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Sammanfattning 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur LSS-handläggare bedömer hjälpbehov 

hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beroende på den 

hjälpsökandes kön. Resultatet visar att LSS-handläggarna till största del inte bedömer 

olika. Respondenterna bedömer att de hjälpsökande har samma behov av stöd i 

vardagliga sysslor men skiljer sig i fråga om behov av samtalskontakt och väckning. Vi 

har även kunnat se att respondenterna använder könsneutrala begrepp när de skriver om 

vinjettpersonerna. Likheterna i resultatet har kopplats till cripteorin, homogenisering, 

diagnostänkande och lagar. Skillnaderna har kunnat kopplas till performativitet, 

genuskontrakt och den heterosexuella matrisen.  

 

I teoriramen ingår genusteori och cripteorin vi använder oss även av olika lagar. Uppsatsen 

har en kvalitativ ansats där vi använde oss av vinjettmetoden för att samla in data, vinjetten 

lämnades till åtta LSS-handläggare i en mellanstor stad i Sverige. Resultatet från vinjettens 

frågeformulär analyserades med hjälp av Ad hoc metoden vilken innebär att två eller flera 

analysmodeller kombineras. Då fokus för analysen har varit att tolka LSS-handläggarnas 

utsagor kring de bedömningar de gjort blev hermeneutiken ett naturligt val. 

 

 

 

Nyckelord; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, LSS-handläggare, genus, 

cripteori, bedömning 

 

 



 3 

ASSESSMENT OF RELIEF EFFORTS FOR PEOPLE  

WITH A NEUROPSYCHIATRIC DISABILITY FROM 

A GENDER PERSPECTIVE  

Floberg Ulla-Karin 

Lindfors Maria 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Academy for law, psycology and social work 

Social work 

C-essay, 15 points  

Autumn term 2009 

 

Abstract 

The aim of our study was to examine how the LSS-administrators assess assistance 

needs of persons with neuropsychiatric disabilities, depending on the gender of the 

applicant’s. The result shows that the LSS-administrators for the most part don’t 

consider different. Respondents assess the clients to have the same need of assistance in 

everyday tasks such as cleaning. The difference in assessment in terms of contact for 

dialogue and wake-up call. We have seen that when respondents write about the 

vignette persons they do use gender-neutral concept. This may be linked to criptheory, 

homogenization, diagnostic thinking and laws. Where we found differences these have 

been linked to performativity, gender contracts and the heterosexual matrix.  

 

In theory, the framework includes gender theory, the criptheory and various laws. The 

essay has a qualitative approach where we used the vignette method for collecting data. 

The vignette was provided to eight LSS-administrators in a medium-sized city in 

Sweden. The results from the vignette questionnaire were analyzed using the Ad Hoc 

method whereby two or more analytical models are combined. Since the focus of 

analysis has been to interpret the statements, which the LSS-administrators made about 

their assessments hermeneutics, became a natural choice.  

 

 

 

Keywords; neurophsyciatric disability, LSS-administrators, gender, crip theory, assess 



 4 

Förord 

Vi vill börja med att tacka enhetschefen och LSS-handläggarna i den stad vi undersökte 

för att ni tog er tid att svara på vinjetten. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. 

Vi vill också rikta ett tack till de personer som deltog i pilotundersökningen, detta 

hjälpte oss att utforma vinjetten bättre.  

 

Under studiens gång har vi fått hjälp av vår handledare, Marcus Herz, som gett oss 

viktiga kommentarer för vilka vi är tacksamma. Dessa har fått oss att reflektera kring 

och korrigera studien på ett bra sätt. Tack också till Ann-Marie Floberg som läst 

igenom och kommit med synpunkter vilka hjälpt oss att förtydliga vissa avsnitt, vi är 

tacksamma för denna hjälp och med hjälpen att korrekturläsa. 

 

Tack Alice för dina leenden som har gjort ett ibland frustrerande arbete lättare att 

genomföra.  

 

Allra sist vill vi tacka våra familjer för att ni orkat med oss de här veckorna när vi inte 

ägnat er den tid ni så väl förtjänar.   
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1. Inledning 

Skillnaden mellan män och kvinnor är en fråga som diskuteras i vårt samhälle. Är vi olika 

eller är det något som konstrueras av oss människor i interaktion med varandra. Oavsett hur vi 

ser på särskillnaden bedöms kvinnor och män olika och det finns arbeten, beteenden, sysslor 

och arenor som betraktas som antingen manliga eller kvinnliga. Detta speglar sig också inom 

socialtjänsten där forskning kunnat visa att en klients hjälpbehov bedöms olika beroende på 

om det är en man eller kvinna som söker stöd. Då vi själva har vår arbetslivserfarenhet inom 

verksamheter som vilar på lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) funderade vi på om detta mönster även finns inom detta verksamhetsområde. Ämnet är 

också intressant för det sociala arbetet då många av dem som söker stöd och hjälp har en 

funktionsnedsättning, antingen fysiskt eller psykiskt.  

 
Morgonstress och sonen kissar ned sig i hallen. Det enda som är rent är systerns kalasbyxor och kjol. 

Sätter du på honom det? (www.gp.se, 2008) 
 

 

Kvinnor - förlorare i ojämlik vård. Drabbas av att mannen är norm. Kvinnor får vänta längre på 

operation, får mindre dyra behandlingar än män och känner sig ofta sämre bemötta i vården. Men 

också män drabbas av att sjukvården har mannen som norm … (www.aftonbladet.se, 2009) 

 

Sverige skall vara ett jämställt land och har en jämställdhetslag, som kom 1980, vilken klart 

slår fast att vårt samhälle och alla typer av verksamheter skall genomsyras av detta (Josefson, 

2005). Målet för svensk jämställdhetspolitik är att människor oavsett kön skall ha samma 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter i allt som berör livet. Därför menar svenska politiker 

att arbetet med att skapa ett samhälle där alla människor oavsett kön lever under samma 

villkor inte kan ske åtskilt från andra verksamheter utan bör integreras på alla områden 

(regeringen, 2001). För att detta arbete skall kunna ske krävs kunskap om hur samhällets olika 

myndigheter bemöter män och kvinnor. Det finns idag forskning som visar på att män och 

kvinnor inte är jämställda. Kvinnor har lägre lön, jobbar i högre grad deltid, tar hand om 

hemmet och barnen. Kvinnan ses som känslosam och omvårdande med kunskap om att 

uppfostra barn (Laqueur, 1994; Socialstyrelsen, 2004).  

 

I Sverige bor det drygt 9,3 miljoner människor. Av dessa hade, år 2008, mer än 58 700 

personer ett eller flera funktionsnedsättningar som gjorde att de ingick i en personkrets som 

omfattas av LSS. En personkrets skapar en ram för vilken form av stöd och hjälp du kan söka. 

Det finns tre personkretsar, den första omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd. Denna krets är den största ( 83 % ). Vuxna personer med betydande 

och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada på grund av yttre 

våld eller kroppslig sjukdom, omfattas av personkrets två. I den tredje kretsen ingår de 

individer som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror 

på normalt åldrande (LSS). Enligt statistiska centralbyrån, var det 2008, fler män än kvinnor 

som hade insatser enligt LSS, cirka 57 %, och detta oavsett ålder.  

 

I dagens samhälle förs samtal om diagnoser som ADHD, DAMP, tvång och Asperger 

syndrom. Det kommer olika dokumentärer på tv kring dessa funktionsnedsättningar och 

kändisar berättar att de har diagnosen. Diskussionen om att många av dem som hamnar i 

fängelse har en diagnos är också vanlig. Det diskuteras om överdiagnostisering, att man 

stämplar barn i förtid och att det nästan bara är pojkar som har de nämnda diagnoserna. På 

senare tid har det börjat uppmärksammas att flickor troligen har liknande problem som pojkar 

men att dessa yttrar sig på annat sätt och att de därför inte får hjälp i samma utsträckning som 

http://www.gp.se/
http://www.aftonbladet.se/
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pojkar. Sett ur ett individperspektiv finns det risk för att flickor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar inte får den hjälp de behöver då diagnoskriterierna är utvecklade efter 

pojkar. Synen på hur pojkar och flickor skall vara och vad de skall klara av utgår från en 

manlig norm vilket kan påverka hur myndighetsutövare såsom LSS-handläggare bedömer 

hjälpbehov (Gillberg och Steffenburg, 2002; Nudeau, 2002). Forskning visar på att 

socialtjänsten bemöter och beviljar hjälp och stöd olika beroende av vilket kön klienten har 

(Kullberg, 2005; Kullberg & Fäldt, 2008). Vi vill i denna studie försöka se om LSS-

handläggare gör denna skillnad när de bedömer en klients hjälpbehov hos en person med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vad detta i så fall beror på. Studien ämnar även 

synliggöra könsaspekten inom handikappomsorgen. Intresset för att undersöka genusaspekten 

vid behovsbedömning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har sin grund i tidigare 

arbete med målgruppen. Vi har i arbetslivet erfarit att pojkar och flickor med samma 

problematik i många fall har olika insatser beviljade. Funderingar kring vad detta beror på 

blev ett startskott för vinjettstudien. Studiens syfte är således sprunget ur observerade 

skillnader mellan könen. Om genusskillnader görs och i så fall av vilken anledning, är vad 

denna studie ämnar pröva.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vinjettstudien är att undersöka hur LSS-handläggare bedömer hjälpbehov hos 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beroende på den hjälpsökandes kön. 

Om studien skulle påvisa skillnader hur skulle då dessa skillnader kunna förklaras? Om 

studien inte skulle påvisa skillnader, hur kan då detta förklaras? 

 

1.2 Centrala begrepp 

Nedan förklaras några centrala begrepp som används i studien. Kapitlet inleds med en 

förklaring av begreppen funktionsnedsättning och handikapp då dessa ofta används synonymt. 

Därefter följer en kort redogörelse för vad Autism, Asperger syndrom samt tvångssyndrom 

innebär, då studien fokuserar på dessa funktionsnedsättningar. 

 

I den internationella litteraturen finns tre olika perspektiv på funktionsnedsättningar som 

samexisterar. Det första utgår från att funktionsnedsättningen är en individuell avvikelse, det 

andra utgår från att det är omgivningen som skapar funktionsnedsättningen och det sista ser 

sociala konstruktioner som förklaring till funktionsnedsättningen (Gustavsson, Sandvin, 

Traustadóttir & Tøssebro, 2005). När vi använder begreppet funktionsnedsättningar i studien 

syftar vi till att funktionsnedsättningar är socialt konstruerade, det vill säga, de skapas i 

interaktion mellan människor och/eller omgivande miljö.  

 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition på handikapp är: ” de negativa följderna av 

funktionsnedsättningen i förhållandet mellan individen och omgivningen” (Nationalencyklopedien 

(NE), 2009). Handikapp uppkommer hos personen med funktionsnedsättning när det finns 

brister i miljön som denne vistas i (a.a.).  WHO använder sig därmed av det andra 

perspektivet, det vill säga, att det är hur den omgivande miljön ser ut som avgör om ett 

handikapp existerar.   

 

Begreppen funktionsnedsättning och handikapp används ofta synonymt och 

handikappbegreppet är starkt rotat i samhället och används även där funktionsnedsättning 

egentligen är det korrekta. Exempelvis kallar sig organisationer som arbetar för personer med 
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funktionsnedsättningar fortfarande för handikapporganisationer. Med anledning av detta har 

vi valt att används båda begreppen på det sätt som de används i samhället och litteraturen. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett begrepp som används för att förklara autism, 

Asperger syndrom och andra utvecklingsavvikelser där personen har olika grader av sociala, 

kommunikativa och beteendemässiga begränsningar. De sociala problemen visar sig bland 

annat genom distanslöshet, ointresse för omgivningen och svårigheter att använda icke verbal 

kommunikation såsom mimer, gester och ögonkontakt. Kommunikationsförmågan är drabbad 

vilket betyder att förmågan till symbolförståelse är nedsatt. Förutom detta har personer med 

autism oftast en avvikande språkutveckling som kan visa sig genom problem att förstå 

rollekar, oförmågan att kalla på uppmärksamhet och att peka. Det finns också de som har 

ekotal, det vill säga att personen upprepar ord eller meningar. Hälften av de individer som har 

en autismdiagnos utvecklar aldrig tal. De beteendeproblem som är vanligast vid en 

neuropsykiatrisk diagnos är en stor begränsning av beteenderepertoaren. Ofta har personen 

svårt för förändringar, framförallt plötsliga. Många har olika ritualer som måste utföras för att 

allt skall vara rätt och bra. Det finns dem som har specialintressen som rymden, politik, 

bowling med mera, kring detta område är personen ofta väldigt kunnig. Tics som 

handviftningar och harklingar är också vanligt förekommande. Ljud, ljus, smärta, lukt, smak, 

värme, kyla och beröring är områden som personer inom spektret kan ha problem med och 

upplevas väldigt jobbiga (Gillberg och Steffenburg, 2002; Nudeau, 2002).  

