar förutsättningar för jämlikhet och delaktighet (Han-

disam 2012). Den svenska funktionshinderpolitiken har sin grund i de mänskliga rättigheterna 

och utgår i stor utsträckning från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. Jämställdhetsperspektivet presenteras tydligt i konventionen och en av princi-

perna i artikel 3 beskrivs att det som ska genomsyra tillämpningen av rättighetsartiklarna är 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Artikel 6 betonar att specifika åtgärder bör genomföras 

för att säkerställa rättigheterna för kvinnor med funktionsnedsättningar (Handisam 2012). Det 

innebär att handikappomsorgen ska utgå från funktionshinderpolitiken och att de 

yrkesverksamma biståndshandläggarna ser till individen och skapa förutsättningar ifrån den 

enskilde utifrån dennes situation. Dunér och Nordström (2005) menar att handikappomsorgen 

i stort bygger på individuella behovsbedömningar och individuella insatser. Grunden i 

biståndshandläggarnas arbete är att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring personer med 

funktionsnedsättningars ansökningar om stöd från kommunen, detta gäller oavsett vilken lag 

de utgår ifrån. Det innebär att biståndshandläggaren svarar för handikappsomsorgens 

myndighetsutövning. Det är biståndshandläggarna som ska utföra bedömningar baserade på 

den enskilde individens behov och unika förhållanden. Samtidigt ska bedömningarna präglas 

av ett rättvisetänkande, där lika fall ska behandlas lika och där resurserna därigenom ska 

fördelas rättvist. Biståndshandläggarna ställs inför många överväganden i ett gränsland mellan 

de funktionsnedsatta privata sfärer och den offentliga omsorgen. Det är en utmaning att 

balansera rättvis fördelning mot individuell behovsbedömning 

 

I forskningsantologin Välfärd, vård och omsorg (SOU 2000:38) som den av regeringen till-

satta Kommittén Välfärdsbokslut gav ut, framgår det i uppsatsen ”Funktionshindrade och den 

offentliga hjälpapparaten” av Barron, Michailakis och Söder (2000) att kvinnors livsvillkor 

och förståelse av kön är ett relativt outforskat område inom den svenska handikappforsk-

ningen. Det finns skillnader i synen på habiliteringsinsatserna mellan rörelsehindrade unga 

kvinnor och män, vilket kan förklaras med förståelsen av kön (Barron, Michailakis och Söder 

2000). Det har uppmärksammats att kvinnor med funktionsnedsättningar ofta tenderar att 

marginaliserar gentemot de män som har en funktionsnedsättning. Detta är dock inget 

specifikt för de personer med funktionsnedsättningar utan det är en struktur som återfinns i 

samhället och som påverkar oss alla mer eller mindre. Maria Hedlin belyser detta i sin rapport 
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Lilla genushäftet 2.0 (2010) att genussystemet består av två principer: isärhållande och 

hierarki. Isärhållande syftar på en tankefigur där kvinnligt och manligt ses som ett motsatspar. 

Det finns en medvetenhet om att verklighetens kvinnor och män varken är två homogena 

grupper eller motsatspar. Trots detta finns det en tendens att utgå ifrån den här tankefiguren. 

Hierarki innebär istället att mannen ses som normen för det mänskliga och allmängiltiga, 

vilket gör kvinnan till en avvikelse från normen. Det leder i sin tur till att män har en högre 

status än kvinnor. Det är av betydelse att samhället utformas med mannen som norm. Då 

mäns intressen sätts i fokus kan det leda till att kvinnorna inte passar in och kommer till korta 

på olika sätt. Detta innebär en svårighet att få jämställdhet så länge vi har mannen som norm. 

 

Karin Barron menar i sin avhandling Disability and Gender (1997) att vi tenderar att se 

funktionsnedsatta personer och kön som fasta förhållanden i stället för ett socialt konstruerat 

fenomen. Intervjuer genomfördes med 12 unga män och 6 unga kvinnor i åldern 17–24 år, 

med syfte att studera de ungas vardagsliv. Resultatet av intervjuerna visar att det som socialt 

definieras som kvinna och som man påverkar möjligheterna till självbestämmande i vardagen 

för unga med funktionsnedsättningar. Att ha en fysisk nedsättning kan innebära att personen 

uppfattas som könlös, vilket kan påverka omgivningens syn på dessa människors sexualitet. 

Det betyder dock inte att unga kvinnor och män med funktionsnedsättningar inte är en del av 

den rådande sociala samsynen (Barron 1997, s. 12, 28). · 

1.2 Problemformulering 

Mot denna bakgrund vill vi studera om de traditionella könsmönstren påverkar socialtjänstens 

behovsbedömningar för vuxna personer med fysiska funktionsnedsättningar som ingår i LSS 

personkrets 3. Det finns en viss tendens till att biståndshandläggarna inom handikappomsor-

gen gör bedömningar utifrån könsstereotypa föreställningar och riskerar att bortse ifrån den 

enskildes individuella behov och önskemål. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka om könet på personer med fysiska funktionsnedsättningar 

enligt personkrets 3 i LSS påverkar biståndshandläggarnas behovsbedömning. Syftet bryts 

ned i följande frågeställningar.  
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1. Hur definierar biståndshandläggarna kvinnors och mäns behov av insatser? 

2. Hur uttrycker kvinnliga och manliga brukare sina behov enligt biståndshandläggarna? 

3. I vilka avseenden påverkar föreställningen om kön biståndshandläggarens bedömning? 

 

1.4 Avgränsningar 

För att begränsa studiens omfattning har vi valt att utgå från LSS som är en rättighetslag för 

människor som tillhör personkretsen. Som tidigare nämnts har SoL och HSL svårt att 

tillgodose en skälig levnadsnivå för personer med funktionsnedsättningar. Därför vill vi 

inrikta oss på LSS som är utformad specifikt för att tillgodose en skälig levnadsnivå för de 

personer med funktionsnedsättningar. För att fördjupa och begränsa studien ytterligare valde 

vi att utgå ifrån LSS personkrets 3 som innefattar personer med varaktiga fysiska 

funktionshinder och som dels är så pass stora och omfattande att det påverkar deras liv i 

vardagen och dels inte beror på normalt åldrande.  

 

1.5 Uppsatsen fortsatta framställning  

Uppsatsens fortsatta framställning omfattar, förutom detta kapitel, ytterligare fem kapitel och 

en referenslista samt tre bilagor. I det andra kapitlet; Tidigare forskning introduceras 

tematiserade tidigare forskning som berör olika områden inom funktionshinder och genus. 

Det tredje kapitlet; Teoretisk referensram innehåller valda teorier och den teoretiska 

referensramen. Det fjärde kapitlet; Metod och metodologiska övervägande innefattar 

metodiska tillvägagångssätt som tillämpats och etiska övervägande. I det femte kapitlet; 

Resultat och Analys presenteras och analyseras undersökningens empiriska material. Det 

sjätte kapitlet; Slutdiskussion för en diskussion kring de resultat som hittats i det 

förekommande kapitlet, där belyses även förslag till vidare forskning. Sist i uppsatsen finns en 

referenslista och tre bilagor. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen om vårt ämnesområde. Eftersom handi-

kappomsorgen i många fall är sammanslagen med äldreomsorgen i administrativt hänseende 

finns det väldigt lite forskning om det område som vi behandlar i denna studie. I de flesta fall 

fokuserar tidigare forskning på hur kön görs inom äldreomsorgen. Vi har valt att ta upp 

forskning som rör äldreomsorgen och handläggning då det finns svårigheter med att hitta 

forskning som rör funktionshinder och handläggning. Trots att forskningen ännu är i sin linda 

har vi valt att fokusera på svensk och nordisk forskning eftersom dessa länder har en liknande 

utformning av handikappomsorgen. Den nordiska forskningen har i större utsträckning berört 

ämnen som går att koppla samman med fysiska funktionsnedsättningar enligt personkrets tre. 

Den internationella forskning  har främst har varit inriktad på personer med 

inlärningssvårigheter, psykisk funktionsnedsättning samt Asperger syndrom och autism. Den 

internationella forskningen har därför saknat relevans för vår studie.   

 

2.1 Genus och funktionshinder  

Hedin och Månsson (2000) menar att den tidigare forskningen i socialt arbete hittills varit 

könsneutral och i vissa fall könsblind. Många teorier i socialt arbete har ansetts vara av ge-

nerell karaktär, där skillnaden mellan män och kvinnor inte har uppmärksammat de könsspe-

cifika levnadsvillkoren som finns och att kvinnor och mäns livslopp ofta utvecklas annor-

lunda. Det har inte heller funnits fokus på de sociala problemens könsspecifika aspekter och 

att sociala insatser kan få helt olika utfall. Patriarkaliska drag återfinns i det sociala arbetet 

och socialarbetare är bärare av dessa mönster, vilket kan bero på maktförhållande. 

Socialarbetare arbetar ofta med marginaliserade och svaga grupper i samhället, som sällan för 

sin egen talan eller har makt att påverka det ojämnlika förhållandet. Trots kampen om 

jämställdhet är männen fortfarande överordnade kvinnor på många områden i samhället.  

Även Reinikainen uppmärksammar de könsnormer som återfinns i samhället och att de 

påverkar individer oavsett om personer har en funktionsnedsättning eller inte. Reinikainen 

(2004) har i sin studie, som belyser huruvida samhället ser funktionsnedsatta som en homogen 

grupp eller om de betraktas olika beroende på könstillhörighet, iakttagit att personer utan 

funktionsnedsättning tenderar att ge män och kvinnor med funktionsnedsättning samma 

könsroller som de tillskriver sig själva. Studiens 45 deltagare var alla personer utan 

funktionsnedsättning med antingen en pågående eller avslutad akademisk utbildning. Ingen av 
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deltagarna hade själv någon funktionsnedsättning. Totalt 39 deltagare var kvinnor och åldern 

varierade mellan 19 och 57 år. Reinikainens studie baseras på fiktiva livsberättelser som 

studiens deltagare fick ange om ”fallet” handlar om en fysisk funktionsnedsatt man eller 

kvinna. Reinikainen konstaterar i sin undersökning att kvinnor med funktionsnedsättning blir 

marginaliserade på liknande sätt som kvinnor utan funktionsnedsättning och det saknas en 

känsla för systerskap dem emellan. En genusmedveten forskning behövs därför i alla aspekter, 

både i social praktik och i representationen av funktionshindrade. 

 

Karin Barron är välkänd inom forskning som berör funktionshinder och genus. I hennes 

avhandling belyser hon bland annat hur samhällets normer och värderingar återspeglar 

personer med funktionsnedsättning. I den första artikeln i sin avhandling Disability and 

gender – Autonomy as an indication of adulthood fokuserar Barron (1997) på unga kvinnor 

med fysiska funktionshinder och hur dessa kvinnor internaliserar samhälleliga normer och 

värderingar. Hennes fokus är hur dessa normer och värderingar påverkar möjligheten till 

autonomi i de kvinnornas vardag. Barron menar att föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet påverkar funktionshindrade kvinnor och mäns identiteter och deras levnadsvillkor 

på olika sätt. Kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar uttrycker ofta en framtidsdröm om 

att ta hand om ett hushåll och familj. Det kan tolkas som att dessa kvinnor har tagit efter 

traditionella könsmönster som den underordnade kvinnan. Kvinnor med fysiska 

funktionsnedsättningar har ofta negativa upplevelser av att bli sedda som asexuella varelser. 

De har under sin barndom fått till sig att de aldrig kommer att kunna leva upp till den 

traditionella kvinnorollen.  

Forskningen bedrivs främst i hur kvinnor marginaliseras i både sitt kön och sin 

funktionsnedsättning. Det utesluter dock inte att män med funktionsnedsättningar blir 

marginaliserade på samma sätt som kvinnor med funktionsnedsättningar. Skord och 

Shumacher (1982) belyser den manliga könsrollen och anser att de traditionella manliga 

värderingarna kan göra det svårt att leva upp till dessa krav som funktionsnedsatt man. Det 

kräver att funktionsnedsatta män accepterar eller förlikar sig med sin roll som 

funktionsnedsatt för att kunna ta emot relevant hjälp och i viss mån befinna sig i en 

beroendeställning till hjälpapparaten. Denna roll anses vara svårare för män att acceptera 

eftersom samhällets tolerans i detta avseende är väldigt låg. Då många män upplever det som 

en katastrof när de är sårbara, passiva och i behov av hjälp, vilket kan leda till ångest och 

depression. 
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2.2 Genus och insatser  

I rapporten Jämställd socialtjänst?: Könsperspektiv på socialtjänsten (Socialstyrelsen 2004) 

ägnas ett kapitel åt funktionshinder där eventuella skillnader mellan män och kvinnor samt 

pojkar och flickor gällande funktionshinder, behov av stöd och efterfrågan av stöd. Författar-

na konstaterar att det sällan tas någon hänsyn till att kvinnors och mäns livssituation ser olika 

ut när det gäller forskning, studier om funktionsnedsättning och i viss mån lagstiftning. Vidare 

påpekas att män med svårare funktionshinder som kräver mer omfattande stödbehov oftare 

beviljas insatser enligt LSS till skillnad mot kvinnor. Endast insatsen ledsagarservice ges till 

fler kvinnor än män. Författarna ser tecken på att personer med funktionshinder betraktas som 

könlösa och deras levnadsförhållanden främst uppfattas i relation till deras funktionshinder. 

Selander (2013) menar däremot att personer med funktionsnedsättningar som har insatsen 

personlig assistens har möjlighet att skapa sin kvinnlighet respektive manlighet med hjälp av 

assistenterna. På detta sätt bidrar assistansen till att utmana den könsneutrala bilden av per-

soner med funktionsnedsättning och istället har brukarna möjlighet att visa sin personlighet 

och har en möjlighet att uttrycka sin individualitet på sina egna villkor. 

 

2.3 Handläggning  

I avhandlingen Att fördela bistånd. Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen, har 

Lindelöf och Rönnbäck (2004) studerat handläggningsprocessen från mitten av 1990-talet 

fram till 2001. Biståndshandläggningen har under denna period genomgått en förändring från 

att ha varit en integrerad yrkesroll till att bli uppdelat till två yrkesroller. Författarna har 

beskrivit och analyserat hur behovsbedömningen och beslutfattandet inom äldreomsorgen 

hanteras i relation till lagstiftningen. Avhandlingen är baserad på författarnas egna tidigare 

studier och empirin är även inhämtad från dessa studier. Metoderna i de tidigare studierna har 

varit intervjuer och gruppsamtal med handläggare samt granskningar av handläggarnas 

utredningar. Resultatet i avhandlingen visar att handläggarnas bedömning av behov samt 

beslutsfattande inte överensstämmer med de krav som finns från lagstiftningen. När det 

kommer till lagstiftning går det att utläsa i rapporten Kön och genus. I samhället och i det 

sociala arbetet (Mattsson 2010) att grundprincipen för svensk lagstiftning är att alla är lika 

inför lagen oavsett kön. Dock tenderar rätten ibland att reproducera den manliga normen och 

kvinnor blir missgynnade trots att lagen är könsneutral. Lindelöf och Rönnbäck (2004) menar 

vidare att de lokala riktlinjerna, som skapats i de berörda kommunerna, har utformats som en 

form av insatskatalog som deklarerar vilka insatser som finns tillgängliga i kommunen och 
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kan beviljas. När behov inte kan tillgodoses av en insats i katalogen bortser handläggarna från 

detta och anpassar istället insatsen till det utbudet som finns. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med vår studie är, som vi tidigare skrivit, att undersöka om det finns traditionella 

könsrelaterat i biståndshandläggarnas bedömning av brukarnas behov och önskemål. Vår 

utgångspunkt är, precis som Mattsson (2010, s. 24-25), att kön är något som ständigt återska-

pas i vardagliga händelser och i interaktionen som människor gör varje dag. Genom att tala på 

ett särskilt sätt, klä oss, ja till och med hur vi sitter ner, visar människan vilket kön de tillhör. 

Människan konstruerar verkligheten och samhället i samspel med varandra och det finns 

egentligen inte en ”sanning”. Vår teoretiska referensram utgår därför från ett genusperspektiv 

och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, då de olika perspektiven kompletterar varandra.  

 

3.1 Social relationer och genusregim  

Connell (2003) har som utgångspunkt att genus påverkar våra sociala relationer och kultur.  

Genus ska inte fokusera på biologin, utan fokus bör istället ligga på genusrelationer, de so-

ciala relationerna på gruppnivå och hur individer agerar. Genus är något som tas för givet i 

vardagslivet och vi ser genast om den personen vi möter är en man eller kvinna. Skillnaderna 

mellan kvinnor och män är välbekanta och ses som en del av naturens ordning och som därför 

inte kan ifrågasättas. Skillnaderna mellan kvinnligt och manligt genomsyras av den mänskliga 

kulturen. I flera språk är det inte bara människor som tilldelas en könstillhörighet utan även 

egenskaper, föremål och begrepp.  I diskussionen kring kön brukar man utgå från en dikotomi 

som har sin utgångspunkt i den biologiska fördelningen av hanar och honor, där män och 

kvinnor beskrivs som två skilda kategorier som utesluter och står i kontrast till varandra. 

Genus definieras som den kulturella, psykologiska eller sociala skillnaden mellan de olika 

kategorierna. Kroppsliga biologiska skillnader kopplas ofta samman med sociala effekter, där 

kvinnor och män antas ha olika uppsättningar av egenskaper. Mannen ses till exempel som 

aggressiv, rationell analytisk och teknisk, medan kvinnas anses vara huslig, omsorgsfull och 

känslosam. 

 

Connell (2003) benämner genusmönster eller genusarrangemang i en viss organisation som 

genusregim, och som framträder i institutionens struktur, vem som ansvarar för vad och 

sociala indelningar. Genusregim är ett tydligt inslag i varje organisations liv. Institutionernas 

genusregim återspeglar ofta av den allmänna genusordningen och förändringar föds ofta i en 

sektor av samhället. Uppsättningen av genusregimer inom institutioner eller den allmänna 

genusordningen är en samling relationer, genusrelationer som uppstår runt den reproduktiva 
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arenan. Genusrelationer reproduceras och återuppbyggs i vardagen. Inom genusrelationerna 

finns skilda varaktiga mönster som kallas för strukturer och som har en påverkan på mäns och 

kvinnors handlande. Strukturerna ger olika möjligheter och konsekvenser, och som man och 

kvinna får man vissa möjligheter genom att agera inom ramen för vad som anses vara kvinn-

ligt och manligt. Om genusmönstret uttrycker att det är kvinnligt att vara hemmafru skulle 

detta exempelvis betyda att en kvinna som lagar mat definieras som kvinnlig. Skulle du 

däremot som kvinna inte laga mat skulle du definieras som mindre kvinnlig.   

 

Connells utgångspunkt utifrån genusregimen och genusrelationer är relevant för vår under-

sökning som riktar sig till hur handikappomsorgens genusmönster kommer till användning.  

 

3.2 Att göra kön genom performativa handlingar  

Butler (2007) menar att kön görs kontinuerligt genom ett ständigt upprepande av handlingar, 

gester och ord. Det könsgörande benämns som performativa och kön görs genom performa-

tiva handlingar. Dessa handlingar är alla de olika sätt som vi gör kön på, till exempel våra 

rörelsemönster eller sätt att tala på, hur vi agerar och yttre attribut som klädsel, smycken och 

frisyrer. Kön görs även genom att identifiera, definiera och att tilltala oss själva och andra om 

kön.  

 

Butler utgår från Foucaults uppfattning av hur subjektet görs genom maktdiskursen som 

utgångspunkt till hur vi görs till kön. Enligt Butler (2007) anser Foucault att makten verkar på 

kroppen genom diskursen, makten gör kroppen och gör jaget. Vi som subjekt görs snarare 

”utifrån” och är ett resultat av diskursiva maktrelationer. Det som uppfattas som vår identitet, 

vår upplevelse av vilka vi är, görs genom den sanningsregim som diskursen utgör. Vi som 

människor införlivas i ett könsgörande och gör oss själva till kön och uppfatta att vi är ett kön, 

dvs. som man eller kvinna. Performativa handlingar är till stor del omedvetna och utförs utan 

vidare reflektion. Kön görs hela tiden och upplevelsen av kön ifrågasätts sällan utan ses som 

något naturligt och biologiskt. Det är en process som ständigt är aktiv, vi lär oss hur vi som 

män och kvinnor ska vara och agerar utifrån de föreställningar som finns kring kön. När vi 

inte lever upp till dessa förväntningar känner sig kvinnor mindre feminina och männen mindre 

maskulina. Det kan upplevas som könsförvirrande och provocerande att inte leva upp till de 

föreställningarna om kön.  
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Vidare menar Butler (2007) att förståelsen av kön är bunden till samspelet med sexualiteten. 

Heterosexuella tenderar att ses som det naturliga eftersom det koppla till kön som förstår som 

biologiskt och prediskursivt. Genus förstås som en konstruktion där kön och heterosexualitet 

tolkas som naturligt bundna till varandra. Subversiva handlingar utmanar könsdiskursen 

genom att göra motstånd. Subversiva handlingar innebär att medvetet göra kön på andra sätt 

än de som förväntas. Det kan vara både medvetna och omedvetna handlingar som utmanar 

den rådande könsdiskursen och verka förändrande och subversivt.  

 

Butlers (2007) resonemang kring performativa handlingar har relevans för studie eftersom  

biståndshandläggarnas handlingar leder till att de gör kön: vissa insatser ska kvinnor ha 

respektive inte ha. 

 

3.3 Genuskontrakt  

Hirdman (2003) har utarbetat genuskontraktet som är ett teoretiskt ramverk inom feministisk 

forskning. Det används för att förklara relationsmönster mellan män och kvinnor. Kontraktet 

skapar förutsättningar för genusbunden rationalitet, och innehåller egenskaper, regler, rättig-

heter och skyldigheter för de båda könen. Det innebär att återskapandet av den rådande 

normen i samhället är styrande: män och kvinnor tillskrivs könstypiska egenskaper; kvinnan 

är den mjuka och omhändertagande medan mannen är den starka och överordnade. Vidare 

menar Hirdman att institutioner är med och formar genus utifrån stereotypa föreställningar. 

Verksamheter inom socialt arbete är med och återskapar det stereotypiska genuskontraktet. 

Det återspeglas även i det så kallade politiska genuskontraktet där stat/samhälle som genus-

instruktörer och skapar de strukturella utrymmena för hur ett par ska uppträda. Det är ofta 

outtalade överenskommelser om rättigheter och skyldigheter.  

 

Hirdmans (2001) deskriptiva teori om genuskontrakt är relevant för vår undersökning då 

teorin belyser förhållandet mellan kvinnor och män och deras hierarkiska ordning i samhället. 

Detta kan belysa biståndshandläggarnas syn på att upprätthålla genusnormen och återskapa 

stereotypa föreställningar.  

 

3.4 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Sahlin (2013) menar att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv utgår ifrån att vår uppfattning 

om verkligheten är socialt konstruerad. När en grupp individer integrerar med varandra kons-

trueras verkligheten utifrån deras synsätt. Ett socialt problem identifieras i förhållande till en 
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viss omgivning och till socialt betingande normer som avgör vad som är ”normalt” respektive 

”avvikande”. Enligt detta synsätt existerar inte något socialt problem om det inte subjektivt 

beskrivs eller upplevs som sådant. Det socialkonstruktivistiska perspektivet ifrågasätter verk-

lighetens förment objektiva existens. Sociala problem konstrueras av medier, myndigheter 

och forskning och har stor betydelse för hur individer tolkar sina egna personliga bekymmer 

och svårigheter. Ju mer det talas och skrivs om funktionsnedsättningar i allmänhet, desto fler 

individer kommer att uppleva sig ha dessa problem.  