 

Hos personer med Asperger syndrom är symtomkonstallationen överensstämmande med 

autism dock anses symtomen inte lika oroväckande då dessa personer har högre begåvning 

och bättre verbal förmåga och kan uttrycka sig bättre än personer med en ren autismdiagnos 

(a.a.). 

 
…barnet med autism lever i sin egen värld, medan barnet med Asperger syndrom är i den 

här världen men på egna villkor (Duvner, 1998 s.102).  

 

Asperger syndrom är betydligt vanligare än autism och det är inte ovanligt med 

dubbeldiagnoser såsom Asperger syndrom och ADHD eller Asperger syndrom och tvång 

(Barr Carling, Nilsson, Östlin, 2009). Forskning visar att pojkar drabbas fyra gånger oftare än 

flickor (Attwood, 2008). Kring flickor med syndromet finns inte mycket forskning då de först 

börjat diagnostiserats under senare år. De forskningsstudier som finns berör till största del 

pojkar varför det inte finns kunskaper om utvecklingen hos flickor med syndromet. Svenny 

Kopp med flera (Barr Carling, Nilsson, Östlin, 2009) har dock gjort en studie, flickprojektet 

vid Göteborgs Universitet. I denna kom det fram att flickor får diagnos senare än pojkar. En 

trolig orsak till detta är att de diagnoskriterier som finns är gjorda för att fånga upp pojkars 

svårigheter och det är inte alltid som flickor har samma eller lika uttalad problematik. Hos 

flickorna är det relativt vanligt med problem som sömnstörningar, speciella matvanor och 

matkrav vilket kan innebära att en person alltid skall ha en viss sak till frukost och finns inte 

det väljer personen att inte äta alls (a.a.). 

 

Tvångssyndrom innebär att en person har återkommande och obehagliga tvångstankar, 

som kan betyda tankar, idéer, impulser, tvivel och fantasier samt tvångshandlingar. 

Dessa kan bland annat yttra sig genom överdrivet tvättande av händer, kontrollerande 

av spis, kaffebryggare och dörr. Handlingarna görs för att minska ångest och 

obehagskänslor. Oftast lider personen av båda delarna. ”Tvångssyndrom kan ses som 

normala beteenden som löpt amok” (Bejerot, 2005 s.20). För att diagnos skall ställas måste 

problemen medföra att vardagen fungerar sämre. Med detta menas att 
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tankarna/handlingarna upptar mer än en timme per dag och att de upplevs som väldigt 

påfrestande eller försämrar ens förmåga att arbeta, studera eller umgås med vänner 

(Bejerot, 2005). Cirka två procent av befolkningen beräknas lida av någon form av 

tvångssyndrom och det är samma procent av befolkningen över hela världen (a.a.). 

 

Ovan redogörs för studiens centrala begrepp. Detta för att skapa en förståelse hos läsaren för 

att denne lättare kunna följa de resonemang som förs.  

 

2. Bakgrund 

Studien bygger på två vinjetter där ”historierna” är identiska men i det ena fallet handlar det 

om en kvinna, i det andra en man. Vinjetterna berör personkrets ett. Nedan följer en kort 

beskrivning av vinjetterna (Bilaga 1 & 2).   

 

Den hjälpsökande är 22 år och har Asperger syndrom. Han/hon har nyligen flyttat från 

Mellanstad till Storstad för att studera vid universitetet. Han/hon utreddes och fick sin diagnos 

vid femton års ålder.  

 

Den hjälpsökande har en faster i Storstad som kommer på besök emellanåt. Vid fasterns besök 

upptäcker hon att syskonbarnet inte klarar av att ta hand om sitt hem. Det är stökigt, smutsigt 

och diskbänken är belamrad med disk. De senare tillfällena tycker också fastern att 

syskonbarnet varit väldigt trött. De har pratat om detta och det är med hjälp av fastern den 

hjälpsökande kontaktar socialtjänsten. 

 

Den hjälpsökande bor själv i en studentlägenhet i området nära skolan. Kvar i Mellanstad bor 

mamman med två yngre syskon. Pappan är död sedan ett år tillbaka. Han/hon saknar honom 

mycket då han/hon anser att pappan var den som stöttade och förstod. Den hjälpsökande har 

inga vänner och under sin skoltid i Mellanstad var han/hon mobbad.  

 

Han/hon har en dålig relation till sin mamma då han/hon tycker att mamman inte förstår 

honom/henne. De har därför en sporadisk kontakt. Den hjälpsökande trivs i Storstad och är 

nöjd med sin tillvaro men har problem med att somna på grund av rädsla att försova sig. Den 

hjälpsökande gillar att studera och lägger mycket tid och engagemang på detta. På senare tid 

har han/hon känt sig väldigt trött och tycker att det bara är skolan som hinns med. Den 

hjälpsökande duschar tre gånger om dagen, cirka en och en halv timme per gång. Kosten 

består till största delen av kräm och smörgås som handlas i närbutiken varje dag. Lägenheten 

städas någon gång i månaden då han/hon tycker att detta räcker. Någon dammsugare finns 

inte då ljudet från denna inte är hanterbart. Varje lördag eftermiddag tvättar den hjälpsökande 

i husets gemensamma tvättstuga. 

 

Efter att ha läst vinjetterna har respondenterna svarat på ett frågeformulär. Resultaten från 

dessa utgör tillsammans med teoriramen den empiri som studien bygger på där genus och 

funktionsnedsättning är i fokus. Forskning som behandlar båda dessa faktorer är sällsynt. 

Däremot finns gemensamma beröringspunkter såsom diskriminering, förtryck, makt och 

marginalisering (jfr Kristiansen & Traustadóttir, 2004). För att en bra forskning kring 

funktionsnedsättningar skall kunna bedrivas måste detta ske i kombination med 

genusforskning menar Karin Barron (1997). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning med relevans för studien. Inledningsvis beskrivs 

forskningsläget kring funktionsnedsättningar och genusfrågor i stort och därefter följer en 

redogörelse för tidigare forskning. Denna har delats in i tre kategorier för att tydliggöra vad 

forskningen handlar om. Dessa är könsblind forskning, forskning kring genusskillnader samt 

personal och genus. Redogörelsen för dessa följer nämnda ordning. 

 

Före 1980 var det sällan som könsaspekten togs med i forskning kring funktionsnedsättningar. 

Senare har dock könsperspektivet kommit att uppmärksammas mer i handikappforskningen. 

Frånvaron av forskning om kvinnor med funktionsnedsättning betyder inte att det enbart 

forskats kring män utan snarare att personer med funktionsnedsättning setts som en homogen 

grupp (Helmius, 2000).  

 

Forskning kring genus och funktionsnedsättningar har bedrivits separat men inom båda 

områdena problematiseras begrepp som exempelvis diskriminering, förtryck, makt och 

marginalisering (Kristiansen & Traustadóttir, 2004). För att förstå situationen för individer 

med funktionsnedsättningar anser Karin Barron (1997) att forskning kring 

funktionsnedsättningar inte kan bedrivas separat utan måste bedrivas i kombination med 

genusforskning. 

 

Då sökorden varit, genus, funktionshinder, LSS (socialtjänst) och bedömning har vi funnit 

forskning inom dessa områden. Nedan redogörs för dessa under rubrikerna könsblind 

forskning, forskning kring genusskillnader samt forskning om personal och genus.  

 

3.1 Könsblind forskning 

Här beskrivs forskning som visar på att personer med funktionsnedsättningar ses som en 

homogen grupp där könet har en underordnad roll.  

 

I artikeln Kön och socialt arbete – en introduktion beskrivs hur forskning kring kön och genus 

sett ut och bedrivits inom det sociala arbetet. Författarna menar att forskningen inom detta 

ämne har varit könsneutral och ibland könsblind. De anser att det behövs forskning kring om 

könssegregerade arbetsplatser påverkar arbetet med klienter (Hedin & Månsson, 2000).   

 

I SOU 1998:16, som är en kunskapsöversikt om bemötande av personer med 

funktionsnedsättningar, framkommer att män beviljas handikappersättning i större 

utsträckning och med högre belopp än kvinnor. Utredningen ser detta som en ”systematisk om 

än omedveten diskriminering på könsmässig grund” (a.a. s.66). Utredarna skriver att först under det 

internationella handikappåret 1981 började kvinnors situation vara föremål för socialpolitiska 

diskussioner eller empiriska studier. Vidare framkommer det att handikappforskningen är 

könsblind, det vill säga att man ser personer med funktionsnedsättningar som en homogen 

grupp. Personen är i första hand funktionsnedsatt, inte kvinna eller man.  

 

3.2 Forskning kring genusskillnader 

Här nedan redogörs för hur forskning inom området om personer med funktionsnedsättning 

oftast bedrivs utifrån pojkar. Dessutom tas forskning som visar på att särskillnader görs vid 

bedömning av insatser inom det sociala arbetet upp. 
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Den neuropsykiatriska forskningen som finns berör främst pojkar. Svenny Kopp har dock 

gjort en studie, flickprojektet, där hon studerat flickors symtom och beteenden vid den 

neuropsykiatriska diagnosen ADHD. Här kom det fram att flickor i många fall har ett 

annorlunda beteendemönster varför det behövs speciella diagnoskriterier för flickor (SOU, 

1998:138). Annan forskning har visat att pojkar med Asperger syndrom får diagnos fyra 

gånger oftare än flickor (Attwood, 2008).  

 

I en vinjettstudie kring hur svenska socialarbetare bedömer ensamstående föräldrars behov av 

stöd skriver Christian Kullberg (2005) att när problematiken hos de hjälpsökande är 

densamma tenderar problemet att ses som allvarligare för mannen. Han menar att män inte 

anses förtjäna hjälpen i samma utsträckning som kvinnor. Ytterligare en aspekt som Kullberg 

tar upp är att den erbjudna hjälpen följer traditionella könsmönster. Männen, i större 

utsträckning än kvinnorna, ansågs vara ansvariga för den situation de hamnat i. Kvinnor 

bedömdes behöva hjälp på fler områden än männen och det fanns en större variation i de 

insatser som rekommenderades till kvinnorna. De insatser där männen hade en högre prioritet 

visade sig vara insatser som ansågs behövas för att kunna behålla arbetet eller betala av 

skulderna på bilen.  

 

Ari K. Mwachofi gjorde en replikation av en tidigare studie som undersökte genusskillnader i 

tillgång till och utfallet av deltagandet i vocational rehabilitation services (VRS). VRS är ett 

statligt program som jobbar för att förbereda personer med funktionsnedsättningar för att få 

eller behålla en anställning. Syftet med studien var att fastställa om de systematiska 

genusskillnaderna i tillgång till och utfall av VRS som observerades för trettio år sedan 

fortfarande existerar. Det framkom att det fortfarande finns skillnader liknande de som den 

tidigare studien visat. Mwachofi kom fram till att även om kvinnor har bättre 

utbildningsresultat än män hade de en lägre anställning och inkomst. De hade även ett större 

beroende av behovsbaserat samhällsstöd än män. Något Mwachofi fann oroande var att 

genusskillnaderna vid anställningar och inkomst är större efter VRS interventioner än innan. 

Efter att ha kontrollerat andra faktorer, fann studien att kön är en signifikant oberoende 

variabel av inkomst och anställningsutfall (Mwachofi, 2009).  

 

Forskning har visat att betydligt fler pojkar än flickor får diagnosen Asperger syndrom trots 

att de har liknande symtom och anlagsprofil. Den skillnad som har observerats är att 

flickornas beteende är mildare än pojkars. Människor har en stereotyp bild av hur en pojke 

respektive flicka skall bete sig. Flickor är till exempel bättre på att uttrycka sig och är inte lika 

våldsamma som pojkar. Om detta är kulturellt betingat eller en medfödd egenskap är man inte 

helt klar över, enligt artikelförfattaren. Det har visat sig att flickor blir duktiga i att verbalisera 

och dramatisera samt att imitera andra i sociala situationer. När de vill skapa fler vänkontakter 

men på grund av bristande social förmåga inte lyckas leker de ofta med dockor eller skaffar 

sig fantasivänner. Denna typ av beteende har ibland resulterat i att flickor fått diagnosen 

schizofreni istället för Asperger syndrom. För att flickor skall få den hjälp de behöver och bli 

förstådda behövs mer forskning kring flickor konstaterar Attwood (2002). 

 

3.3 Forskning om personal och genus 

Nedan redogörs för forskning som behandlar hur socialarbetare gör bedömningar samt hur 

klienter bemöts beroende på om socialarbetaren är man eller kvinna. 

 

I en annan studie undersöker Kullberg och Johannes Fäldt (2008) om det finns några 

genusskillnader i socialarbetares bedömningar och hjälpstrategier gentemot ensamstående 
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föräldrar. Resultaten visar att de manliga respektive kvinnliga socialarbetarna tenderar till att 

koppla sina bedömningar av klientens problem och ge förslag till stödåtgärder som ligger 

närmare de genusrelaterade karaktärsdrag och karaktäristika som deras egen könsroll generellt 

förknippas med i samhället.  

 

I SOU 1998:138 beskrivs hur forskning kring genus och funktionsnedsättningar sett att 

personer med funktionsnedsättningar oftast möter kvinnor när de ansöker om hjälp och stöd i 

olika former. Många klienter upplever att de behandlas olika beroende på om det är en 

kvinnlig eller manlig socialsekreterare de möter. De kvinnliga förväntar sig att en kvinna skall 

kunna ta hand om sitt hem varför denne ger en kvinnlig klient råd att minska arbetstid för att 

klara hemmet medan hon aldrig skulle ge detta råd till en man. För att minska denna 

diskriminering krävs, enligt utredningen mer kunskap om hur våra föreställningar kring kön 

ser ut och hur dessa kan riskera att stärka könsdiskrimineringen av kvinnor med 

funktionsnedsättningar som finns hos personal på olika myndigheter (SOU, 1998:138). 

 

Ingela Kolfjord (Sandquist red., 1998) menar, utifrån sin analys av vårdnadsärenden inom 

socialtjänsten, att det sociala arbetet i hög grad utgår från könsstereotypa föreställningar. Hon 

kan genom språket i utredningarna se att sedvanliga inställningar till moderskap och 

faderskap finns hos socialarbetarna och att dessa föreställningar gör att socialtjänsten bidrar 

till att upprätthålla de könsstereotypa föreställningarna. Hon skriver att ”när kvinnor hörs och 

syns, är framåt och utåtriktade beskrivs de som dominanta i relation till sina män” (a.a. s.207). 

 

4. Teoriram 

I teoriavsnittet redogörs för de teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien. 

Teoriramen utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, genusteori med filosofen Judith 

Butler och professor Yvonne Hirdman som företrädare samt cripteorin vilken har starka 

kopplingar till queerteorin. Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), LSS och andra lagar som 

lägger vikt vid jämlikhet tas upp.  Inledningsvis beskrivs riktlinjer samt lagar som reglerar 

verksamheten i vilken LSS-handläggare verkar. Därefter följer en beskrivning av genusteori 

och kapitlet avslutas med cripteorin.  

 

4.1 Lagar 

I socialstyrelsens handbok, Handläggning och dokumentation för socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2008) lyfts frågan om förhållningssätt och bemötande. Där framkommer att 

människors lika värde är en viktig princip som regleras både i svensk grundlag, men också i 

internationella konventioner. Några bestämmelser som man alltid måste följa inom 

socialtjänsten är Europakonventionen, regeringsformen (1974:152) och diskrimineringslagen 

(2008:567).  

 

Då personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har rätt att söka insatser genom 

LSS om inte insatsen blivit beviljad enligt SoL redogörs det kort för dessa. Några för analysen 

relevanta paragrafer har valts ut. 

  

I regeringsformen (1974:152) står det att ”den offentliga makten ska utövas med respekt för alla 

människors lika värde” och att det allmänna ska arbeta emot diskriminering av människor bland 

annat på grund av kön och funktionsnedsättning. Enligt 14 artikeln i Europakonventionen, 

vilken gäller som lag i Sverige, ska de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
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friheterna tillförsäkras utan att skillnad görs bland annat på grund av kön, etniskt ursprung och 

funktionsnedsättning.  

 

I första paragraferna i Lagen (2008:567) om förbud mot diskriminering definieras vad 

lagstiftningen menar med olika begrepp. Två av dem som tas upp är diskriminering och kön. I 

lagstiftningen menar man att kön är kvinna eller man. I det andra kapitlet 13 § regleras 

förbudet mot diskriminering inom bland annat socialtjänsten.  

 

I handboken skriver socialstyrelsen att med detta som förutsättning är det viktigt att reflektera 

över hur man inom socialtjänsten bemöter och bedömer personer utifrån exempelvis kön och 

ålder. Det finns alltid en risk att den enskildes egna förutfattade meningar och föreställningar 

påverkar både bemötandet och bedömningar (Socialstyrelsen, 2008).  

 

I den så kallade portalparagrafen, 1 kap. 1 §, i SoL framkommer att: 

  
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska- och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva 

deltagande i samhällslivet (Gregow,2008 s.B 1795). 

 

Vidare står det att människors självbestämmande och integritet skall respekteras av 

verksamheten. I SoL 3 kap. 1 § och 5 § behandlas socialnämndens olika uppgifter 

såsom att svara för ekonomiskt och annat bistånd (1 §). När den enskilde fått bistånd 

skall de insatser som den enskilde är i behov av, utformas och genomföras tillsammans 

med denne (5 §).    

 

LSS trädde i kraft den första januari 1994 och ersatte då omsorgslagen från 1989. LSS är en 

kompletterande lag vilket innebär att individen, även om denne har insatser genom denna lag, 

kan få insatser enligt till exempelvis socialtjänstlagen. Detta för att garantera att personer med 

funktionsnedsättning får goda levnadsvillkor, vilket är ett av målen med LSS (Bergstrand, 

2009).  

 

LSS kallas även för rättighetslag vilket utmärks av att det i lagen framkommer vilka 

personkretsar som omfattas av den och det skall också finnas en tydlig beskrivning av de 

insatser som personkretsen kan utkräva. Om en person som sökt insats enligt LSS får avslag 

på sin ansökan kan denne överklaga beslutet enligt den ordning som gäller för förvaltningsrätt 

(a.a.). I den första paragrafen framkommer vilka personkretsar som har rätt att söka insatser 

enligt LSS 

 
1§ Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 

   service åt personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,  

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

   hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller  

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte 

   beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 

   svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd 

eller service (Gregow, 2008 s.B 925).  
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I specialmotiveringen
1
 till lagen tydliggörs vad som avses med autism och autismliknande 

tillstånd. Det framkommer att personen då ska ha genomgripande störningar i beteende, 

kommunikation och social förmåga vilka orsakar allvarliga funktionsnedsättningar i bland 

annat sociala sammanhang (Grunewald & Leczinsky, 2005). 

 

I den femte paragrafen anges målen med lagen:  

 
5§ Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1§. Målet skall vara att den 

enskilde får möjlighet att leva som andra (Gregow, 2008 s.B 926). 

 

Denna paragraf syftar, enligt specialmotiveringen, till att ge uttryck för de bärande 

grundsatserna i svensk handikappolitik (Grunewald & Leczinsky, 2005). 

 

Det är viktigt att veta att en person som tillhör någon av personkretsarna inte per automatik 

har rätt till alla de insatser som lagen innehåller. I den 9 § LSS framgår det vilka insatser som 

kan sökas och i 7 § och 8 § framkommer att den enskilde har rätt till insats förutsatt att denne 

har ett behov och att det inte tillgodoses på något annat sätt, exempelvis via socialtjänstlagen 

eller hälso- och sjukvårdslagen. Det framkommer vidare att den enskilde eller dennes 

ställföreträdare måste begära insatsen. Den enskilde måste alltså göra en ansökan om insatsen 

(Bergstrand, 2009, Grunewald & Leczinsky 2005). Efter en ansökan görs en bedömning om 

personen har behov av insatsen. I behovsbedömningen ingår att ”utreda behov, bedöma om 

den enskilde har rätt till insatser, besluta vilka insatser han eller hon ska få, samt planera 

genomförandet av och följa upp beslutade insatser” (Bergstrand, 2009 s.28). I 

specialmotiveringen (Grunewald & Leczinsky, 2005) står det att när bedömningen görs om 

den enskilde har behov av insatsen i sitt vardagsliv skall man enligt 7 § jämföra med 

jämnårigas livsföring som kan anses normal. 

 

4.2 Genusteori 

I vardagen, när vi pratar om genus tänks det på skillnaderna mellan manligt och kvinnligt.   

Könsdiskriminering och jämlikhet diskuteras också oftast ur detta perspektiv, kön och genus 

är dock mycket mer. Nedan redogörs kort för den biologiska förklaringen av kön för att sedan 

ta avstamp i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket menar ”… att såväl det enskilda jaget 

som de samhälleliga strukturerna är produkter av mellanmänsklig interaktion…” 

(Nationalencyklopedien, 2009). Filosofen Judith Butler och professor Yvonne Hirdman är i 

huvudsak de teoretiker inom det socialkonstruktivistiska perspektivet används. 

 
The wife/woman provides for the family. The husband sits at home, minding the children 

/.../, doing the cleaning and cooking. ... One can hardly imagine a more insane, lunatic 

situation. And yet this situation, which castrates the man and deprives woman of her 

femininity, is the last stage of the civilization we prize. Friedrich Engels (Hirdman, 2004 

b: s.22).  

 

Kvinnor och män har givna roller och citatet ovan visar hur absurt människor kan tycka 

att en omvänd ordning skulle vara där kvinnan arbetar och mannen tar hand om barnen. 

Genom historien har en förskjutning av samhällets syn på manligt och kvinnligt skett, 

som nedan beskrivs, och Butler och Hirdman problematiserar detta i sina teorier om 

genus.  

                                                 
1
 Med specialmotivering menas de kommentarer som lagstiftaren skrivit till paragraferna. 
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Den biologiska förklaringsmodellen, som uppkom någon gång under 1700-talet, förklarar 

skillnader mellan män och kvinnor som medfödda (Josefson, 2007).  Det var 

fortplantningsorganen som hamnande i centrum och blev det som kom att forma samhällets 

tanke kring könsskillnader. Från att synen på människan varit enkönad utvecklades den till att 

bli tvåkönad (Laqueur, 1994).  Män och kvinnor har olika inneboende förmågor. Män är 

förnuftiga, rationella, tekniska och av kulturen givna medan kvinnor är sköra, omvårdande, 

känslosamma och närmare naturen (Connell, 2003). I allt som diskuteras är de kroppsliga 

skillnaderna utgångspunkten. Mannen är norm medan kvinnan är den avvikande, detta kan 

spåras till Guds skapande av mannen som sedan fördes över på vetenskapen för att befästa de 

skillnader som ansågs finnas mellan män och kvinnor (Laqueur, 1994). R. W. Connell (2002) 

diskuterar hur människor lägger fokus på skillnader och inte likheter. Forskning på hjärnans 

anatomi har inte kunnat visa på betydande skillnader och där de funnit skillnader finns även 

många likheter (a.a.). Annan forskning har visat att skillnaderna inom det egna könet är större 

än mellan könen (Josefson, 2007). 

 

Användandet av biologin som förklaringsmodell ifrågasätts bland annat av dem som anser att 

det finns mer än bara biologi som kan förklara varför människor blir som de är. Idag används, 

oftast i vårt samhälle, begreppet kön för att förklara människans biologiska kön medan genus 

förklarar det sociala könet. När denna åtskillnad görs blir det biologiska naturligt och det 

sociala konstruerat. Genus kommer att ses utifrån hur vi ser på kön och därmed fortplantas 

särskillnaden även till detta begrepp. Skillnader som kommer att ses som naturliga och 

därmed svåra att förändra (Connell, 2003). Genom att skilja mellan biologiskt kön och ett 

social konstruerat genus har försök gjorts för att minska synen på att biologin skulle vara 

ödesbestämd och kvinnans lägre status därmed försvarbar (Hammarén, 2007).  