 

Sahlin (2013) menar vidare att socialarbetare har ett skeptiskt förhållningssätt till sina bru-

kare. Det kan enligt socialarbetare inte tas för givet att brukarnas berättelser är objektiva be-

skrivningar av verkligheten utan deras berättelser behöver verifieras genom intyg och annan 

information. Socialarbetarna accepterar sällan brukarnas egna lösningsförslag utan tillämpar 

andra konstruktioner för att lösa den uppkomna situationen.  

 

Det socialkonstruktivistiskt perspektiv kan kopplas samman med genusteorin som även den 

menar att kön är en konstruerad kategori. Kopplad till biståndshandläggarnas och deras arbete 

är det deras individuella uppfattningar och värderingar om genus och kön som påverkar mötet 

med brukarna. Detta påverkar vilka föreställningar biståndshandläggarna har gentemot 

kategoriseringen av vad som är manligt respektive kvinnligt. 
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4 METOD OCH METODOLOGISKA ÖVER-

VÄGANDEN  

 

I detta kapitel belyser vi vårt val av forskningsansats samt kvalitativ metod, urvalsförfarandet 

och hur studien har genomförts. Vidare redogör vi bland annat hur intervjumaterialet har bear-

betats och analyserats. Sist i detta kapitel redogör vi för arbetsfördelningen.  

 

4.1 Forskningsansats  

Studien har en hermeneutisk ansats utifrån den mer extensiva innebörd som forskningsan-

satsen numera har. Mot den bakgrunden är det rimligt att hävda att en hermeneutisk ansats – i 

betydelsen tolkande – är allmängiltigt för alla studier som använder sig av kvalitativ metod. 

Inom hermeneutiken är tolkningen av – i det här fallet – intervjupersoners mening det cen-

trala. Begreppen text och samtal är viktiga i den hermeneutiska traditionen, där fokus läggs på 

uttolkarens förkunskap om textens innehåll, med syfte att erhålla en giltig och gemensam för-

ståelse av meningen i texten (Kvale & Brinkmann 2009, s 226-227). 

 

Hartman (2004) framhåller att hermeneutik i sina grunddrag – som tolknings- eller förståelse-

lära – handlar om en förståelse för hela människan genom att visa hur hennes föreställningar 

om olika företeelser i världen hänger samman. Om en föreställning ändras, så ändras även 

övriga föreställningar (ibid.). Hartman exemplifierar detta med en fiktiv fallbeskrivning om 

patienter intagna på ett vårdhem: 

 

Patienterna på ett vårdhem har föreställningar om sig själva, om företeelser i deras omgivning och 

om den vård de får. Dessa föreställningar sätts nu i relation till varandra, så att man ser att deras 

uppfattning om sig själva exempelvis står i relation till den vård de får. Vårdens kvalitet och det 

sätt de blir behandlade på kan göra att de känner sig bättre eller sämre. Ändras deras uppfattningar 

om vården kommer även deras uppfattning om sig själva att förändras. (Hartman 2004, s. 188) 

 

På motsvarande sätt kan man utifrån vår undersökning hävda att biståndshandläggarnas före-

ställningar om genusmönstret påverkar attityder och val av insatser visavi brukarna. Om 

handläggarnas syn på genusmönstret förändras, så förändras också deras föreställningar om 

ändamålsenliga insatser. 
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4.2 Val av forskningsmetod  

Inom ramen för en kvalitativ forskningsansats har empirin utgjorts av kvalitativa intervjuer 

med biståndshandläggare inom handikappomsorgen. Kvalitativ metod är relevant då vårt syfte 

och frågeställningar utgör den enskildes subjektiva erfarenheter, upplevelser och uppfattnin-

gar. Den kvalitativa forskningsmetoden kan synliggöra biståndshandläggarnas tolkningar, 

erfarenheter, perspektiv och upplevelser av sin omvärld. Kvalitativ forskningsmetod ger 

möjlighet till att studera intentioner, känslor och tankar som vare sig är kvantifierbara eller 

observerbara. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att förstå världen utifrån 

biståndshandläggarnas synsätt och förklara mening ur deras erfarenheter, eftersom kunskap 

skapar i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Intervjun formas därför till en 

gemensam berättelse mellan dessa båda kontrahenter (Kvale och Brinkmann 2009).  

 

4.3 Val av undersökningsmetod  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och upprättade olika teman som vi 

ville beröra under intervjun en s.k. intervjumanual där intervjufrågorna under varje tema är 

nedskrivna på förhand (bilaga 2). Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Denna intervjuform passade oss väl, då vi ville att intervjupersonerna fritt skulle 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser etc. Intervjuformen gav utrymme för att anpassa 

frågorna efter situation och det gav en möjlighet att knyta an till intervjupersonens svar 

genom följdfrågor (jmf. Bryman 2011, s 415 ). Intervjupersonerna berättade hur de till 

exempel  sin yrkesroll och vilka föreställningar som de hade kring biståndsbedömningen av 

manliga och kvinnliga brukare.  

 

4.4 Urvalsprocess  

Vi har tillämpat en målinriktad urvalsprocess som innebär att forskarens urval styrs av att in-

formanterna är relevanta för att kunna besvara de övergripande forskningsfrågorna (Jmf. 

Bryman 2011, s 434).  

 

Kriteriet vid urvalet av de handläggare som har intervjuats har varit att de enligt gällande 

delegationsordning i kommunen svarar för biståndshandläggning och beslut om insatser. 

Handläggarna har sin hemvist i fyra mindre kommuner i Kalmar län, vilket utgjorde en 

medveten urvalsprincip. Vår avsikt vid designen av studien har varit att undersöka på vilket 

sätt handikappomsorgen i mindre kommuner arbetar utifrån ett genusperspektiv.  
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För att kunna rekrytera informanter till vår intervjustudie togs en första kontakt med verk-

samhetscheferna i berörda kommuner. Dessa hänvisade oss till vissa namngivna bistånds-

handläggare som kunde tänka sig ställa upp som intervjupersoner. Verksamhetscheferna gav 

oss kontaktuppgifter till biståndshandläggarna. Antalet tänkbara intervjupersoner i varje 

kommun var samtidigt begränsat till en eller två handläggare. Totalt anmälde sig sex bi-

ståndshandläggare och en verksamhetschef som intresserade av att medverka i undersök-

ningen, och det är dessa sju personer som vi har intervjuat. I sedvanlig ordning kontaktades 

informanterna för att boka tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Vi mejlade ut vårt 

informationsbrev till dem som valde att medverka i undersökningen (bilaga 3). 

Biståndshandläggarna har varierande yrkeserfarenhet inom handikappomsorgen. Två av 

handläggarna är relativt nyexaminerade och deras yrkeserfarenhet var därmed inte mer än tre 

till sex månader. Övriga handläggares yrkeserfarenhet var mellan två och sju år, med 

undantag för en handläggare som hade tjugo års yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen hade 

varit verksam inom handikappomsorgen i cirka 10 år.  

 

I resultatdelen i kapitel 5 har vi valt att ge intervjupersonerna fiktiva namn istället för att 

benämna dem ip-1 etc. Presentationen blir därigenom mer läsvänlig.  

 

4.5 Genomförande av intervjuerna  

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ut ett informationsbrev (bilaga 3) med en kortfat-

tad redogörelse för syftet med studien, forskningsetiska överväganden samt kontaktuppgifter 

till oss uppsatsförfattare och till vår handledare. Samtliga intervjuer skedde på informanternas 

arbetsplatser, dels för att informanterna skulle känna sig bekväma med miljön och dels för att 

underlätta så mycket som möjligt för dem. På grund av tidsbrist från biståndshandläggarnas 

sida valde vi att slå samman fyra intervjuer till två parintervjuer. En av dessa intervjuer var 

med två biståndshandläggare, den andra var med en biståndshandläggare och en verksamhets-

chef. Parintervjuerna skilde sig från de enskilda intervjuerna såtillvida att det i parintervjuerna 

var intervjupersonerna inbördes aktiva och fyllde på varandras utsagor. 

 

Alla intervjuer inleddes på samma sätt: genom en kort presentation av oss författare och 

studiens syfte samt genom att delge information om de forskningsetiska överväganden som 

undersökningen baseras på. Vid varje intervju hade en av oss huvudansvaret för att genomföra 

den medan den andre inriktade sig på att ställa kompletterande följdfrågor. Dessa roller 

skiftade vid varannan intervju. Samtliga intervjuer har även spelats in för att underlätta den 
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fortsatta bearbetningen och analysen av materialet. 

 

Våra intervjuer föregicks av en testintervju som gjordes med en av författarnas handledare 

från den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet med testintervjun var att undersöka om 

våra intervjufrågor var tillräckligt konkreta och lättförståliga. Därefter kunde vissa frågor i 

intervjuguiden justeras och klarifieras innan det var dags för de ”riktiga” intervjuerna. 

 

Längden på intervjuerna har varierat mellan 15 och 45 minuter beroende på hur mycket 

informanterna har utvecklat sina svar och hur många följdfrågor som ställts. Tidsåtgången har 

upplevts som tillräcklig – även i det fall där intervjun enbart var 15 minuter. Efter varje 

intervju diskuterade vi hur vi upplevde intervjun, erfarenheter som kunde tillvaratas inför 

resterande intervjuer, reflektioner på vad som framkom under intervjun samt om det fanns 

anledning att justera någon fråga i intervjuguiden.   

 

Vissa av intervjupersonerna var sakliga och måna om att de uppfattade våra frågor på bästa 

sätt. Andra var mer yviga i sitt tal och förklarade mer ingående hur de tänkte gällande en del 

av våra frågor. Intervjupersonerna var talföra och intervjuerna flöt på bra. Endast vid en 

intervju var en av våra intervjupersoner väldigt reserverad i sitt kroppsspråk, dock var detta 

snabbt övergående och inget som genomsyrade intervjun som helhet.  

 

Som tidigare nämnts gjordes två av intervjuerna med vardera två intervjupersoner. I dessa 

förekom mer meningsutbyte än vid intervjuer med endast en intervjuperson. I parintervjuerna 

kunde vi dock inte urskilja om den ena intervjupersonen ”tog över” eller dominerade 

intervjun, utan båda intervjupersonerna svarade växelvis på våra frågor och kunde fylla i där 

den andre inte fann orden. 

 

4.6 Artikel- och Litteratursökning 

När vi har sökt efter tidigare forskning har vi använt oss av följande sökmotorer  

SwePub, OneSearch, LIBRIS, Google, DiVA, Social services abstract, PsycINFO. Vi har letat 

efter böcker och avhandlingar, artiklar, uppsatser och rapporter för att finna goda referenser 

till vårt forskningsområde. De sökord vi valde att använda oss av under förarbetet är: genus*, 

funktionshinder*, LSS*, biståndshandläggare, handläggning, biståndshandläggning, 

biståndsbedömning, gender, disability, biståndshandläggare OCH LSS, biståndsbedömning 

OCH LSS, handläggare OCH behov, LSS OCH behov, LSS OCH genus, LSS i praktiken, 
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handläggningsprocessen, socialt arbete OCH genus, socialt arbete OCH LSS, socialtjänsten 

OCH genus, socialtjänsten OCH funktionshinder, socialtjänsten och LSS, socialarbetare OCH 

kön, socialarbetare OCH genus, socialarbetare OCH funktionshinder, handläggning OCH 

äldreomsorg.  

 

Det som framkom av de nämnda sökorden var tidigare forskning inom äldreomsorgen, det 

finns en bredare forskning av genus inom äldreomsorgen än vad det finns inom 

handikappomsorgen. Vi valde ändå att använda oss utav forskning inom äldreomsorgen för att 

kunna belysa handläggning. Inom den internationella forskningen ligger fokus på 

funktionsnedsättningar i form av inlärningssvårigheter, psykiska och kognitiva 

funktionsnedsättningar, vilket har varit svår att applicera i vår studie då den riktar sig till de 

personer som har fysiska funktionsnedsättningar. De avhandlingarna och rapporterna vi valde 

att använda oss av var av mer generell art och kunde tydliggöra de funktionsnedsattas 

livsvillkor. Vid utforskandet av den tidigare forskningen fann vi ny litteratur genom att 

studera referenslistorna och på det viset hitta andra relevanta studier för vår undersökning.  

 

4.7 Studiens kvalitet  

Inom kvantitativ forskning används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 

huruvida man mäter det som man utger sig för att mäta, medan reliabilitet handlar om frågor 

som rör mätningarnas tillförlitlighet (undersökningen ska kunna replikeras och ge samma 

resultat) (Bryman 2011). ”Mätning” är dock inte det som kvalitativa forskare främst ägnar sig 

åt, varför det positivistiskt laddade begreppsparet validitet – reliabilitet inte kan tillämpas fullt 

ut vid kvalitativa studier (Bryman 2011, s. 351).  

 

Forskarna Lincoln och Guba introducerade redan i mitten av 1980-talet alternativa kriterier 

för att ”kvalitetssäkra” kvalitativa undersökningar. Som ett övergripande begrepp lanserade de 

tillförlitlighet (återgivet av Bryman 2011), vilket ursprungligen bestod av fyra underbegrepp 

men som sedan utökades med ytterligare ett. Numera utgörs alltså begreppet tillförlitlighet av 

följande fem element: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att konfirmera samt 

äkthet.  

 

För att en studie ska ha hög trovärdighet (”intern validitet”) krävs bland annat att den sociala 

verkligheten är relevant, vilket vi har strävat efter i vår undersökning. Överförbarhet (”ge-

neraliserbarhet”) handlar om i vilken utsträckning som undersökningens resultat är använd-
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bart i andra kontexter, dvs. om resultatet kan appliceras på biståndshandläggningen inom 

andra kommuners handikappomsorg. I begränsad utsträckning är det möjligt att resultatet till 

viss del kan ha bäring på kommuner i samma storleksordning. Med pålitlighet menas att fors-

karen säkerställer att det skapas en tillgänglig och fullständig redogörelse av forskningspro-

cessens olika faser. Föreliggande metodkapitel innehåller en detaljerad genomgång av dessa 

olika faser, varför vi har uppfyllt även pålitlighetskriteriet.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att det ska vara tydligt att forskaren inte 

medvetet låtit sina personliga värderingar och dylikt påverka genomförandet av studien och 

de slutsatser som forskaren har kommit fram till (Bryman 2011, s. 354-355). Vi har under 

hela forskningsprocessen strävat efter att inte låta våra egna värderingar färga studiens ge-

nomförande eller analys, utan istället försökt att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt (jmf 

Bryman 2011, s. 355). 

 

Äkthetskriteriet (frågan om studiens autenticitet) består av en rad olika underbegrepp, för att 

uppfylla kravet om äkthetet har vi försökt att ge en rättvis bild av intervjupersonernas olika 

åsikter och att uppfattningar förmedlas på ett korrekt sätt. Övriga aspekter på undersökningens 

autencitet är svårare att uttala sig om eftersom de senare framför allt avser studiens fortsatta 

hantering från berörda informanters sida, till exempel om undersökningen har bidragit till att 

biståndshandläggarna har fått bättre möjligheter att bli medvetna om det genusmönster som de 

utgår från i sitt arbete (Jmf Bryman 2011, s. 350ff.). 

 

4.8 Bearbetning och analys av empiri  

Vi valde att dela upp transkriberingen av två intervjuer för att vi skulle få lika stor mängd 

material att skriva ut. Vi har vidare transkriberat de intervjuer som den andre av oss har haft 

huvudansvaret för. Skälet till det senare är att vi ville vara säkra på att få med allt från inter-

vjuerna, och vi bedömde att det fanns en risk att göra misstag om vi hade transkriberat våra 

egna intervjuer.  

 

När vi har transkriberat intervjuerna har vi gjort detta efter vad som har fallit sig mest natur-

ligt för oss. Kvale och Brinkmann (2009, s. 197) skriver att allt som sägs under intervjun inte 

behöver skrivas ut, men vi ville få med även ”de små orden”. Vi har därför i utskrifterna 

markerat om intervjupersonerna har stakat sig, ”hummanden” och andra liknande icke-verbala 

uttryck. 
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När transkriberingen av intervjuerna var genomförd lästes samtliga intervjuer igenom ett par 

gånger för att identifiera mönster och teman som kunde vara relevanta för att besvara våra 

övergripande frågeställningar. Under läsningen markerade vi i texten samt i marginalen de 

uttryck och meningar som hade bäring på undersökningen. Dessa inarbetades därefter under 

olika (färgmarkerade) teman. Därefter lästes de transkriberade intervjuerna igenom ytterligare 

en gång för att avgöra om de olika uttrycken, meningarna och citaten hade hamnat under 

korrekt tema.  

 

De teman som kunde utkristalliseras var snarlika de teman som finns i vår intervjuguide. 

Följande teman var de som vi tydligast kunde utläsa och som vi valde att använda oss av: 

brukarnas behov enligt handläggarna, kvinnors behov enligt handläggarna, mäns behov 

enligt handläggarna, påverkande faktorer på behovsbedömningen och genusmedvetenhet.   

Dessa teman presenteras mer ingående i kapitel 5. Citaten är utvalda efter vad som är mest 

representativt utifrån valda teman.  

 

4.9 Forskningsetiska överväganden  

För att säkerställa en etisk korrekt utförd undersökning har vi tillämpat Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet u.å.). Vetenskapsrådet har uppställt fyra grund-

krav för samhällsvetenskaplig forskning: 

 

 Informationskravet: uppgiftslämnaren informeras om sin roll i undersökningen och hur 

undersökningen kommer att genomföras. 

 Samtyckeskravet: uppgiftslämnaren informeras om att medverkan i undersökningen är 

frivillig och att denne kan avbryta sin medverkan när som helst under 

forskningsprocessen och utan att motivera skälet. 

 Konfidentialitetskravet: allt insamlat material hanteras med största möjliga 

konfidentialitet, vilket innebär att alla namn och orter kommer att fingeras. Det 

insamlade materialet har under arbetets gång förvarats på ett USB-minne på en säker 

plats.  

 Nyttjandekravet: det insamlade materialet får endast användas i det syfte som angivits 

för informanterna och kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts av 

universitetets examinator.  
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Om dessa krav för även Kvale och Brinkman (2009) en ingående diskussion. Ovanstående 

fyra etiska krav omtalades i ett informationsbrev som skickades till våra informanter. Dessa 

etiska principer omtalades även muntligt innan intervjuerna påbörjades.  

 

De forskningsetiska principerna har uppfyllts genom att informera intervjupersonerna om att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta intervjun när de vill. Tillstånd för att göra 

intervjuerna har inhämtats från berörd verksamhetschef i de olika kommunerna. Kontakt med 

informanterna togs även innan deras deltagande för att informera om deras rättigheter och om 

studiens syfte, samt hur materialet skulle hanteras och färdigställas. Vi inhämtade även till-

stånd från informanterna om att spela in intervjuerna. Ett forskningsetiskt dilemma som vi 

diskuterade är huruvida handläggarna kan uppfatta ämnet som ”känsligt”, eftersom det som 

undersöks är något som är bundet till den enskilde handläggaren och riktar sig till deras tankar 

och föreställningar. Andra funderingar har rört i vilken mån resultatet skulle visa att det 

förekommer skillnader i handläggningen som är kopplat till deras föreställningar och 

förutfattade meningar. Vi har vidare diskuterat om handläggarna skulle kunna uppleva att de 

blir granskade eller ifrågasatta.  

 

Samtliga biståndshandläggare har uttryckt en önskan om att vara så ”anonyma som möjligt” 

vilket även inkluderat namnen på kommunerna. Vi har därmed lagt stor vikt vid att så långt 

som möjligt anonymisera de informanter som ingår i vår undersökning. I enlighet med deras 

önskemål har vi inte heller namngivit berörda kommuner. 

 

4.10 Inbördes arbetsfördelning   

Under arbetets gång har vi haft huvudansvar för olika delar av uppsatsen. Huvudansvaret för 

kapitel 1 och 3 har Angelica har haft, medan Therese har haft huvudansvar för kapitel 2 och 4. 

Kapitel 5 och 6 har utformats gemensamt. Vi har valt att korrekturläsa varandras texter och vi 

har vid denna genomläsning gjort justeringar och framfört synpunkter på utformningen. Vi 

har mest suttit tillsammans hemma hos varandra när vi arbetat med uppsatsen, medan vi andra 

gånger har vi suttit var för sig på olika håll. Vi har haft god kontakt med varandra under 

processens gång för att kunna ge varandra respons och vara delaktiga i varandras texter. Vid 

genomförandet av intervjuerna hade den ena av oss huvudansvaret för två intervjuer och den 

andra för tre intervjuer.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel redogör vi för det samlade resultatet och analysen av vår empiri. Som 

framhållits i kapitel 1 tar studien sikte på biståndsbedömning av insatser för brukare som 

tillhör personkrets 3 enligt LSS, dvs. som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som innebär betydande svårigheter i 

den dagliga livsföringen. Kapitlet är indelat i tre huvudteman med underkategorier. Varje 

underkategori efterföljs av en samlad analys relaterat till den teoretiska referensramen och 

tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning.   

 

Vi har valt att använda tecknet: […] som innebär att citatet föregås eller följs av meningar 

som vi har valt att utesluta. Vid ett fåtal tillfällen har vi använt oss av [ord] för att förtydliga 

det informanterna syftar på som inte står med i citatet. Vi har i begränsad omfattning använt 

oss av s.k. talspråksmarkörer när vi har återgivit intervjucitat för att framhäva att det rör sig 

om talspråk och inte skriftspråk. De talspråksmarkörer som vi använt är ”säja”, ”mej”, ”dej”, 

”såna”, ”nån”, ”dom”. Citaten är dock inte helt igenom fonetiskt återgivna utan för att göra 

citaten läsvänligt har vi varsamt redigerat dem.  

 

5.1 Kortfattad presentation av LSS-handläggarna 

Informanterna har utgjorts av sju personer – sex kvinnor och en man i åldern 25–55 år (sex 

handläggare och en verksamhetschef) De tjänstgör inom handikappomsorgen i fyra mindre 

kommuner i Kalmar län. Samtliga har någon form av utbildning i socialt arbete och deras 

yrkeserfarenhet av biståndsbedömning inom LSS varierar mellan 3 månader och 14 år. Fem 

av sju biståndshandläggare har en yrkeserfarenhet längre än ett år. Vi har valt att ge våra 

informanter fiktiva namn för att göra framställningen mer läsvänlig 

 

Kommun A      Kommun B 

Handläggare Tobias     Handläggare Louise

     Handläggare Jannike 

 

Kommun C      Kommun D 

Handläggare Marianna     Handläggare Amelia 

Handläggare Julia     Verksamhetschef Gerd 



 

 27 
 

 

Totalt genomfördes fem intervjuer, av vilka två intervjuer var med två informanter.  

 

5.2 Brukarnas behov enligt handläggarna 

Biståndshandläggarna framhåller att brukarnas behov är individuella och att behoven ser olika 

ut beroende på vilken situation respektive brukare befinner sig i. Behovet utgörs av grundläg-

gande saker som får vardagen och livet att gå ihop. Amelia i kommun D säger att ”Hur myc-

ket grundläggande behov, såna saker kommer in där”. Handläggarna menar att utredningen 

ska utgå ifrån individens faktiska situation och hur dagarna ser ut och vad den enskilde tycker 

saknas i vardagen. Det är den enskildes behov som styr vilken form och service som är 

aktuell.  