 

De flesta anser idag att genus är konstruerat men att det finns biologiskt olika kön som visar 

sig i den fysiska kroppen. Filosofen Judith Butler anser att det bara borde finnas ett ord för 

kön då även det biologiska könet är socialt konstruerat. Då samhället präglas av sociala och 

historiska villkor kan inte ett naturligt kön finnas. Kön kan inte existera utan tolkning. 

Människan är med andra ord inte ett kön utan vi gör kön (Ambjörnsson, 2004; Hammarén, 

2007). Skapandet sker kontinuerligt genom upprepade performativa handlingar, det vill säga, 

genom exempelvis hur vi klär oss, agerar och talar. Sexualitet, etnicitet, klass och 

funktionsnedsättning skapas på samma sätt. Synen på oss själva är en produkt av diskursiva 

maktrelationer. Diskursivt inlemmas människan i att göra kön och de flesta av oss kommer att 

uppfatta oss som ett kön, man eller kvinna. Vi skapar oss själva genom våra handlingar 

(Mattsson, 2005; Shakespeare, 2006). 

 
…// the various acts of gender create the idea of gender, and without those acts, there 

would be no gender at all.  Judith Butler (Mattsson, 2005 s.28) 

 

När kön konstrueras görs detta i interaktion med heterosexualiteten. Då heterosexualitet knyts 

till kön ses den som av naturen given och förstås som biologiskt och självklart. Denna 

uppdelning mellan man - kvinna och kön – genus kallar Butler för den heterosexuella 

matrisen. Matrisen är den mall som hjälper oss att förstå hur vi konstruerar de kopplingar 

mellan kroppar, kön, genus och begär som förväntas av oss och som särskiljer det maskulina 

från det feminina (Butler, 1999; Ambjörnsson, 2004).  

 
Man kan således tala om en heteronormativ genusordning där människor med bröst och 

vagina inte enbart förväntas klä och bete sig på sätt som skiljer sig från människor med 

penis utan även antas begära och ha sexuella relationer med dessa annorlunda människor 

(Ambjörnsson, 2004 s.15-16).  
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När olikheterna ses som naturliga blir man och kvinna skapade för varandra, en man skall 

attraheras av en kvinna och tvärtom. När människor bryter mot normer som samhället har för 

vad som är manligt respektive kvinnligt känner de sig inte lika manliga eller kvinnliga. De 

individer som bryter mot könskoden kommer att ses som avvikare då de inte följer samhällets 

mall för hur en man eller kvinna skall vara således bryts den heterosexuella matrisen och en 

könsförvirring uppstår (Butler, 1999). 

 

Med den heterosexuella matrisen förklarar Butler en samhällsordning, likaså gör Hirdman 

med begreppen genussystem och genuskontrakt. Tillsammans med genus bildar dessa en 

förståelseram för samhällets diskurs
2
 kring kvinnor och män samt om vad det innebär att vara 

kvinnlig respektive manlig och varför (SOU, 1990:44). Genuskontraktet skapas i samhället av 

människor i interaktion med varandra och är det osynliga kontrakt som reglerar de relationer 

som finns mellan könen. Begreppet förklaras som ett system av processer, fenomen, 

föreställningar och förväntningar som genom relationer skapar de mönster och 

regelbundenheter som styr förhållandet mellan man och kvinna. Detta kan vara en förklaring 

till att kvinnor sällan ifrågasätter sin underordnade position exempelvis i arbetsliv och 

familjeliv (Hirdman, 2004). Genussystemet har sin bas i tankarna kring mäns och kvinnors 

biologiska olikheter. Där mannen ses som den överordnade och kvinnan den underordnade. 

Citatet nedan skildrar denna genusordning. 

 
Din make är ditt liv, ditt värn, din herre Ditt huvud, din regent; för dig han sörjer 

Och för ditt underhåll; utsätter sig För pinsam möda så till sjöss som lands, 

För storm och nattvak, bistra dagars köld 

Då du i hemmet ligger varm och trygg, och kräver ingen annan lön av dig  

Än kärlek, vänlighet och villig lydnad! 

Mot sådan skuld en alltför klen betalning.  

  Så tuktas en argbigga, Shakespeare (Hirdman, 2004 s.78) 

 

I samhället, på alla nivåer finns det arenor, sysslor och sätt att vara som ses som antingen 

manliga eller kvinnliga. Offentligheten (kulturen) är mannens arena medan det privata 

(naturen) med hemmet som bas är kvinnlig. Mannen är förnuftig, rationell och stark medan 

kvinnan beskrivs som känslosam, omvårdande och skör. Manliga sysslor har ofta med teknik 

att göra medan kvinnliga är olika sysslor i hemmet såsom, städning, sömnad, tvätt och disk 

(Connell, 2003). På samhällsnivå och i arbetslivet blir arbetsplatsen som skall förändras om 

män träder in på den kvinnliga arenan. När kvinnor träder in på den manliga är det kvinnan 

som skall förändras. Statusen höjs om män börjar arbeta på kvinnliga arbetsplatser medan det 

blir tvärtom på manliga (Hirdman, 2004). I parrelationer och familjer är det oftast mannen 

som sätter normen för hur ofta och mycket det behöver städas och tvättas. Anser kvinnan att 

det behövs mer blir det hon som får utföra sysslorna (Josefson, 2007). När samhället med dess 

invånare, både män och kvinnor, godkänner genussystemet/kontraktet kommer det att 

internaliseras och därmed ses som rätt och rimligt varför det kommer att reproduceras från en 

generation till en annan (Wikander, 1992). 

 

Det har uppkommit en del kritik mot genuskontraktets två logiker, isärhållandets tabu, inom 

vilket manligt och kvinnligt inte bör blandas och den hierarkiska ordningen där mannen är 

normen. Gro Hagemann och Klas Åmark (2003) föreslår att ytterligare en logik skall 

tilläggas, nämligen rangordningens logik som handlar om de hierarkier som uppstår inom 

                                                 
2
 Diskurs är ett ”samlingsnamn för sätt att resonera inom ett visst område” (SAOL, 2009 s. 151). 
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könen som ett resultat av mötet mellan könen. I sitt bemötande av kritiken framhåller 

Hirdman (Hagemann & Åmark, 2003) att genuskontraktet har som syfte att belysa att både 

kvinnor och män är del av återskapandet av kvinnans underordnade ställning i samhället 

(a.a.). 

 

4.3 Crip teori 

Crip theory eller lytt-teori som teorin ibland kallas på svenska har sitt ursprung i Queerteorin 

där Butler ses som en av hörnstenarna. Där Butler ser kön som socialt konstruerat kan 

paralleller dras till cripteorin där funktionsnedsättningen leder till en maktobalans, personen 

med funktionsnedsättningen förväntas vara beroende av den funktionsfullkomlige (Rydström 

& Tjeder, 2009; Ragnevi, 2007). För att förklara hur den funktionsfullkomliga identiteten 

skapas använder man sig, inom cripteorin, av Butlers begrepp performativitet (Berg & 

Grönvik, 2007). Där Queer ställer sig kritiska till heterosexualiteten gör crip detsamma mot 

den normativa makten. Liksom genusteorin gjorde feminismen till något som angår både män 

och kvinnor då de lade fokus på maktförhållandet mellan könen vill cripteorin göra frågan om 

funktionsnedsättning till en fråga som rör alla (Rydström & Tjeder, 2009).  

 

Funktionsfullkomlighet ses som naturligt precis som heterosexualiteten och blir därmed 

normerande för samhället. När människan av någon anledning bryter denna norm ses hon som 

funktionshindrad och som en avvikare från normen. Den norm som har det bestämmande 

inflytandet såsom maskulinitet, heterosexualitet och funktionsfullkomlighet gör att homo-, 

kvinno- och frågan om funktionsnedsättning kan existera (Berg & Grönvik, 2007). 

 

Cripteorin har för avsikt att problematisera funktionsnedsättningar på ett nytt sätt. Istället för 

att ifrågasätta funktionsnedsättningen ifrågasätts normaliteten (McRuer, 2006). Cripteorin 

fokuserar på frågor om genus och sexualitet till skillnad från den handikappforskning som 

bedrivs utifrån ett ovanifrån perspektiv där personer med funktionsnedsättning blir avkönade 

och avsexualiserade. En huvudpoäng med teorin blir återkönandet av den funktionsnedsatte 

kroppen (Rydström & Tjeder, 2009).  

 

McRuer menar att en funktionsfullkomlig som känner solidaritet med handikappkulturen kan 

välja att se sig som crip. Detta innebär dock inte att de förmåner som 

funktionsfullkomligheten medför försvinner enbart på grund av att individen själv förnekar 

dem. Detta beror på att samhällets normer är starkare än individens och därmed svårare att 

bryta (McRuer, 2006). I ett inlägg av Lars Grönvik på krippdagen i Stockholm 2007, 

diskuterar han vad denna position leder till, vem blir förtryckaren när normaten ser sig som 

crip? (Berg & Grönvik, 2007).  

 

5. Metod 

I detta kapitel redogörs för de olika överväganden som gjorts kring val av metod, urval, i 

genomförandet samt analysprocessen. Den forskningsmetod som används beskrivs också. 

Kapitlet inleds med val av metod som efterföljs av en beskrivning av vinjettmetoden vilken är 

den metod som studien bygger på. Därefter följer beskrivningar på hur datainsamling, urval 

och avgränsning skett. Två avsnitt beskriver sedan hur tillvägagångssättet sett ut under 

rubrikerna genomförande och analysprocess. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden, 

validitet och reliabilitet.  
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5.1 Val av metod 

Då syftet med studien var att undersöka om LSS-handläggare gör olika bedömningar av 

behov beroende på om den hjälpsökande är kvinna respektive man har en kvalitativ 

forskningsansats valts. I den kvalitativa forskningen är den enskildes subjektiva erfarenheter i 

fokus och undersökaren söker förståelse för den gemensamma verkligheten byggt på hur 

deltagarna i en viss miljö tolkar den (Bryman, 2002; Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Ett 

induktivt förhållningssätt användes då studien utgick från observationer från arbetslivet vilka 

omsattes till antagande om genusskillnader. Dessa antaganden formades till en hypotes som 

ledde till insamling av empiri. Därefter analyserades materialet med hjälp av studiens teoriram 

vilket ledde fram till olika möjliga förklaringar (jfr Larsson m.fl., 2005). Kvalitativ forskning 

kan anta flera former såsom exempelvis deltagande observationer, fokusgrupper och 

kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002).  

 

Vinjettmetoden valdes och för att lära oss hur en vinjett kan utformas lästes flera olika 

vinjettstudier samt litteratur kring detta. I utformningen av vinjetten samt frågorna i det 

medföljande frågeformuläret användes våra tidigare kunskaper kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Inom den kvalitativa forskningsmetoden betonas forskarens påverkan. 

Då vi har kunskaper och en förförståelse inom området diskuterades detta. Resonerat fördes 

kring hur den skulle kunna påverka oss och ge avtryck i studien. Genom att medvetandegöra  

förförståelsen har risken för negativ påverkan på studien minskat. Den kvalitativa metoden ser 

den mänskliga inblandningen som en styrka då den kan generera nya insikter och kunskaper 

inom det område som studien berör (Fejes & Thornberg, 2009). Kunskapssökande i andra 

vinjettstudier har gett oss riktmärken och inspiration till utformningen av vinjetten.  

5.2 Vinjettmetoden 

Vinjettmetoden är en forskningsmetod som sedan början av 1990-talet används inom socialt 

arbete i Sverige. Internationellt har den använts inom andra vetenskapliga områden sedan 

1950-talet. Det var då Peter Rossi skrev en avhandling som anses vara föregångare till 

vinjettmetoden. Metoden formades i en positivistisk anda med den kvantitativa 

forskningsansatsen som grund. På senare år har dock den kvalitativa forskningen börjat 

använda sig av metoden. Detta då den är användbar för att synliggöra avgörande faktorer till 

varför vissa val och värderingar styr bedömningar och därmed faktorer som kan förutsäga hur 

professionella kommer att göra bedömningar (Egelund, 2008). Ulla Jergeby (1999) förklarar 

vinjetter som:  

 
Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett skeende som 

försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är viktiga och avgörande i en 

val eller bedömningssituation (Jergeby, 1999 s.12).  

 

Utformningen av en vinjettstudie kan se ut på olika sätt. I vissa studier använder forskaren 

sig av flera vinjetter där en eller flera variabler har förändrats. Ett annat sätt att använda sig 

av vinjetter är att skildra en process där varje steg i processen följs av frågeformulär. Det som 

är avgörande för vilken typ av vinjett som används i studien är forskningsfrågan (Jergeby, 

1999).  

 

I utformningen av vinjetten är det viktigt att variabler och karakteristika har en 

verklighetsanknytning, detta för att respondenten inte skall uppfatta vinjetten som orealistisk. 

Andra saker att tänka på vid skapandet av vinjetten är att den är lätt att förstå och följa. Den 

får inte ha för många dimensioner då detta kan medföra att respondenten tappar fokus (a.a.).   
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En fördel med vinjettmetoden är att samtliga respondenter exponeras för samma kontext 

vilket ger förutsättningar för en god reliabilitet (a.a.). Intervjuareffekten, som innebär att den 

som håller i intervjun kan påverka respondenten, minskar också (Bryman, 2002; Jergeby, 

1999). Genom att standardisera både frågor, svarsalternativ och instruktioner säkerställer 

vinjettmetoden hög reliabilitet (Blomqvist & Wallander, 2004). En nackdel med metoden är 

att respondenterna kan läsa alla frågor innan de svarar vilket gör att de inte svarar 

förutsättningslöst (Ejlertsson, 2005). Genom att ge skriftliga instruktioner har försök gjorts för 

att minska denna risk. Ytterligare en nackdel med metoden kan vara att om forskaren inte 

tycker att svaren är uttömmande kan denne inte ställa följdfrågor till respondenten vilket hade 

varit möjligt vid en intervju. Detta problem kan minimeras med hjälp av pilotstudie samt 

genom att be respondenterna att motivera sina svar (Bryman, 2002).  

 

Utifrån studiens forskningsfrågor ansåg att vi att en vinjettstudie var den bästa metoden för 

detta ändamål. Detta då det ger oss möjlighet att jämföra olika respondenters bedömningar av 

ett specifikt fall. För att kunna urskilja om bedömningar görs olika beroende av kön används 

samma ”fall” med en förändrad variabel, i detta fall; kön (Jergeby, 1999). Inom det sociala 

arbetet har metoden använts för att hämta kunskap om socialarbetares bedömningar av 

klienter (Egelund, 2008). Detta är studiens syfte varför vi anser att vinjettmetoden är en 

användbar metod. Att komplettera vinjetterna med intervjuer är ytterligare ett bra sätt att 

fördjupa förståelsen för respondenternas bedömningar (Egelund, 2008). Förslag fanns om att 

utföra semistrukturerade intervjuer med respondenterna, då dessa också är flexibla och öppna 

för respondenternas egna formuleringar på svaren (Bryman, 2002), på grund av att 

arbetsplatsen led av tidsbrist fick denna ursprungstanke frångås. Vi anser ändå att vinjetterna 

gett oss tillräckligt med data för besvara studiens syfte.  

 

5.3 Datainsamling 

När studiens syfte och frågeställningar var klarlagda började arbetet med att finna 

litteratur, forskning och artiklar som kunde vara användbara. De databaser som 

användes var Libris, Elin@örebro.se, ASSI och DiVA. Sökmotorn Google där olika 

sökord kombinerades har också använts. I arbetet med den vetenskapliga metoden var 

de mest använda sökorden, vinjett, vinjettstudie och kön. För utformningen av 

teoriramen användes ord som: genus, funktionshinder, neuropsykiatriska 

funktionshinder, socialt arbete, genusperspektiv, behov, LSS, cripteori och bedömning 

och kön. För sökning av engelskspråkig litteratur användes sökord som, 

neurophsyciatric disability, gender, crip theory, assess och social work. Orden 

kombinerades för att få bättre avgränsning med användbart material. Funnen 

information granskades kritiskt och sållades för att säkra att studien byggde på  

tillförlitligt material. 

 

5.4 Urval 

Då studien riktar sig till dem som gör bedömningar av hjälpbehov och eventuella stödinsatser 

har valet av respondenter naturligt blivit LSS-handläggare vilka arbetar i en mellanstor stad i 

Sverige. Den ansvarige chefen för den verksamhet som våra respondenter är verksamma vid 

kontaktades. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval då den första kontakt som togs var 

med enhetschefen som senare förmedlade vinjetterna till sina medarbetare, våra respondenter. 

Att kontakta enhetschefen valde vi att göra för att få dennes godkännande då studien tar tid 

från medarbetarna samt för att öka möjligheterna till att alla deltar i studien. Detta skulle i så 

fall leda till att en totalundersökning (jfr Bryman, 2002). Göran Ejlertsson anser att om 
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chefen, eller den överordnade, är delaktig, kan de ge medarbetarna positiv uppmuntran till att 

delta i studien och detta skulle då öka chanserna till att de utvalda respondenterna deltar i 

studien (Ejlertsson, 2005). En nackdel med detta skulle dock kunna vara att den överordnades 

medverkan indirekt påverkar medarbetarnas svar och att den utlovade anonymiteten kan 

kännas hotad. För att minimera denna risk lämnades kuvert ut tillsammans med vinjetten så 

att ingen kunde ta del av informationen som respondenten lämnat. Det fanns en oro hos oss att 

respondenterna inte skulle ha tid att delta i studien, då de hade en väldigt hög 

arbetsbelastning. Enligt Ejlertsson (2005) bör inte en enkät lämnas ut vid vissa tidpunkter på 

året då respondenterna har mycket annat att göra och tänka på, exempelvis jul, och skollov. 

Detta har dock inte påverkat studien då samtliga respondenter tog sig tid att delta.  

 

5.5 Avgränsning 

Den avgränsning som gjorts är valet av vinjettpersonernas funktionsnedsättning. Valet att 

personen skulle ha en neuropsykiatriskt funktionsnedsättning beror på den förförståelse som 

vi har vilken kunde hjälpa oss att utforma en trovärdig och verklighetsförankrad vinjett. Detta 

ökar också studiens trovärdighet då det i verkligheten finns personer som stämmer väl överens 

med vinjettpersonen och därmed är en person som LSS-handläggare möter i det vardagliga 

bedömningsarbetet.  

 

5.6 Genomförande 

Vinjetten formulerades samt utformades ett frågeformulär kopplat till denna. I vinjettmetoden 

används begreppet frågeformulär vilket vi likställer med begreppet enkät då vi anser att 

utformningen till stora delar är densamma. Därför användes Alan Brymans (2002) 

beskrivningar om enkätens för- och nackdelar. I frågeformuläret användes främst öppna 

frågor detta för att respondenterna med egna ord skulle kunna besvara frågorna då vi utforskar 

ett nytt område som vi inte är insatta i. Bryman (2002) skriver att en enkät bör innehålla få 

öppna frågor då människor kan tveka till att besvara en enkät där de måste skriva många 

kommentarer. Han menar att detta kan vara en orsak till bortfall men han framhäver också att 

om respondenterna tycker att frågorna är viktiga och av intresse behöver inte omfattningen av 

enkäten vara ett problem (a.a.). Då studiens syfte handlar om vilka bedömningar LSS-

handläggarna gör anser vi att slutna frågor skulle kunna verka mer styrande än öppna frågor. 

Det ger respondenterna möjlighet att med sina egna ord beskriva sina åsikter. Då vinjetten 

handlar om personer med neuropsykiatriskt funktionsnedsättningar tror vi att intresset för att 

besvara frågeformuläret finns trots antalet öppna frågor. Andra fördelar med enkäter är att 

intervjuareffekten försvinner och att det är lättare att anpassa sig efter respondenten då denne 

själv kan välja när enkäten ska besvaras. En nackdel är att forskaren inte kan hjälpa 

respondenten vid funderingar kring enkäten (a.a.). I ett försök att minska eventuella 

funderingar har så tydliga frågor och instruktioner som möjligt konstruerats.  

 

När vinjetten hade utformats mejlades denna till personer i vår närhet som genom sitt yrke har 

kunskap om målgruppen. Detta gjordes för att få feedback på om vinjetten var realistisk samt 

om frågeformuläret var lätt att förstå och följa. Detta kallar Bryman (2002) för en pilotstudie 

och det är ett sätt att säkerställa att frågorna fungerar. Den bör göras på en liten grupp 

respondenter som motsvarar den population som ingår i urvalet. Vi är medvetna om att de 

personer som ingick i pilotstudien inte motsvarar studiens population men ansåg att 

pilotgruppens erfarenheter inom socialt arbete och neuropsykiatri kunde hjälpa oss. Den 

feedback som pilotstudien gav har hjälpt oss att utveckla vinjettstudien. Frågor 

omformulerades, stavfel rättades och ordningsföljden  på frågorna ändrades vilket gjorde 



 21 

frågeformuläret mer tydligt och lätt att följa. Därefter utformades ett missivbrev (Bilaga 3) 

som innehöll tydliga instruktioner om hur vi tänkt att frågeformuläret skulle besvaras. Detta 

menar Bryman (2002) är ett sätt att minska bortfallet.  

 

Då studien skulle ta LSS-handläggarnas arbetstid i anspråk kontaktades enhetschefen för att få 

dennes godkännande om deltagande i studien. Efter samtycke kunde vinjetten lämnas till 

denne för vidare distribution till respondenterna. För att minimera påverkan av genusaspekten 

ombads respondenterna, genom enhetschefen (vilken fått ett eget instruktionsbrev, se bilaga 

4), att inte diskutera vinjetten sinsemellan. Respondenterna hade en vecka på sig att besvara 

frågeformuläret som sedan lades i ett bifogat kuvert vilket lämnades till enhetschefen. Vi är 

medvetna om att det kan finnas en risk för att medarbetarna kan uppleva anonymiteten som 

hotad då chefen var den som ansvarade för att förvara de besvarade vinjetterna tills de 

hämtades på kontoret. Genom att skicka med kuvert har försök att minimera denna risk gjorts.  

Nedan följer nu en redogörelse för hur studiens analysprocess gått till.  

 

5.7 Analysprocess 

Det finns många olika instruktioner på hur en analys skall utföras. Fejes och Thornberg  

(2009) citerar Patton som har kommit fram till att det viktigaste är: ” använd hela ditt intellekt 

för att på ett rättvisande sätt presentera de data du har och kommunicera vad dina data visar utifrån 

syftet med din studie” (a.a. s.32 ). Den utmaning som en forskare, som väljer att ha en kvalitativ 

ansats i sin forskning, har är den att sortera större mängder data och kunna finna det som är 

betydelsefullt. De data som utkristalliseras i analysen skapar mönster som kan kategoriseras, 

tematiseras och tolkas för att till sist utmynna i ett trovärdigt resultat (Fejes & Thornberg, 

2009). Vilken analysmetod du använder beror på syftet, frågeställningarna och 

metodansatsen.  

 

När vinjetterna samlats in lästes de åtta frågeformulär som utgör våra data. Dessa lästes 

förutsättningslöst för att få en preliminär förståelse av helheten (jfr Nyström, 2009). Därefter 

gavs alla ett nummer för att vi under arbetets gång ska kunna gå tillbaka till ursprungskällan 

om något behövde kontrolleras. Frågeformulären som hörde ihop med vinjetten med den 

kvinnliga fallbeskrivningen fick kod 1:1-1:4 och de manliga koderna 2:1-2:4. Vi fortsatte 

sedan med att sammanställa svaren genom att skriva in dem ordagrant i ett frågeformulär för 

de som svarat på fallet med Petra respektive ett för de som svarat på fallet med Axel.  