 

Tobias i kommun A säger att ”Man måste ju egentligen först titta på vad som är deras behov, 

alltså för att få vardagen och livet att fungera och sen är nästa steg behov av insatser av oss för 

att tillgodose det”. En av handläggarna uttrycker att det är viktigt att vara öppen i mötet med 

brukarna för att kunna se till individen och dess situation och för att bättre kunna bedöma 

behoven. ”Men jag försöker ändå att avspegla mej själv när jag kommer dit så, utan det ska 

vara ett personligt möte och alla är vi jätte olika så är det och ta det därifrån” (Julia, kommun 

C). 

 

Julia i kommun C har i mötet med brukarna upplevt att de ofta har en klar bild av vilken insats 

eller hjälp som borde tillämpas i deras situation. När brukaren beskriver sin livssituation och 

sina behov kan det hända att man som handläggare får en bild av att han eller hon egentligen 

skulle behöva en annan form av hjälp eller insats än den som vederbörande själv har beskrivit. 

I de fallen brukar Julia föreslå och förklara vilka insatser som vore mer lämpliga för just den 

personen. 

 

5.2.1 Analys 

Samtliga handläggare har haft svårt att besvara frågan om hur de beskriver brukarnas behov. 

Svaren har varit väldigt olika från den ena handläggaren till den andra, vilket tyder på att man 

ser på behov på olika sätt och utifrån sina egna erfarenheter och referensramar. Det finns dock 

en gemensam nämnare: alla handläggare uttrycker att det är individen och dennes livssituation 

som ligger till grund i behovsbedömningarna. Detta innebär att brukarna uttrycker sin uppfatt-

ning om hur deras livssituation ser ut och vilka problem som detta är förenat med i deras var-
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dag. Det är denna subjektivt förmedlade bild, manifesterad i en ansökan, som biståndshand-

läggaren sedan utgår från i sin utredning om brukaren ska beviljas insatser enligt LSS.  

 

Dunér och Nordström (2005) anser att (brukarens) behov är ett centralt begrepp i LSS-hand-

läggarnas arbete. Definitionen av behov ser olika ut beroende på i vilket sammanhang det tas 

upp. Inom socialt arbete beskriver man det som individens behov i ett samhälleligt samman-

hang. Behov kan även ses om en social konstruktion som skapas i samspelet mellan olika 

aktörer. Funktionshindrades faktiska behov är avgörande för deras rätt till bistånd enligt både 

SoL och LSS. Dunér och Nordström (2005) menar vidare att biståndshandläggarna har ett 

svårt uppdrag att utreda och bedöma människors biståndsbehov. Människor har alla unika och 

specifika behov i speciella situationer och fysiskt och psykiskt funktionshindrade har rätt att 

ställa krav på det biståndshandläggarna beaktar detta när de ska fatta beslut.   

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv konstrueras individers uppfattning om verklig-

heten i samband med att de interagerar med varandra och andra i omgivningen (Sahlin 2013). 

En rimlig utgångspunkt är därför att brukarna konstruerar sin verklighet i mötet med bistånds-

handläggaren och andra i omgivningen, samtidigt som detta kan vara en process över tid. 

Uppfattningar förändras inte över en natt. Motsvarande påverkan utsätts naturligtvis också 

biståndshandläggaren för. I vår undersökning framkommer att en av informanterna (Julia i 

kommun C) har upplevt att en del brukare ofta har en bestämd uppfattning om vilken hjälp 

eller insats som vore bäst i deras situation, de andra handläggarna menar å sin sida att 

brukarna antingen säger att de har ett stort behov av insatser eller ett litet behov av insatser. I 

mötet med brukaren påverkas handläggaren av dennes upplevelser och erfarenheter, vilket i 

vissa fall kan leda till att biståndsbedömaren omprövar sin ursprungliga uppfattning om 

brukarens behov. Utifrån Sahlin (2013) kan det tolkas att handläggare, bortsett från Julia, har 

ett skeptiskt förhållningssätt till sina brukare och behöver få brukarnas utsaga verifierad 

genom intyg och annan dokumentation. De andra handläggarna accepterar sällan brukarnas 

egna lösningsförslag utan tillämpar andra konstruktioner för att lösa den uppkomna situatio-

nen. 

 

5.3 Kvinnors behov enligt handläggarna   

Handläggarna har delade meningar om hur kvinnliga brukare med fysiskt eller psykisk 

funktionsnedsättning uttrycker sina behov. De anser att det finns vissa gemensamma drag. 

Handläggarna ser en skillnad mellan hur kvinnor och män uttrycker sina behov. Tobias i 
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kommun A har uppmärksammat att unga kvinnor uttrycker ensamhet som ett problem mer än 

vad unga män gör, vilket ingen av de andra handläggarna i de kommunerna har gjort. ”Det är 

nog lite så ofta handlar om en social ensamhet det uttrycks tydligare än vad det uttrycks av 

killar. Det kan jag tycka” (Tobias, kommun A).  

 

Handläggarna i kommun B ser däremot att kvinnor uttrycker ett behov av att få klara sig själv 

utan stöd och hjälp. En del kvinnor tycker enligt biståndshandläggarna att det är pinsamt och 

skamligt att söka hjälp från någon myndighet. Handläggarna har inte uppfattat att unga män 

uttrycker samma behov av att få klara sig själv.  

 

Något som jag tänker mej skulle kunna vara skillnad mellan en del jag har träffat… är nog att… 

tjejer eller kvinnor som jag har träffat… tror det i högre utsträckning uttalar att dom vill och hade 

velat kunna klara av att klara sig själva utan att behöva ha stöd… att man kanske känner… 

(Jannike, kommun B) 

 

Och många gånger… sen kanske både män och kvinnor upplever det likadant men jag upplever 

att tjejer i högre utsträckning talar om det när man träffar dom. Att ja, jag skulle egentligen velat 

ha klarat mig själv, att man tycker det är lite retfullt och skämmigt och lite skamligt ibland eller 

så…att söka vissa insatser. (Louise, kommun B) 

 

Sedan finns det handläggare som har sett att unga kvinnor i stor utsträckningen är mer på-

stridiga och överdriver sina behov för att försäkra sig själva om att få hjälp, då det enligt 

handläggarna finns en viss misstänksamhet bland unga kvinnor som tillhör personkrets 3. 

Unga kvinnor har lättare att prata om sina behov än vad unga män har.  

 

[…] dom yttrar själva kanske lite mer generellt att dom behöver hjälp och att dom överdriver lite 

för att dom ska få det, lite mer misstänksamma att dom verkligen ska få någonting. Lite generellt 

ska säga att dom är lite mer verbala eller lite stött hjälp behov uttrycker dom i alla fall. Men jag 

tror att det är väldigt individuellt. (Julia, kommun C) 

 

En av handläggarna, i kommun C, noterar att i de fall det finns ett behov av att motivera 

brukare i vardagen finns det ingen könsmässig skillnad. Såväl män som kvinnor kräver lika 

mycket stöd och hjälp i vardagen. Marianna upplever att det finns brukare oavsett kön som 

anser att deras behov är omfattande respektive att det finns vissa brukare som inte riktigt ser 

eller uttrycker sina reella behov: 
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Man är inte så bra på det idag, tror jag alltså. Man är lite mer att man gärna inte kanske säjer att 

man har så stora behov. Men det tycker jag är lite manligt också, att man kanske säjer nej men jag 

klarar det här eller så. Samtidigt som det finns dom som säjer att dom har hur mycket behov som 

helst, fast att man inte kanske inte ser det. Jag kan tycka att de som har mycket behov säjer oftast 

att de inte har det (Marianna, kommun C). 

 

Det finns unga kvinnor som upplever sig ha väldigt omfattande behov vilket de också artiku-

lerar och sedan finns det andra unga kvinnor som inte söker så mycket trots att det är uppen-

bart att de som behöver mer hjälp än vad de har ansökt om. ”Alltså, det är ju väldigt indi-

viduellt. En del kan prata hur mycket som helst och upplever sig ha väldigt stora behov. Och 

en del kan man ju se verkligen har behov och dom… dom söker inte så mycket i alla fall. Så 

det är väldigt individuellt” (Amelia, kommun D).  

 

5.3.1 Analys 

Handläggarna har olika uppfattningar beträffande hur kvinnliga brukare redogör för sina 

behov av insatser enligt LSS. En del biståndsbedömare lyfter fram att kvinnliga brukare ser 

den sociala ensamheten som det största problemet, något som manliga brukare inte gör. 

Kvinnliga brukare uttrycker i större utsträckning än män att de vill klara sig själv och det 

uppfattas, enligt biståndshandläggarna, som lite skamligt att söka hjälp. Dessa två 

ståndpunkter kan ses som en paradox, att kvinnorna å ena sidan uttrycker en form av 

ensamhet men å andra sidan vill vara självständiga. Det går att anta att den sociala 

ensamheten är kopplad till det psykiska välmåendet och önskan om självständighet är mer en 

fråga om att utföra praktiska sysslor. Därmed kommer dessa ståndpunkter att behandlas 

separat nedan.  

 

Barron (1997) anser att kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar själva vill sköta ett hus-

håll och att ha en familj att ta hand om. Det kan tolkas som att funktionsnedsatta kvinnor vill 

anamma den traditionella kvinnorollen och vara den underordnade parten i ett parförhållande. 

Funktionsnedsatta kvinnor möter ofta stort motstånd i samhällets syn på dem, där de i sam-

hällets ögon – enligt LSS-handläggarna – reduceras till sin funktionsnedsättning. Vidare me-

nar Barron (1997) att kvinnorna ofta redan under sin uppväxt har fått höra att de aldrig 

kommer att kunna svara upp mot den gängse kvinnorollen. Dessa kvinnor stävar ofta att 

bemötas som mångfacetterade varelser och inte enbart som funktionsnedsatta.  
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Handläggarna i kommun B tillskriver de kvinnliga brukarna vissa egenskaper som att vara 

självständig och klara att sköta hushållet självständigt. Utifrån Hirdmans (2003) teori om 

genuskontrakt går det att tolka handläggarnas utsagor som att de bidrar till att återskapa 

rådande könsstrukturer i deras sätt att avläsa kvinnliga brukares behov. Genuskontraktet utgår 

från relationen mellan män och kvinnor. Enligt den rådande normen ses kvinnan som mjuk 

och svag medan mannen är hård och stark. Kvinnan ska sköta hushållet medan mannen ses 

som familjeförsörjaren.  

 

Varje institution har en form av en genusregim (Connell 2003) och det kan antas att denna 

regim med mönster och strukturer återspeglas av den allmänna genusordningen som finns på 

biståndshandläggarnas arbetsplatser. Den allmänna genusordningen bygger på en samling 

relationer, genusrelationer, som återskapas i vardagen genom varaktiga mönster, och har en 

påverkan på kvinnors och mäns handlande. Handläggarna kan antas ha ett visst arbetsklimat 

med strukturer och mönster enligt rådande genusordning. Handläggarnas vardag, arbetsdag 

och deras utredningsarbete påverkas av genusordningen vilket i sin tur har verkan på före-

ställningen om vilken typ av insats kvinnor bör eller ska ha. Handläggarna i kommun B har 

samma uppfattning om kvinnliga brukare, vilket skulle kunna förklaras med arbetsklimat och 

dominerande genusordning. Handläggarna i kommun C är inte helt överrens, då en av dem 

pekar på att kvinnliga brukare inte är så bra på att uttrycka sina behov, medan kollegan hävdar 

att just kvinnliga brukare är mer verbala när det gäller att redogöra för sina behov.  

 

Handläggarna i kommun A och D är ensamma handläggare inom LSS-området, men det inne-

bär inte att dessa två handläggare inte skulle kunna vara rotade i en särskild föreställning.  

Kvinnliga brukare konstruerar i samspel med bland annat handläggare – men också i interak-

tion med andra – en bild av verkligheten och hur deras livssituation ser ut. Handläggaren i 

kommun A har upplevt att kvinnliga brukare uttrycker social ensamhet som ett problem och 

söker insatser utifrån detta. Det kan antas att handläggaren påverkar brukarens syn och ge-

mensamt konstruerar uppfattningen att social isolering eller ensamhet är ett socialt problem. 