 

Efter att alla svar skrivits in började vi kategorisera data genom att finna likheter och 

skillnader (jfr Fejes & Thornberg, 2009). Detta gjordes med hjälp av en whiteboardtavla där 

svaren från frågeformulären skrevs upp. Efter att varje fråga gåtts igenom på tavlan 

fotograferades den för att vi skulle kunna återkomma till bilderna. Först jämfördes Axel för 

sig och sedan Petra. Av svaren fann vi gemensamma nämnare som kategoriserades. Det fanns 

också avvikelser från de generella svaren som kunde vara av intresse senare i analysen. När 

detta var gjort jämfördes de svar som respektive vinjetter resulterat i med varandra. Denna 

gång skrevs de kategorier vi funnit hos Axel och Petra upp för att finna skillnader och 

likheter. Genom att systematiskt gå igenom resultatet framkom mönster, likheter och 

skillnader som tolkades med studiens teoriram (Widerberg, 2002). Den metod som användes 

kallas Ad hoc vilket innebär att två eller flera analysmetoder kombineras. Detta är ett sätt att 

öka validiteten i en undersökning (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

Då fokus för analysen har varit LSS-handläggarnas utsagor kring de bedömningar de gjort 

blev hermeneutiken ett naturligt val. Denna används för att tolka och förstå och är vanlig i 
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forskning kring socialt arbete. Detta beror på att den fungerar bra när forskaren vill få 

möjlighet att kartlägga respondenternas egna upplevelser. En annan fördel är att 

respondenterna får möjlighet att själva välja vad de vill skriva och hur de vill uttrycka sig 

(Westlund, 2009). Inom hermeneutiken anses det att ”mening skapas, framträder och kan bara 

förstås i ett sammanhang eller kontext” (Widerberg, 2002 s.26). Vidare finns det i all tolkning och 

förståelse ett beroende mellan delarna och helheten och tvärtom, den så kallade hermeneutiska 

cirkeln.  

 

När forskare studerar och försöker förstå ett beteende eller fenomen görs detta alltid med 

någon form av förförståelse, till exempel en teori eller egna erfarenheter. Dessutom föregås 

alltid en tolkning av vissa förväntningar eller förutfattade meningar (a.a.). Genom att infoga 

citat i analysen skapas förutsättningar för läsaren att kontrollera om den förförståelse eller de 

förutfattade meningar som vi har med oss in i studien format det resultat som redovisas. Vi 

har även tidigare i texten berättat om egna erfarenheter innan studiens start, detta för att öka 

transparensen i analysen (a.a.).  

 

När resultatet var kartlagt började vi fundera över hur detta skulle kunna tolkas med hjälp av 

teoriramen. Först arbetades det med de likheter som kartlagts för att sedan övergå till 

skillnaderna. Som sista led sammanfattades de olika delarna där vi tydligt kunde se vilka 

förklaringar kunnat hittas i de resultat som respondenternas svar utmynnat i och som 

analyserats med hjälp av teoriramen.  

 

5.8 Etiska överväganden 

Här redogörs det för hur vi under forskningsprocessen har förhållit oss kring vissa etiska 

ställningstaganden. De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2009) anser ska beaktas är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationskravet innebär 

att forskaren har skyldighet att informera om forskningens syfte för de individer som berörs 

vid en medverkan i studien. Samtyckeskravet avser rätten för de deltagande i en studie att 

själva bestämma om de vill delta eller inte. Konfidentialitetskravet är det avtal där forskaren 

lovar att de inblandade inte på något sätt skall kunna identifieras samt nyttjandekravet som 

har till syfte att säkerställa att de uppgifter som de berörda lämnar bara används för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2009). Genom ett missivbrev informerades 

respondenterna om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de när som helt 

kunde välja att avbryta sin medverkan. Det finns, enligt Vetenskapsrådet (2009), fall där 

forskningen kan äventyras om de berörda får all information. Detta gällde i studien då vi inte 

ville att respondenterna skulle ha vetskap om att de fick olika vinjetter. Det fanns en risk i att 

respondenterna skulle ha denna kunskap då det skulle kunna påverka dem vid genomförandet 

av frågeformuläret. Enhetschefen hade dock denna kunskap och var fri att informera om 

vinjettstudien när vinjetterna lämnats in. Respondenterna hade vetskap om att studien berörde 

genus och funktionsnedsättningar då detta framgick i missivbrevet. Genom detta anser vi att  

informations och samtyckeskravet uppfyllts. Bilagorna som medföljer studien avidentifierade 

för att vidhålla den utlovade anonymiteten. På grund av skevhet i urvalet har vi valt att inte 

dela upp respondenternas svar utefter om de var män eller kvinnor. De berörda har även 

avidentifierats. Slutligen har den data som respondenterna lämnat enbart använts i denna 

studie.  

 



 23 

5.9 Validitet 

Validitet kan definieras som det som mäts och analyseras i en studie och motsvarar det som är 

relevant för densamme. För att en undersökning skall kunna sägas ha hög validitet skall den 

ha mätt det den avsåg att mäta. Studien undersöker om LSS-handläggare bedömer hjälpbehov 

hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beroende på den hjälpsökandes 

kön. Genom att använda vinjettmetoden där alla respondenter haft samma referenser när de 

svarat på vinjetten har studien kunnat säkerhetsställa den interna validiteten. Denna innebär 

att de slutsatser som dras i undersökningen är trovärdiga (Sandberg & Faugert, 2007). Den 

externa validiteten som behandlar om en studie är generaliserbar kan vara problematisk i 

kvalitativ forskning då det inom denna forskningstradition ofta förekommer fallstudier och 

begränsade urval. Ur detta perspektiv har studien en begränsad extern validitet då få 

respondenter ingår i studien. Avsikt är dock inte att generalisera resultatet utan att skapa 

reflektion kring förhållandet mellan genus och funktionsnedsättning i 

bedömningssammanhang varför den externa validiteten inte utgör ett problem i studien 

(Sandberg & Faugert, 2007; Bryman, 2002). 

 

5.10 Reliabilitet 

Reliabilitet (tillförlitlighet) avser en undersöknings precision. Det handlar om hur systematiskt 

och noggrant studien genomförts. Genom att göra en pilotstudie har vinjetten prövats och 

grundligt omarbetats efter inkomna synpunkter innan den användes i studien (Östberg, 

Wålander & Milton, 1999). Resultatet har systematiskt gåtts igenom för att minimera risken 

för misstag i tolkningsarbetet. Le Compte och Goetz (Bryman, 2002) tar upp att det kan bli 

svårt att replikera en kvalitativ studie då sociala situationer ständigt förändras. Detta medför 

att den externa reliabiliteten kan bli lidande (a.a.). Detta gäller inte studien då den utan några 

större problem kan replikeras i en annan grupp av LSS-handläggare (Sandberg & Faugert, 

2007). Interbedömarreliabilitet vilket innebär att tolkningen vid databearbetning kan bli olika 

om det finns fler än en forskare (Bryman 2002) har minimerats genom att vi bearbetat 

resultatet tillsammans.  

 

6. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för resultatet från vinjettstudien och i samband med detta görs också 

en analys. Inledningsvis beskrivs de respondenter som deltagit i studien för att läsaren ska få 

en uppfattning om vilka som deltagit. För att tydligt visa på de likheter respektive skillnader 

som kunnat utläsas ur resultatet har detta kapitels disposition delats upp i likheter respektive 

skillnader. Under varje rubrik varvas resultat och analys. För att tydliggöra citat från 

respondenterna är de i texten markerade med indragen text. Kapitlet avslutas med en 

jämförande analys av likheterna och skillnaderna.  

 

De åtta respondenterna var mellan 24 och 44 år och hade varit yrkesverksamma inom LSS 

från tre månader till femton år. Av de åtta respondenterna var två stycken män. Alla hade en 

akademisk examen, två har vidareutbildning specifikt för arbete inom LSS, en har en 

vidareutbildning i socialrätt och två nämner att de har deltagit endagars kurser internt och 

externt. De manliga och kvinnliga respondenterna särskiljs inte då det finns en risk för att det 

kan framgå vem som svarat vad.  
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6.1 Likheter 

Alla respondenterna anser att Axel/Petra är i behov av stöd. Några av respondenterna 

använder sig av den förförståelse som de har med sig vilket citaten nedan visar.   

  
Personer med AS har ofta detta behov av hjälp = inget konstigt 

 

Personen har diagnosen Asperger som ofta innebär svårigheter med att se vad som 

behövs göras och vilka konsekvenser det får om man inte vidtar åtgärder. Att låta 

”problemen” fortsätta kan leda till än större konsekvenser. 

 

Ur resultatet kan det utläsas att ingen skillnad görs i bedömningen av hjälpbehov 

beroende på vilket kön den sökande har. Respondenterna utgår från behov, diagnos, 

förförståelse och lagar för att göra bedömningen. Ett traditionellt handikappsperspektiv 

med diagnosen i fokus leder till ett ovanifrånperspektiv det vill säga personerna ses som 

en homogen grupp. Därmed blir personer med funktionsnedsättning avkönade enligt 

cripteorin (Rydström & Tjeder, 2009). En förklaring till att respondenterna har detta 

perspektiv kan vara att de lagar som styr verksamheten tydligt reglerar att ingen 

sökande får diskrimineras eller särbehandlas på grund av kön eller funktionsnedsättning 

såsom Regeringsformen, diskrimineringslagen och SoL.   

 

Vid ett diagnosperspektiv förläggs problemen hos individen istället för i miljön. Det 

blir individen som skall anpassa sig till samhället istället för tvärtom. Enligt cripteorin 

är det först när miljön skapar problem för en individ som denne blir handikappad. Till 

exempel får en person som är rullstolsburen problem i en miljö med trappor, liksom en 

döv på en plats med hörande som inte kan teckenspråk (Shakespeare, 2009). Då 

handikapp och kön skapas genom performativa handlingar och blir till samhällets 

objektiva sanningar ser respondenterna den hjälpsökande som handikappad och i behov 

av stöd. Detta för att kunna klara av att närma sig samhällets norm för hur en människa 

skall vara och vad denne skall klara av (Butler, 1999). Detta i sig gör att respondenterna 

anser att den hjälpsökande har ett hjälpbehov.  

 

Då alla respondenterna anser att den hjälpsökande är i behov av stöd är inte kön en 

särskiljande faktor. Det stöd respondenterna anser behövs, ser vi som ett sätt att närma 

sig normen och skapa förutsättningar för att personen med funktionsnedsättning skall 

närma sig funktionsfullkomlighet. Cripteorin talar om den funktionsfullkomlige och 

personen med funktionsnedsättning där en funktionsfullkomlig är normerande för hur 

en människa skall vara. Ur detta perspektiv blir det en skev maktbalans och personen 

med funktionsnedsättning hamnar i beroendeställning där denne skall assimileras in i 

samhället och göras så normal som möjligt (Rydström & Tjeder, 2009). Stödet som 

respondenterna anser att vinjettpersonerna behöver kan ses som verktyg för att återta 

makten över sitt eget liv vilket är en grundläggande del i socialt arbete. Detta kan vara 

problematiskt i de fall då det stöd som ges utgår från den funktionsfullkomliges norm.   

 

Som tidigare nämnts använder sig respondenterna av sin förförståelse. En risk med 

detta är att individuella problem hamnar i bakgrunden och individen ses som del av en 

homogen grupp inom vilken alla är i behov av stöd. Detta trots att samhället, som ovan 

nämnts, tycks förlägga problemen hos den enskilde individen. I behovsbedömning 

försvinner individen och kön kommer därför inte att vara en avgörande faktor för om 

LSS-handläggaren anser att det finns ett behov av stöd eller inte. Istället kommer de 

kunskaper som finns om funktionshindret att bli den avgörande parametern. Denna 
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homogenisering beskriver Rydström och Tjeder (2009) som en form av könsblindhet 

vilken är en vanlig syn inom handikappforskningen. Denna könsblindhet framkommer 

även i studiens resultat då respondenterna ofta använder sig av sin förförståelse och ett 

diagnostänkande och på så sätt sätter funktionsnedsättningen framför individen.  
 

I motiveringen till varför respondenterna bedömer att det finns ett hjälpbehov uttrycker 

sig respondenterna på detta sätt;  

 
Han behöver stöd för att utföra hushållssysslor så som tvätt och matlagning etc. han har 

även ett begränsat socialt umgänge och kan behöva någon att träffa och prata med och 

dyl. kan även få hjälp med struktur på dagen och väckning. 

 

Axel har svårighet i vardagen exempelvis med hemsysslor, social kontakt svårighet med 

tidsuppfattning och saknar struktur i vardagen därför behöver han hjälp och stöd. 

 

Boendestöd till Petra (vår kommentar) i form av städning och få rutiner kring övriga 

dagliga aktiviteter. Ex inköp, mat.  

 

Jag skulle erbjuda Petra (vår kommentar) boendestöd i form av att försöka få en struktur 

på vardagen. Schema, inhandling, stöd och social kontakt, matlagning.  