Detta skulle även kunna tolkas utifrån Butlers (2007) teori om omedvetna performativa hand-

lingar. Handlingar bidrar till ett återskapande av den rådande könsnormen. 

 

Handläggarnas förhållningssätt och samtalsmetodik i mötet med brukare kan ses som perfor-

mativa handlingar. De sker ofta omedvetet i mötet med brukaren. Det kan vidare antas att 
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vissa kvinnliga brukare av biståndsbedömarna upplevs som mer verbala och därmed har lät-

tare att redogöra för sina behov och kan därmed påverka utfallet i högre grad än kvinnor som 

är mer tillbakadragna, passiva och inte står på sig.  

 

5.4 Mäns behov enligt handläggarna 

Handläggarna i kommun B har uppmärksammat att det finns insatser enligt LSS som är mer 

vanligt förekommande bland unga män. Dessa söker insatser som korttidsboende och särskilt 

boende för att få en social samvaro och umgås i grupp. Unga kvinnor efterfrågar i högre ut-

sträckning insatser i form av ledsagare eller kontaktperson. Bedömningarna skiljer sig inte åt 

om den sökande är kvinna eller man, utan beror enligt biståndshandläggarna mer på brukarnas 

egna preferenser. ”Vissa insatser söker unga män mer och vissa insatser söker unga kvinnor 

mer. Behovet är redan påverkat och format där” (Jannike, kommun B). Detta är något som 

även Tobias har observerat i sin kommun där det finns en daglig verksamhet med enbart unga 

män, medan unga kvinnor inte söker sådan form av insats eller aktivitet. 

 

Handläggarna i kommun C har sett att män inte vill prata om sina behov eller problematik, 

utan istället gärna pratar ”runt omkring” sin situation. I det läget är det viktigt hur handlägga-

ren ställer sina frågor för att kunna bedöma brukarnas biståndsbehov och vilka insatser som 

kan bli aktuella. 

 

Då är det nog mer så att dom inte på samma sätt, någonstans innerst inne vet dom att dom har en 

storts problematik även om det är inom LSS, SoL eller socialpsykiatrin. Så vet dom att dom har 

en problematik som dom gärna kanske inte pratar gärna jätte mycket om eller så. De kanske pratar 

mer runt i kring problemet. (Julia, kommun C)  

 

Den andra handläggaren i kommun C, Marianna, anser däremot inte att manliga brukares upp-

trädande genom myndighetsföreträdaren skulle vara något typiskt för just män. I kommun D 

har Amelia iakttagit att män artikulerar sina behov tydligare än vad kvinnor gör, men att skill-

naden snarare gäller vilken typ av funktionsnedsättning som brukaren har. Sökande som har 

en utvecklingsstörning har ofta en god man som är behjälplig med att lyfta fram brukarens 

behov. Sökande med fysiska funktionsnedsättningar har lättare att artikulera och beskriva sina 

behov jämfört med brukare som har en psykisk funktionsnedsättning. 
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5.4.1 Analys  

Handläggarna anser allmänt sett att manliga brukare är mer utåtagerande och ofta ansöker om 

insatser som innebär en social samvaro tillsammans med andra, även om de inte motiverar 

detta med att de upplever sin sociala situation som ett ”problem”. Det kan upplevas som 

motsägelsefullt eftersom insatserna som korttidsboende och särskilt boende innebär att det är 

fler människor som lever och umgås i grupp och inte är frågan om isolerade boenden där 

brukarna är helt ensamma.  

 

De manliga brukarna uppfattas av en del informanter som ovilliga att mer explicit prata om 

sina problem, vilket kan kopplas till Skord och Shumacher (1982) som anser att traditionella 

manliga föreställningar kan göra det svårt att leva upp till dessa krav som funktionsnedsatt 

man. Samhällets traditionella syn på personer med funktionsnedsättning innebär att de ska 

acceptera rollen som de tilldelas och ta emot den hjälp som hjälpsystemet anser svarar mot 

brukarnas behov. Problemdefinitionen är ensidigt något som ankommer på myndighetsföre-

trädaren. Denna tilldelade roll anses vara svårare för män att förlika sig med eftersom sam-

hällets tolerans i detta avseende är väldigt låg. Det framkommer i resultatet att vissa manliga 

brukare har lättare att uttrycka sina behov och ta emot hjälp beroende på vilken form av 

funktionsnedsättning som de har.  

 

Handläggarnas förhållningssätt och samtalsmetodik kan kopplas till Butlers (2007) teori om 

omedvetna performativa handlingar. Det kan tänkas att handläggarna talar eller ställer frågor 

på ett sätt i mötet med brukarna, som bidrar till ett återskapande av den rådande könsnormen. 

Det kommer sedan att bli tydligt i utfallet av beviljade insatser. Handläggarna i kommun B 

har uppmärksammat att manliga brukare är beviljade insatser i form av korttidsvistelse och 

särskilt boende i större utsträckning än kvinnliga brukare. Detta belyser även Socialstyrelsens 

(2014) rapport om socialtjänstens insatser till kvinnor och män med funktionshinder. Vidare 

konstateras det att män med svårare funktionshinder, vilket kräver mer omfattande stödbehov, 

oftare beviljas insatser enligt LSS till skillnad från kvinnor.  

 

Genom Hirdmans (2003) teori om genuskontraktet kan det antas att handläggarna för manliga 

brukares del återskapar traditionella könsmönster på samma sätt som de gör för kvinnliga 

brukare. Connell (2003) menar att den traditionella mansrollen innebär att mannen ska besitta 

egenskaper som innebär att han är utåtriktad, rationell och tekniskt lagd. Ett rimligt antagande 

är att handläggarna tillskriver manliga brukare egenskaper för att svara mot den traditionella 
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mansrollen. Handläggaren i kommun A tillskriver de manliga brukarna ett mer utåtagerande 

beteende och att de manliga brukarna ofta söker social samvaro. 

 

I mötet mellan manliga brukare och handläggare diskuteras männens upplevda livssituation. 

Handläggarna i kommun B har upplevt att manliga brukare uttrycker en önskan om en social 

samvaro i större sammanhang. Om manliga brukare skulle ansöka om insatser där de får ta del 

av en större gemenskap så ses det snarare som att männen går emot den rådande könsnormen, 

där männen uppfattas som hårda och starka. Manliga brukare återskapar i därmed inte den 

rådande normen.  

  

5.5 Påverkande faktorer på behovsbedömningen 

De kvinnliga handläggarna i vår studie anser att manliga handläggare kan antas fånga upp 

manliga brukares behov lättare än vad de själva gör, medan en kvinnlig handläggare å andra 

sidan lättare fångar upp kvinnliga brukares behov ”Sen kan det ju påverka vilket kön det är på 

handläggaren. Alltså har en kvinna lättare att prata med än kvinna än en man har att prata med 

en kvinna om vilka behov hon har” (Gerd, kommun D). 

 

Julia i kommun C har uppmärksammat att en del brukare reagerar på att det alltid är unga 

kvinnliga biståndshandläggare som brukarna möter. Julia menar att manliga brukare önskar 

att tala med manliga handläggare då det kan vara, enligt Julia, lättare att förklara vissa behov 

för en handläggare som har samma kön som brukaren själv har. Julia menar att i vissa ärenden 

kan det vara bättre med en manlig handläggare om brukaren har svårt att bemöta kvinnliga 

handläggare av olika anledningar. 

 

Jag tror också att det är väldigt individuellt, liksom beroende på vem man är för person […] det är 

bara jag och Marianna som är LSS-handläggare och vi är lite yngre och vi är tjejer, så är det väl 

mer att dom reagerar på att det är en kvinna som kommer att dom ser oss i något sånt genusper-

spektiv. Men aldrig att vi har reflekterat över det. (Julia, kommun C)  

 

Handläggarna i kommun B tror att det finns en skillnad i bedömningarna och att en manlig 

handläggare kan ha andra synsätt på ärenden som skiljer sig ifrån kvinnligas handläggares 

synsätt.  
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Däremot kan det handla om att vi, det kan ju vara skillnad också hur vi ser, hur gör vi bedömningar 

för att vi är kvinnliga handläggare utifrån hur en manlig handläggare till exempel synsätt på ett 

ärende. Vi har olika sorters förväntningar. (Jannike, kommun B)  

 

LSS-handläggarna ser att många av dem som ansöker om bistånd ofta har någon anhörig eller 

god man med sig på mötet, som framför och påverkar hur brukarens behov ska definieras och 

hur ansökan ska utformas.  

 

Jag är en kvinnlig handläggare och jag möter en kvinnlig sökande eller en manlig sökande så klart 

att… och vad jag personligen har med mig i ryggsäcken ändå låter mig färgas, påverkas av be-

roende på vad man har för värderingar och alltihopa.[...] Och att fokuset på funktionsnedsättnin-

gen. Ja. Det är liksom inte en avgörande faktor [kön] för det beror på LSS-insatsen. (Jannike, 

kommun B)  

 

Biståndshandläggarna i undersökningskommunerna tar även hänsyn till läkarintyg och/eller 

utlåtande av psykolog eller annan dokumentation. Behovet framställs inte enbart av den en-

skilde utan det kan vara så att en anhörig tar mycket utrymme i ett hembesök eller möte. Den 

enskilde brukaren är inte ensam om att beskriva sitt behov utan det påverkas av den som sitter 

bredvid honom eller henne, till exempel en anhörig. 

 

[…] Vi träffar ju självklart individer själva också men många gånger så har dom ju kanske någon 

med sig på hembesöken eller mötena som också lägger fram en bild av personens behov, så det är 

ju inte enbart den enskildes beskrivning som vi går på i våra utredningar och bedömningar utan vi 

tar ju in, det är läkarintyg eller ett psykolog uttalande […] Så det är ju inte ett behov som bara 

framställs av den enskilde […] (Jannike, kommun B) 

 

Julia i kommun C framhåller vikten av att bemöta den enskilde utifrån dennes ”situation” och 

inte lägga in sina egna värderingar och erfarenheter i bedömningen. Det är viktigt att inte 

enbart reducera personen till sin funktionsnedsättning utan se till personen som sitter framför 

handläggaren. ”Så att jag tycker det är viktigt att man inte har några förutfattade meningar 

eller så, utan man går dit öppensinnad och så tror jag att man får en klar bild av dom behöver, 

det tror jag” (Julia, kommun C). 

 

Tobias i kommun A och Marianna i kommun C har uppmärksammat att det kan ha betydelse 

för hur de som handläggare ställer frågor till brukarna. Hur frågorna ställs till brukarna och 
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deras arbetssätt kan variera mellan handläggarna och leda till olika resultat och bedömningar. 

Det är även av vikt att ställa följdfrågor för att lättare kunna tolka brukarens behov och få 

fram det relevanta till utredningen.  

 

Handläggarna i kommun B anser att LSS är en fyrkantig lagstiftning, de tio specifika 

insatserna riktar sig till en tydlig målgrupp enligt personkretsen. Det innebär att mycket är 

redan är avgjort genom lagen och riktlinjer, till exempel vilken insats som tillämpas till vilken 

situation och att de som handläggare arbetar utifrån det. Handläggaren Julia i kommun C har 

även hon uppmärksammat hur styrande lagen är.  

 

5.5.1 Analys  

Utifrån informanternas utsagor kan det antas vara så att en kvinnlig handläggare i kontakten 

med brukaren identifierar sig utifrån sitt kön vilket återspeglas i mötet med brukaren. Hand-

läggaren gör kön genom att definiera, identifiera och prata om kön med brukaren eller om 

dennes föreställningar hur det är att vara kvinna eller vice versa. Reinikainen (2004) 

konstaterar att personer utan en funktionsnedsättning tenderar att ge kvinnor och män samma 

könsroller som de tillskriver sig själva. Reinikainen (2004) menar vidare att samhället ser 

funktionsnedsatta som en homogen grupp, könsnormen påverkar personer oavsett om de har 

en funktionsnedsättning eller inte. 

 

Enligt Mattsson (2010) finns det tendenser till att den svenska lagstiftningen reproducerar den 

manliga normen och kvinnor blir missgynnade trots att lagen är könsneutral (Mattsson 2010). 

Handläggarna har olika arbetssätt och deras sätt att ställa frågor kan skilja sig åt. Det kan 

antas att handläggarna gör omedvetet performativa handlingar i samtalen med brukarna. Det 

är vissa av handläggarna som har påpekat hur styrd lagstiftningen är och att LSS är en 

fyrkantig lag, som påverkar tillämpningen av insatserna. Lindelöf och Rönnbäck (2004) har 

uppmärksammat det motsatta och menar att handläggarnas bedömningar av behov samt 

beslutsfattande sällan överensstämmer med de krav som finns i lagstiftningen. De lokala 

riktlinjerna skapar givna insatser som sedan brukarna ska förhålla sig till, vilket medför att 

behovet inte alltid blir tillgodosett. 

 

Handläggarna inhämtar ofta information från läkarintyg och psykologutlåtande som har en 

stor vikt i behovsbedömningen. Sahlin (2013) menar att det inte kan tas för givet att brukarnas 

berättelser för handläggarna inte är objektiva beskrivningar av verkligheten, utan deras berät-
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telser behöver verifieras genom intyg och annan information. Intressant är dock att myndighe-

ters berättelser inte anses behöva verifieras av brukarna (Sahlin 2013). Det går inte utesluta att 

brukarna inte är med och återskapa könsnormen. Det kan antas att brukarna själva är med och 

återskapar rådande könsroller, då brukarna uttrycker sina behov utifrån sitt perspektiv. 

Brukarna är, precis som personer utan funktionshinder, en produkt av anhörigas och 

samhällets normer gällande kön och könsroller, något som man präglas av hela sin uppväxt. 

 

5.6 Genusmedvetenhet 

Intervjupersonerna tillhör alla en arbetsgrupp med varierande storlek. Den består främst av 

handläggare inom samma sakområde, men någon tillhörde en arbetsgrupp med handläggare 

även från äldreomsorgen. Gemensamt för dessa arbetsgrupper är att de används för att disku-

tera ärendehandläggning, men det förs inte några diskussioner om genus på daglig basis eller 

vid vissa bestämda tillfällen. Genus är ett icke-ämne i arbetsgrupperna. Ingen av handläggarna 

uttrycker heller något behov av att lyfta upp frågan i arbetsgruppen för att till exempel kunna 

föra en principdiskussion om genusperspektivet i biståndsbedömningen. Enligt Tobias i 

kommun A har frågan tangerats vid några ”enstaka gånger” i arbetsgruppen, men inte mycket 

mer än så.  

 

Den kommun som i viss mån har varit mer aktiv i arbetat med genusfrågor är kommun B, där 

den ena handläggaren har ingått i en fokusgrupp som har jämfört huruvida utfallet av bevil-

jade insatser skilde sig åt beroende på den sökandes kön. I utredningarna var den sökandes 

namn maskerat för att inte påverka fokusgruppens deltagare. Deltagarnas uppgift var att upp-

märksamma hur handläggarna beskrev den sökande och om det gick att avgöra om det var en 

manlig eller kvinnlig sökande. Fokusgruppen ansåg inte att utredningarna och valet av insat-

ser uppvisade ett tydligt mönster beträffande könstillhörighet eller någon annan variabel. 

 

Vi pratade om det för några månaders sen.  När du Louise var med i fokusgruppen. Om det här 

med killar och kön. Och tjejer. Hur ni skulle granska… och sen pratade vi om det utifrån… 

servicebostad enligt LSS. (Jannike, kommun B) 

 

Vi övervägde och pratade om vad de hade för sorts behov av stöd och hjälp. Och pratade lite om 

hur skillnaden är. Men det var inget som kunde härleda till att det hade med könet i sig att göra. 

(Louise, kommun B)  
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Handläggarna i kommun C brukar i sin arbetsgrupp diskutera enskilda brukare och deras livs-

situation och hur behovet ser ut. Det framkommer i intervjuerna att det mycket sällan reflekte-

ras över brukarens kön och hur det kan komma att påverka bedömningen. Fokus ligger på 

individen själv och vad funktionsnedsättningen har för konsekvens i brukarens vardag.  

 

Nej, alltså vi diskuterar brukaren där och då och sen jämför man inte, utan man diskuterar den 

brukaren och gör en bedömning utifrån den brukarens behov… och sen så… när alltså inte utifrån 

manligt och kvinnligt utan i så fall att man kan diskutera. Ja, men jag hade ett liknande ärende och 

då tänkte jag så här i min bedömning. Men aldrig att man går in på manligt och kvinnligt. 

(Marianna, kommun C)  

 

Ingen av intervjupersonerna inom handikappomsorgen i de fyra kommunerna i Kalmar län har 

fört upp genusfrågan på dagordningen eller för regelbundna diskussioner i arbetsgruppen 

kring genus och dess roll i biståndsbedömningen. Trots detta anser de flesta av informanterna, 

något paradoxalt, att det finns en genusmedvetenhet i den egna arbetsgruppen.  

 

Men sen kanske vi inte avsätter… vi avsätter inte tid på mötet för att specifikt prata om genusper-

spektivet. Det gör vi inte. Det är ju snarare att det vävs in i så fall. På ett naturligt sätt i samtalet 

utan att man reflekterar över det. Att man tänker på det. (Jannike, kommun B) 

 

Tobias i kommun A hävdar för sin del att det finns en genusmedvetenhet i arbetsgruppen 

eftersom det förekommer diskussioner. Men i så fall borde detta ha gjort bestående avtryck i 

ärendehandläggningen. Han funderar kring om det skulle kunna gå att föra in ett aktivt genus-

perspektiv i utredningsförfarandet på samma sätt som barnperspektivet ska beaktas. Det skulle 

kunna finnas ett genusövervägande i varje utredning, men Tobias anser att det finns så många 

olika överväganden att ta hänsyn till att det skulle innebära svårigheter att också implementera 

ett genusperspektiv.   

 

Av intervjupersonerna finns en handläggare – i kommun C – som inte alls upplever någon 

genusmedvetenhet i den egna arbetsgruppen och hon tycks inte heller sakna det.  Fokus bör 

enligt hennes mening istället ligga på ”individen”, inte dennes kön. I kommun D anser 

verksamhetschef Gerd att det finns en genusmedvetenhet i arbetsgruppen, eftersom att de 

utgår från individens behov. Kvinnliga brukare bemöts utifrån sina behov och män bemöts 



 

 39 
 

utifrån sina behov, varigenom ”alla” aspekter vägs in i bedömningen. ”Nej, jag skulle vilja 

påstå att för egen del, så är det en självklar. I och med att vi tittar på varje individ” (Gerd, 

kommun D).  

 

5.6.1 Analys  

Genomgående för de fyra kommuner som intervjupersonerna tillhör är att det inte erbjuds 

eller finns något fokus på genusfrågor, vare sig utredningsförfarandet eller som en särskild 

utbildningssatsning för att öka genusmedvetenhet i handläggargruppen. Det är sällan eller 

aldrig som det har anordnats någon genusutbildning för handläggarna. Detta kan eventuellt 

förklaras med att forskningen i detta ämne är väldigt begränsat och inte har fått någon stor 

genomslagskraft.  

 

Hirdman (2003) menar att institutioner bidrar till att återskapa de traditionella könsmönster. 

Hade handläggarna erbjudits en utbildning som berör genusaspekter inom handikappomsor-

gen hade det kunnat bidra till att motverka reproduktionen av stereotypa föreställningarna, 

eller i varje fall leda till att handläggarna blir mer medvetna om betydelsen av genus i 

biståndsbedömningen.  

 

I Socialstyrelsens rapport (2004) Jämställd socialtjänst? Könsperspektiv på socialtjänsten, 

Författarna ser tecken på att personer med funktionshinder betraktas som könlösa och deras 

levnadsförhållanden främst uppfattas i relation till deras funktionshinder. Det är även något 

som Hedin och Månsson (2000) har uppmärksammat, att den tidigare forskningen i socialt 

arbete hittills varit könsneutral och i vissa fall könsblind. Å andra sidan har genusforskningen 

i Sverige tagit fart på 2000-talet, varför detta knappast längre är ett hållbart motiv att inte 

aktivt satsa på att öka personalens genusmedvetenhet genom särskilda utbildningsinsatser 

(Hedin och Månsson 2000). Beroende på hur brukarna uttrycker sina behov kan det antas att 

handläggarna inte ser några könsstrukturer i de svar som de får. Det är snarare troligt att 

handläggarna är könsblinda när brukarna uttrycker sina behov. Reinikainen (2004) menar att 

en genusmedveten forskning behövs därför i alla aspekter, både i social praktik och i 

representationen av funktionshindrade. 

 

5.7 Sammanfattning  

Det som framkommer i intervjumaterialet är enligt biståndsbedömarna att manliga och 

kvinnliga brukare beskriver sina behov olika. Enligt handläggarna är det brukarnas 
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individuella behov som styr och inte brukarnas kön. Biståndsbedömarna anser att kvinnor är 

mer tillbakadragna samtidigt som de uttrycker att de vill vara självständiga och ta eget ansvar. 

Handläggarna ser att männen å sin sida är mer utåtagerande men söker samtidigt insatser där 

de får ta del av en gemensam samvaro. Om man ser till de påverkande faktorerna i 

behovsbedömningarna, så säger handläggarna att könet på handläggaren spelar en viss roll. 

Om brukaren har en god man eller en anhörig med sig i mötet så anser biståndsbedömarna att 

det kan inverka på hur brukaren upplever och beskriver sina behov eftersom brukarna kan ”ta 

färg” av vad anhöriga eller gode män säger. Biståndshandläggarna är formade och påverkade 

av sina egna föreställningar av kön och hur samhället fungerar där handläggarna bidrar, i vissa 

fall, till att bibehålla den rådande könsnormen. Samtidigt visar resultatet att 

biståndsbedömarna går emot den rådande normen när de beviljar männen insatser som är av 

socialt slag, men det går även att utläsa i resultatet att genom att kvinnorna beviljas insatser 

där kvinnan uppmuntras att klara hushållssysslor själv, hjälper handläggarna till att bibehålla 

könsnormen. Resultatet visar slutligen att det är ovanligt med genusutbildningar på 

arbetsplatserna.   
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6 SLUTDISKUSSION 

 

I detta kapitel följer en sammanfattning av vad studien har visat samt våra egna reflektioner.  

 

6.1 Slutsatser   

Selander (2013) har i sin studie konstaterat att personliga assistenter möjliggör för brukare att 

utveckla och skapa sin manlighet och kvinnlighet utifrån brukarnas egna önskemål. På detta 

sätt kan de personliga assistenterna vara med och förändra den rådande könsnormen. Detta är 

inget som handläggarna nämnt eller reflekterat över, utan något som vi har uppmärksammat 

under forskningsprocessens gång. Anledningen till att vi belyser ovan nämnda är att det inte 

enbart är handläggare som är med och konstruerar synen på brukarnas behov utifrån kön.  

Biståndshandläggarna har inte uttryckt någon skillnad i hur manliga och kvinnliga brukare 

uttrycker sina behov, utan menar istället att behovet är individuellt och styrs av den enskildes 

livssituation. Behovet ser, enligt detta synsätt, olika ut beroende på vilken situation respektive 

brukare befinner sig. En påverkande faktor är enligt handläggarna själva, deras kön i förhål-

lande till brukarens. Något annat som framkom var att biståndshandläggarens egna värde-

ringar och erfarenheter påverkar bedömningen. Dessa faktorer kan påverka biståndshandläg-

garnas utredningsförfarande och sättet att ställa frågor och därmed ytterst påverka utfallet av 

utredningen och val av insatser.  