 

Som synes lägger samtliga vikt vid behovet av struktur, sociala kontakter och stöd för 

att utföra hushållssysslor. En förklaring till att respondenterna inte gör någon skillnad i 

bedömningar skulle kunna vara att de ser funktionsnedsättningen före könet. En annan 

förklaring kan vara att de utgår från de lagtexter som reglerar verksamheten vilka säger 

att ingen skillnad får göras utifrån kön (SoL). Dessa kan även ses som ett verktyg för att 

skapa en könsmedvetenhet då de hjälper socialarbetare att förhålla sig till kön.     
 

På frågan kring vad Axel/Petra behöver stöd i lyfter respondenterna, i citaten nedan, fram att 

de båda behöver stöd i att hantera vardagliga sysslor såsom städning, tvätt, matlagning och 

inköp med mera. De behöver även stöd i att skapa struktur i vardagen och att skapa sociala 

kontakter enligt respondenterna. 

 
Jag skulle erbjuda boendestöd i form av att försöka få en struktur på vardagen. Schema, 

inhandling, stöd och social kontakt, matlagning. 

 

Sitt boende – praktiskt t.ex. med städ, mat, disk, personlig omsorg, väckning, inköp,   

stöd och struktur över dagens planering, social kontakt – social träning. 

 

Han behöver stöd för att utföra hushållssysslor så som tvätt och matlagning etc. han har 

även ett begränsat socialt umgänge och kan behöva någon att träffa och prata med och 

dyl. 

 

Att respondenterna bedömer att både Axel och Petra är i behov av hushållssysslor anser vi att 

beror på en homogeniserande syn på de sökande där fokus ligger på funktionsnedsättningen 

och inte på den sökandes kön (Rydström & Tjeder, 2009). En annan förklaring kan vara att 

respondenterna utgår från de lagar som verksamheten har att följa vilka tydligt talar om att 

skillnader inte får göras beroende av kön (SoL, LSS). Nedan följer citat som visar på att 

respondenterna använder könsneutrala benämningar såsom personen när de svarar på 

frågorna. Även detta anser vi kan kopplas till ovanstående. 
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Personen har diagnosen Asperger som ofta innebär svårigheter med att se vad som 

behövs göras och vilka konsekvenser det får om man inte vidtar åtgärder. Att låta 

”problemen” fortsätta kan leda till än större konsekvenser. 

 

ja Personen har diagnosen Asperger som ofta innebär svårigheter med att se vad som 

behövs göras och vilka konsekvenser det får om man inte vidtar åtgärder. 

 

att om personen ifråga får struktur, hjälp med inhandling, städ och socialkontakt, 

matlagning kommer må bättre och ev. tvång såsom duschning eventuellt att försvinna. 

 

I resultatet kan det utläsas att respondenterna saknar kännedom om Axel/Petra själv anser sig 

vara i behov av stöd samt hur stödet skall utformas då detta inte framkommer i vinjetten.  

Även på frågan om vilken ytterliggare information som de idealt skulle vilja ha för att göra en 

väl avvägd bedömning svarade respondenterna att de behövde veta Axel/Petras egen 

inställning till stöd. Detta visar citaten nedan.   

 
veta vad vill Petra själv. Framkommer ej. 

 

Det framgår inte om Axel själv önskar och anser sig ha något behov av stöd vilket är en 

förutsättning för att utreda ett behov. 

 

Självklart, vill axel själv ha hjälp?! Alla insatser från LSS/SoL bygger på en frivillighet 

om en person inte är mottaglig behövs motiverande hjälp för att om möjligt kunna ge 

stöd.  

 

Detta kan kopplas till de lagar som verksamheten styrs av. I Socialtjänstlagens 

portalparagraf (SoL 1 kap. 1 §) står; ” verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet.” 

 

I SOU 1998:138 anser författarna att det behövs mer kunskap om förhållningssätt kring 

genus och funktionsnedsättning. Detta då det annars kan finnas risk för att 

könsdiskrimineringen av kvinnor med funktionshinder stärks. Vi anser oss i resultatet 

kunna utläsa att det finns en nyansskillnad i sättet att uttrycka kring frågan om 

respondenten skulle ha gjort samma bedömning om den hjälpsökande varit av motsatt 

kön. Då det svenska språket använder utropstecken för att markera något kan vi se att 

en av respondenternas gjort detta med sitt svar; ” nej!” en annan svarar ”Nej” . Det 

enkla svaret nej kan tolkas som ett svar där respondenten inte reflekterat över om denne 

gör skillnad eller inte. Två av respondenterna har utvecklat sina svar vilket kan tyda på 

en reflektion kring skillnad i behovsbedömning beroende av den hjälpsökandes kön, de 

uttrycker sig på detta sätt; 
 

Det hoppas jag inte, har en lag och riktlinjer att följa, även om bedömningarna är 

individuella så har jag svårt att tänka mig att kön gör någon skillnad. 

 

Tjejer och killar kan skilja sig åt gällande tvång, utagerande och självskadebeteende 

därför skulle stödet kanske skilja sig. Svårt att precisera på grund av olika anledningar. 

 

Ingen av respondenterna tror att de skulle ha gjort en annan bedömning om den sökande varit 

av motsatt kön. Detta kan bero på att respondenterna, av vilka 80 procent var kvinnor, inte vill 

se det genussystem och den samhällsordning som råder, där mannen är normbärare (Butler, 

1999; Hirdman, 2004). 
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Det kan också bero på att respondenterna är professionella och utgår från lagen där det tydligt 

framgår att skillnad inte skall göras beroende av kön. Okunskap kring frågor som handlar om 

skillnader mellan män och kvinnor och om teorier om hur manligt och kvinnligt skapas kan 

också vara en förklaring (jfr SOU, 1998:138). 

   

När respondenterna svarar att de inte gör eller inte tror att de skulle göra en annan bedömning 

kan detta bero på att det finns en omedvetenhet kring hur samhället kontinuerligt producerar 

och reproducerar kön och genus genom det som Butler (1999) kallar performativa handlingar.  

 

Sett ur cripteorins perspektiv kan förklaringen vara att de hjälpsökande ses som en avkönad 

homogen grupp och inte som manliga och kvinnliga individer (Rydström & Tjeder, 2009). Ur 

resultatet kan vi se att respondenterna använder sig av ord som, person, individ eller den 

enskilde när de motiverar sitt ställningstagande vilket vi anser speglar en homogeniserande 

syn. En annan möjlig förklaring till att respondenterna använder sig av exempelvis individ är 

att det finns en medvetenhet om hur kön görs i socialt arbete och för att undvika 

homogenisering.  

 

Ur svaren tycker vi oss också kunna se att några av respondenterna uppfattar frågan 

som känslig vilket kan bero på en rädsla att vara diskriminerande och därmed inte följa 

lagen. Detta tycker vi oss kunna se i svaret ”nej!” då utropstecknet som skrivits om ovan 

visar att respondenten med eftertryck inte vill utveckla svaret på denna fråga. Enligt 

genuskontraktet gör människor kön i interaktion med varandra. Människor skapar 

skillnader som internaliseras och ses som självklara (Hirdman, 2004). Sett ur detta 

perspektiv borde det ha blivit skillnad i bedömningen av hjälpbehov i resultatet. Utifrån 

Kullbergs forskning (2005) som visar att socialarbetare gör skillnad i bedömning av 

manliga respektive kvinnliga klienter borde detta också gälla LSS-handläggarna då 

även de är socialarbetare. Butler (1999) menar att samhället ser olika på män och 

kvinnor samt att saker såsom handlingar och beteenden görs manliga respektive 

kvinnliga. Sett ur detta perspektiv borde personalens bedömningar rörande 

hushållssysslor leda till ett skillnadsskapande dem emellan. En förklaring till att det inte 

blev någon skillnad i studien kan vara den avköning av personer med 

funktionsnedsättning som Rydström och Tjeder (2009) beskriver.  

6.2 Skillnader 

Det finns de respondenter som motiverar vinjettpersonernas hjälpbehov och typ av 

hjälp olika som citaten nedan visar. Petras hjälpbehov bygger, förutom de likheter som 

redovisats, på fasterns beskrivning av situationen, risken för att Petra skall bli isolerad 

och att hon har svårt att sköta sin lägenhet. Risken att förlora lägenheten är en 

anledning till att Petra bedöms vara i behöv av stöd. 

 
fasterns beskrivning 

 

Diagnosen ger personen rätt till insats enligt 1:1 LSS. Hjälpbehovet i sin tur är lite luddigt 

men det finns en viss risk för att Petra ska isolera sig och hon visar tydliga tecken på att 

hon har svårt för att sköta sin lägenhet.  

 

bedömningen grundar jag på risken att Petra ska förlora lägenheten. 

 

Vi funderar på om det anses vara mer allvarligt att en kvinna har det stökigt i sitt hem än att 

en man har det. En förklaring skulle kunna vara att det är samhällets traditionella syner och 

normer kring manligt och kvinnligt som styr bedömningen, om än omedvetet. Här kan 
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paralleller dras till Butler och hennes begrepp performativitet. Även Kullberg och Fäldt 

(2008) har kunnat visa på att socialarbetare tenderar att göra bedömningar av stöd efter de 

föreställningar som deras egen könsroll traditionellt förknippas med.  
 

Citatet visar att Petra också anses vara i behov av samtalskontakt kring hygienen som kan 

vara ett tvång. 

 
Känns som ett tvång när det gäller hygienen kanske en samtalskontakt 

 

För att komma tillrätta med duschningen anser en av respondenterna att kunnig personal 

tillsammans med Axel utforskar om det finns någon lösning på detta; 

 
Genom samtal och bemötande från kunnig personal även beröra ämnet med duschningen 

och se om det finns en lösning alternativt påtala att det finns annan hjälp eventuellt via 

vuxenhab i frågan. 

 

Då människor genom den heterosexuella matrisen konstruerat hur män och kvinnor är, 

kvinnan känslig och irrationell medan mannen ses som rationell och förnuftig (Connell, 

2003), skulle respondenternas olika angreppssätt kring duschningen kunna förklaras. 

Petras problem ses då som mer allvarliga varför professionell hjälp krävs medan Axels 

ses som mildrare och tros kunna avhjälpas via samtal med kunnig personal. En 

alternativ tolkning skulle kunna vara att skillnaderna beror på respondenternas olika sätt 

att uttrycka sig i text.  

   

Respondenterna anser att Axel behöver stöd för att komma upp på mornarna, vilket de 

uttrycker på detta sätt;  

 
Han behöver stöd för att utföra hushållssysslor så som tvätt och matlagning etc. han har 

även ett begränsat socialt umgänge och kan behöva någon att träffa och prata med och 

dyl. kan även få hjälp med struktur på dagen och väckning. 

 

hemsysslor, struktur i vardagen, tillsyn på morgonen genom att personal skall väcka 

honom, social tillvaro för att bryta social isolering. 

 

Påminnas om att gå upp? 
 

Varför anser flera att Axel behöver hjälp med väckning men inte Petra? Detta kan bero på 

genuskontraktet då det finns en generell syn på att män behöver tas om hand (Hirdman, 

2004a). 

 

När respondenterna beskriver att Axel/Petra är i behov av stöd i att utföra hushållssysslor 

specificerar de hushållssysslor olika. Detta beror troligtvis på skriftspråket och inte på att 

respondenterna tänker könssegregerat vilket resultatet i stort har kunnat visa.    

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultatet visar på fler likheter än skillnader 

i respondenternas bedömningar av de hjälpsökande. De likheter som kartlagts har 

kopplats till cripteorin, homogeneralisering, diagnostänkande och lagar. Där skillnader 

setts har dessa knutits till performativitet, genuskontrakt och den heterosexuella 

matrisen. Till skillnad från den forskning som gjorts kring genus och hjälpbehov har vi 

inte funnit ett tydligt stöd för genusskillnader i studien. Istället ser vi en avköning och 

att bedömningar görs utifrån verksamhetens lagar och riktlinjer liksom efter de 
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förkunskaper som respondenterna har om personer med de hjälpsökandes diagnoser och 

problem. Precis som SOU 1998:138 skriver, behöver samhället mer kunskap om 

förhållningssätt kring genus och funktionsnedsättning. Detta för att uppmärksamma på 

vilka grunder som handläggare gör sina bedömningar i fråga om hjälpbehov.   