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt konstruerar brukarna och handläggarna i en ömse-

sidig påverkan – jämte andra aktörer i omgivningen – en upplevd verklighet och ett socialt 

problem. Brukarnas berättelser ses av handläggarna inte som ett utslag av någon objektiv 

sanning, utan måste verifieras genom intyg och andra typer av utlåtanden. Brukarnas egna 

berättelser om sin situation godtas sällan, enligt vad som framkommer av intervjuerna med 

biståndshandläggarna, vilket kan förklaras med att dessa berättelser framstår som subversiva 

till skillnad från myndigheternas ståndpunkter. Biståndshandläggarna godtar sällan brukarnas 

egna lösningsförslag utan använder andra konstruktioner för att lösa den uppkomna situatio-

nen.  

 

Kvinnliga brukare uttrycker enligt handläggarna en önskan om att få klara sig själva utan att 

behöva be om hjälp från myndigheter. Samtidigt anser biståndshandläggarna att kvinnliga 

brukare är tillbakadragna och inte söker mycket hjälp trots att det enligt informanterna är 
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tydligt att brukarna behöver detta, så är det uppenbart att handläggarna reagerar mot vissa 

kvinnor när de väl artikulerar sina behov. Dessa kvinnors självupplevda behov misstänklig-

görs och ses som ”överdrivna” för att säkerställa att de ska få den insats som de har ansökt 

om. Vad dessa kvinnor har gjort är att de inte levt upp till rådande genusordning där kvinnan 

är undergiven och svag och där en utomstående expert (läs: biståndsbedömaren) bättre kan 

avgöra kvinnans behov.  

 

När det gäller manliga brukare är dessa generellt bättre på att artikulera sina behov än vad 

kvinnliga brukare är, men är enligt handläggarna också beroende av vilken typ av funktions-

nedsättning som brukaren har. Det är enligt informanterna vanligare att män är överrepre-

senterade i insatserna daglig verksamhet, korttidsboende och dylikt, vilket handläggarna 

tolkar som att männen vill ha mer social kontakt med andra människor. Dock ser vi författare 

detta som motsägelsefullt, eftersom manliga brukare måste ha uttryckt någon form av ensam-

het inför handläggarna annars skulle inte en så stor del män söka dessa insatser.  

 

Hur de kvinnliga och manliga brukarna beskriver sina behov kan kopplas till Hirdmans (2003) 

genuskontrakt, som belyser relationen mellan män och kvinnor och deras rättigheter och skyl-

digheter gentemot varandra. Handikappomsorgen som institution är med och formar genus 

utifrån stereotypa föreställningar. Handläggarna kan därför antas vara med och återskapa det 

stereotypiska genuskontraktet i mötet med brukarna.  

 

Informanterna tillhör alla en arbetsgrupp som främst består av handläggare inom samma 

sakområde, dock tillhörde några av informanterna en gemensam arbetsgrupp med handläggare 

från äldreomsorgen. Diskussioner om genus är inget som förekommer i arbetsgrupperna och 

ingen av handläggarna anser att det är viktigt att föra upp genus på dagordningen. Genusmed-

vetenheten är låg bland handläggarna. Endast en kommun har arbetat med att lyfta genusper-

spektivet men det gav ingen tydlig bild beträffande könstillhörighet i valet av insatser.  

 

Ett komplement till denna studie skulle kunna vara att genomföra fokusgrupper, där en grupp 

biståndshandläggare mer ingående diskuterar deras egna uppfattningar, åsikter och attityder i 

frågor som rör genus och biståndsbedömning. Utgångspunkten för denna typ av diskussion 

kan vara fiktiva eller avidentifierade fallbeskrivningar. Detta var något vi inte valde att göra 

eftersom våra informanter var så pass utspridda i länet att vi hade svårt att genomföra rent 

logistiskt. 
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6.2 Egna reflektioner  

Ett av de absolut viktigaste resultaten i vår studie är att biståndshandläggarna har en mycket 

låg genusmedvetenhet, vilket baseras på våra informanters osäkerhet när de har besvarat våra 

frågor och att de inte har kunnat ge konkreta svar och exempel. Frågan som väcks hos oss är 

hur det kommer sig att kommunerna inte arbetar mer aktivt med detta perspektiv. Några av 

informanterna har påpekat hur styrande och fyrkantig lagen är, det går att anta att lagen inte 

ger utrymme för ett genusperspektiv och därför lägger inte biståndshandläggarna så stor vikt 

vid genus i allmänhet. Samtidigt som den tidigare forskningen belyser att behovsbedömningar 

sällan överrenstämmer med lagstiftningen. Vi reflekterade över ovan nämnda och anser att det 

kan bero på handläggarnas egna kön, värderingar och intresse av ett genusperspektiv och 

vilken genomslagskraft det får i behovsbedömningarna. Arbetsklimatet kan också vara en 

bidragande faktor till hur den enskilde handläggaren uppfattar sitt egna kön och hur det 

återspeglar sig i mötet med brukaren.  

 

Resultatet i denna studie har grundats på våra informanters erfarenheter, funderingar och 

kunskap. Studien går ut på att få mer förståelse för hur ett genusperspektiv påverkar behovs-

bedömningen inom LSS. Det visade sig att det finns mycket som påverkar utformningen av 

ett behov. Det som vi reflekterade över är att den enskilde ofta har en godman eller anhörig 

med sig som beskriver behovet, det innebär att även de kan vara delaktiga i att återskapa 

könsmönstren, men det skulle även kunna innebära att de tänjer på könsnormen. Det förde 

våra tankar till brukarna som förmodligen är lika delaktiga till att återskapa könsnormen eller 

att utmana den. Individen är med själv och skapar sitt kön och kan välja att återskapa den 

rådande könsnormen, då kommer de individuella behoven formas efter det. Det är alltså inte 

bara biståndshandläggarna som är med och återskapar könsnormen. Det vi har fått fram är 

endast handläggarnas uppfattning, det hade varit av värde att även belysa brukarnas 

perspektiv och även de anhörigas perspektiv för att få fram ett helhetsperspektiv på hur kön 

görs inom handikappsomsorgen. 

 

Det är något som skulle behöva ändras i hela organisationen, vilket självklart inte är gjort i en 

handvändning. Vi anser att det behöver ske en förändring. För det första skulle 

genusperspektivet behöva lyftas mer redan i grundutbildningen, vilket skulle ge blivande 

handläggare en möjlighet till att från början anamma ett genusperspektiv. För det andra 

behöver genusperspektivet genomsyra organisationens egna fortbildningar och uppdateras 

kontinuerligt. För det tredje är det viktigt att en person, exempelvis verksamhetschefen, driver 
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arbetet med genus framåt. Om det inte finns någon stark drivkraft bakom kan det finnas en 

risk att perspektivet inte lyfts tillräckligt eller glöms bort helt och hållet. Detta behövs göras 

för att uppmärksamma biståndshandläggarna om den rådande könsnormen och hur den 

återspeglas i mötet med brukarna, för att motverka ett könsblint arbetssätt. Vi författare anser 

att det är viktigt att motverka all form av missgynnande eller diskriminering inom socialt 

arbete som baseras på individens kön. 
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BILAGA 1 

 

Tabell 1. Totala antalet personer och insatser enligt LSS:s personkretsar under perioden 2007 – 2013 

en (exkl. råd och stöd). 

 

 ANTAL PERSONER 

Antal 

personer, 

totalt ANTAL INSATSER 

År Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3  Personkrets 1 Personkrets 2 Personkrets 3 

2007 46 800 1 700 8 300 56 800 87 195  3 166 9 573 

2008 48 500 1 800 8 400 58 700 89 646 2 784 9 688 

2009 50 200 1 900 8 100 60 200 91 866 2 842 9 294 

2010 52 100 2 000 8 000 62 100 88 857 2 985 9 143 

2011 53 236 2 052 8 011 63 299 94 952 2 908 9 047 

2012 54 484 2 088 7 655 64 227 95 833 3 107 8 585 

2013 55 722 2 102 7 496 65 320 96 411 3 060 8 393 

Källor: SoS 2008; SoS 2009; SoS 2010; SoS 2011; SoS 2012; SoS 2013; SoS 2014 
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BILAGA 2 

Intervjuguide  

Personligt 

Namn? 

Kön? 

Bakgrund 

Vad har du för utbildning?  

Hur lång yrkeserfarenhet har du som biståndshandläggare? 

Vad är de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 

Vilka riktlinjer och policys styr ditt arbete som biståndshandläggare? 

 

Tema 1 – Behov 

Hur definierar du brukarnas behov av insatser?  

Finns det skillnader/likheter mellan manliga och kvinnliga brukares behov? 

(Om ja) På vilket sätt yttrar sig dessa? 

Hur beskriver kvinnliga brukare sina behov? 

Hur beskriver manliga brukare sina behov?  

Skillnader alternativt likheter i de behov manliga och kvinnliga brukare beskriver? 

Kan du ge några exempel på detta?  

 

Tema 2 – Bedömning 

Hur tänker du kring dina bedömningar av kvinnliga och manliga brukares behov? 

Vad är avgörande i kvinnliga brukares behovsbedömningar?  

Vad är avgörande i manliga brukares behovsbedömningar? 

-Kan du ge några exempel på olika komponenter som påverkar? 
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Tema 3 – Arbetsgrupp 

Diskuterar din arbetsgrupp frågor om kön och genus i förhållande till behovsbedömningar?  

Känner du till om dina behovsbedömningar skiljer sig ifrån dina kollegier?  

Kan du ge några exempel på hur de skiljer sig? 

Upplever du att det finns en genusmedvetenhet i din arbetsgrupp?  

Hur ger sig dessa uttryck?  

Har din arbetsplats erbjudit utbildningar där man fokuserar på genusmedvetenhet?  

 (Om nej) – Önskar du gå på sådana utbildningar? 
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BILAGA 3 

Informationsbrev  

Kalmar i april 2014 

Hej!  

Vi är två studenter, Angelica Karlsson och Therese Bogren, som läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi håller just nu på med att skriva vårt 

självständiga examensarbete. Det område som vår uppsats ämnar att undersöka berör i stort 

sätt den svenska handikappomsorgen och vi har valt att lägga fokus på de som arbetar som 

biståndshandläggare och då med vuxna som har någon form av fysisk funktionsnedsättning. 

Utgångspunkten är ur ett jämställdhetsperspektiv och vi är intresserade av att undersöka 

hurvida kön påverkar biståndshandläggarnas bedömning utifrån LSS.  

Mot denna bakgrund är vi intresserade av att intervjua dig. Vi beräknar att intervjun kommer 

att ta högst 1 timme i anspråk. Vid planering och genomförande av vår undersökning utgår vi 

från gängse forskningsetiska principer som bl.a. innebär att ditt deltagande i intervjun är helt 

frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan i undersökningen eller avstå från 

att besvara enskilda frågor under intervjuns gång. Vi kommer att spela in intervjun och 

därefter transkribera den. Allt som du säger under intervjun kommer att hanteras 

konfidentiellt vilket innebär att innehållet inte kommer att delges någon obehörig. Både ljudfil 

och intervjuutskrifter kommer att destrueras efter det att uppsatsen har godkänts av 

examinatorn vid universitetet.  

 

Om Ni har frågor eller funderingar gällande intervjun, för och efter, så går det bra att kontakta 

oss på antingen e-mail eller telefon, eller vår handledare universitetslektor Weddig Runquist, 

tel. 072-307 65 65 (epost: weddig.runquist@lnu.se): 

Angelica Karlsson    Therese Bogren  

Telefon: 0763- 23 91 84    Telefon: 0768- 64 84 68  

E-mail:ak222hv@student.lnu.se   E-mail:tb222cf@student.lnu.se 

 

Med vänlig hälsning Angelica Karlsson och Therese Bogren 
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