 

7. Diskussion 

Tidigare studier har visat att socialarbetare gör olika behovsbedömningar beroende på om den 

hjälpsökande är man eller kvinna (Kullberg, 2005; Mwachofi, 2009). Syftet med studien var 

att undersöka om LSS-handläggare gör denna åtskillnad vid bedömningen av behov av stöd 

hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet visar att LSS-

handläggarna till största del inte bedömer olika beroende av den hjälpsökandes kön vilket då 

uttrycker en avvikande hållning mot annan forskning.  

 

I våra efterforskningar kring forskning om män, kvinnor och funktionsnedsättning har vi 

funnit att den varit begränsad till 1990-talet samt början av 2000-talet. Med anledning av detta 

har sådan forskning tagits med då den trots sin ålder visar på hur samhället tänker kring detta 

ämne.  

 

Den forskning som hittats visar på ett mönster där samhällets heteronormativitet i allra högsta 

grad lever. Män får högre ersättning än kvinnor, olika bedömningar görs vid 

biståndsbedömning där mäns problem tenderar att ses som mer allvarliga än kvinnornas. Även 

bland personer med funktionsnedsättning är det kvinnan som skall klara av att ta hand om 

hemmet och handläggare ger dem rådet att gå ner i arbetstid för att klara av detta (SOU 

1998:138; Kullberg, 2005; Mwachofi, 2009). Att detta görs är i sig inget konstigt då 

människan internaliserat dessa tankar under socialiseringens gång.  

 

Forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar på en samstämmighet om att det 

är fler pojkar än flickor som har problematiken. Detta kan bero på att diagnoskriterierna utgår 

från pojkar. Det har visat sig att flickor har mildare och andra symtom än pojkar varför de 

troligen inte upptäcks lika ofta trots att en problematik föreligger (Attwood, 2002). Detta, tror 

vi, har med den heterosexuella matrisen att göra då flickor uppfostras till att vara lugna och 

därmed inte synas i samma utsträckning som pojkar. Pojkar däremot tillåts att vara utagerande 

i annan utsträckning. Nu när det börjat forskas mer kring flickor med funktionsnedsättningar 

tror vi att andra kriterier kommer att utarbetas och fler flickor diagnostiseras.  

 

I studien användes vinjettmetoden som är en relativt vanlig metod i forskning kring socialt 

arbete och den fungerade bra för studiens syfte. Det positiva har varit att respondenter hade 

samma utgångspunkt vid besvarandet av frågeformuläret. En annan fördel har varit att de 

kunnat svara på vinjetten när de själva haft möjlighet. Ett möjligt hinder med metoden är att 

det finns risk för att respondenternas svar riskerar att bli ytliga och sakna den information som 

eftersöks. Möjligheten att ställa följdfrågor saknas (Bryman, 2002). Om möjlighet att göra 

intervjuer funnits hade resultatet kunna fördjupas då följdfrågor kunnat ställas för 

förtydligande (a.a.). Under sammanställningen av resultatet har vi kunnat se att 

respondenterna har olika sätt att uttrycka sig kring frågorna varför det hade varit intressant att 

låta dem svara på båda vinjetterna. Detta för att tydligare se om skillnader eller likheter i 

bedömningar som kunnat ses beror på genusskillnader och inte på språkliga uttryck. Innan 

studiens data sammanställdes fanns en tanke att jämföra hur de manliga respektive kvinnliga 

respondenterna svarat men då det fanns en skevhet i urvalet valde vi inte göra denna 

jämförelse med hänsyn till anonymitetskravet (Vetenskapsrådet, 2009). Som nämnts tidigare 
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har vi inte funnit ett tydligt stöd för genusskillnader i studien till skillnad från den forskning 

som gjorts kring genus och hjälpbehov. Detta skulle kunna bero på de metodval som gjorts. 

Ett större urval av respondenter samt en kombination av vinjettmetoden och intervjuer hade 

kunnat göra studiens resultat tydligare.  

 

Den förförståelse som vi hade med oss visade sig vara felaktig i vissa avseenden. Detta 

märktes i svaren på frågan om hur mycket tid som respondenterna ansåg att den hjälpsökande 

behövde. Respondenterna ombads svara i antal timmar och det visade sig att det i den stad 

som undersöktes inte gav bistånd på detta sätt. Detta spelade dock ingen roll för resultatet 

men visar ändå på vikten att vara öppen och medveten om den förförståelse och de 

förutfattade meningar som forskaren har med sig in i studien. Dessa kan inte tas bort men 

däremot medvetandegöras så att det i möjligaste mån inte påverkar utformningen av studien 

eller tolkningen av resultatet (Wikberg, 2002). Den pilotstudie som gjordes hade troligen 

hjälpt oss ytterligare om den vänt sig till LSS -handläggare.  

 

Vi har kunnat se att flera av respondenterna använder sig av sin förförståelse i den bedömning 

de gör. Detta kan medföra att lagen (LSS) inte efterföljs då individens behov ska ligga till 

grund för behovsbedömningen. En risk med att ha med sig förförståelsen är att det kan leda 

till att handläggare inte ser till individens enskilda behov utan att alla med en 

funktionsnedsättning klumpas ihop och individen blir en del av en grupp (Rydström & Tjeder, 

2009). Detta tror vi kan leda till felbedömningar och att den kan känna sig kränkt. Det kan 

vara positivt med förförståelse då denna kan hjälpa till i mötet med personen med en 

funktionsnedsättning då handläggaren fortare kan skapa sig en uppfattning om den 

hjälpsökandes behov. Detta kräver dock att handläggaren medvetet reflekterar över sin 

förförståelse.  

 

Samhället genomsyras av en heterosexuell attityd där skillnad mellan män och kvinnor skall 

ses som naturliga. Mycket förklaras med att kvinnor inte klarar av vissa yrken på grund av 

fysiologin men man glömmer att några av de tyngsta yrkena, arbetet med äldre och personer 

med funktionsnedsättning, utförs av kvinnor. Då samhället kontinuerligt gör skillnad mellan 

män och kvinnor internaliseras detta tänkande i oss och det är därför logiskt att även personer 

som arbetar med olika typer av bistånd bedömer olika beroende av kön. Vi funderade på om 

detta var fallet hos LSS-handläggare. Det resultat som framkommit visar att LSS-

handläggarna i studien inte gör olika bedömningar beroende av kön när de bedömer 

hjälpbehovet hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vad det beror på är 

en fråga om lagar, homogenisering, förförståelse och diagnostänkande. Vi anser att det är 

positivt att skillnad inte görs om LSS-handläggarna utgår från lagar men om de däremot ser 

personer med funktionsnedsättning som en homogen grupp finns risk för att individen inte får 

den anpassade hjälp som denne behöver och då kommer inte LSS-lagen att fylla den funktion 

som den var tänkt att fylla från början, nämligen att var och en skall ha hjälp efter sitt egna 

behov.  

 

Då forskning kring kön och funktionsnedsättning inte har bedrivits inom det sociala arbetet i 

någon större utsträckning finns det många olika områden att forska kring. Ett område skulle 

kunna vara att undersöka om faktorer som LSS - handläggares ålder, kön, yrkeserfarenhet och 

utbildning påverkar de bedömningar av hjälpbehov som görs. Vi hade för avsikt att undersöka 

detta i studien och därför formulerades frågor kring detta. På grund av skevheten i urvalet fick 

denna fråga lämnas obesvarad. För att frågan skall kunna besvaras krävs ett större urval och 

mindre skevhet vad gäller könsfördelningen mellan män och kvinnor. Det skulle även vara 

intressant att genomföra denna studie i en större population, då vi tror att detta skulle göra att 
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frågor kring genus och funktionsnedsättningar lyfts till diskussion. Då socialarbetare ofta 

möter personer med funktionsnedsättningar är det viktigt med reflektion kring sina egna 

förhållningssätt i frågan.  

 

Slutligen kan det konstateras att studien inte kan påvisa att LSS-handläggarna i den stad som 

undersöktes grundar sina behovsbedömningar på om den hjälpsökande är en man eller en 

kvinna.  
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Bilaga 1 

Instruktion 

Läs först vinjetten. Med denna som grund svarar du sedan på frågeformuläret som följer på 

nästa sida. Besvara frågeformuläret förutsättningslöst utifrån dina egna preferenser, det vill 

säga utan att ta hänsyn till eventuella resurs- och organisatoriska hinder som kan 

förekomma. Om raderna inte räcker till får du gärna skriva på baksidan eller bifoga ett 

papper. Glöm inte att ange vilken fråga det är som du svarar på.  

 

Vinjett 

Petra är 22 år och har Asperger syndrom. Hon har nyligen flyttat från Mellanstad till storstad 

för att studera vid universitetet. Hon utreddes och fick sin diagnos vid femton års ålder.  

 

Petra har en faster i Storstad som besöker henne emellanåt. Vid fasterns besök hos Petra 

upptäcker hon att Petra inte klarar av att ta hand om sitt hem. Det är stökigt, smutsigt och 

diskbänken är överbelamrad med disk. De senare tillfällena tycker också fastern att Petra varit 

väldigt trött. Hon har pratat med Petra om detta och det är med hjälp av fastern Petra 

kontaktar socialtjänsten. 

 

Petra bor själv i en studentlägenhet i området nära skolan. Kvar i Mellanstad bor Petras 

mamma med hennes två yngre syskon. Pappan är död sedan ett år tillbaka. Hon saknar honom 

mycket då hon anser att han var den som stöttade och förstod henne. Petra har inga vänner 

och under sin skoltid i Mellanstad var hon mobbad.  

 

Hon har en dålig relation till sin mamma då hon tycker att mamman inte förstår henne. De har 

därför en sporadisk kontakt. Hon trivs i Storstad och är nöjd med sin tillvaro men har problem 

med att somna då hon är rädd för att försova sig. Petra gillar att studera och lägger mycket tid 

och engagemang på detta. På senare tid har hon känt sig väldigt trött. Hon tycker bara att hon 

hinner med skolan. Petra duschar tre gånger om dagen, cirka en och en halv timme per gång. 

Hennes kost består till största delen av kräm och smörgås som hon handlar i närbutiken varje 

dag. Lägenheten städas någon gång i månaden då hon tycker att detta räcker. Någon 

dammsugare har inte Petra då hon inte klarar av ljudet från denna. Varje lördag eftermiddag 

tvättar hon i husets gemensamma tvättstuga. 
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Frågeformulär 

1.  Anser du att Petra har behov av stöd?  

 Ja 

 Nej 

Motivera ditt svar (Varför anser du att den hjälpsökande har/inte har det bedömda 

hjälpbehovet?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om du svarat ja på fråga 1, fortsätt till fråga 2. Om du svarat nej på fråga 1, fortsätt till 

fråga 4.  

 

2. I vilken omfattning anser du att den Petra är i behov av insatser? (ange i timmar per vecka) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kring vad anser du att Petra behöver stöd? Motivera ditt svar.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad (vilka omständigheter, vilka erfarenheter) grundar du din bedömning på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Vilken ytterliggare information skulle du idealt vilja ha för att göra en väl avvägd 

bedömning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vilken erfarenhet har du av personer med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Anser du att dina kunskaper är lika stora kring pojkar som flickor med ett neuropsykiatriskt  

funktionshinder? 

 Ja 

 Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Om din klient hade varit av motsatt kön, tror du att bedömningen skulle ha blivit 

annorlunda? Om ja, på vilket sätt och av vilken anledning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Ålder (tex. 32 år) 

___  År 

 

10. Kön (Ange med X i respektive ruta) 

 Man  

 Kvinna  

 

11. Anställningsform 

 Fastanställd 

 Vikarie 

 Annan, vilken ______________________________________________________________ 
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12. Tid i yrket som LSS-handläggare (Ange i månader eller år) 

 

____ 

 

13. Utbildning 

 Socionom 

 Annan akademisk examen 

 Annan utbildning, vilken 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Har du någon vidareutbildning specifikt för din nuvarande tjänst?  

 Ja 

 Nej 

Om du har svarat ja på fråga 14, gå vidare till fråga 15.a. 

 

15.a. Vilken utbildning? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15.b. Ange vidareutbildningens omfattning.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Instruktion 

Läs först vinjetten. Med denna som grund svarar du sedan på frågeformuläret som följer på 

nästa sida. Besvara frågeformuläret förutsättningslöst utifrån dina egna preferenser, det vill 

säga utan att ta hänsyn till eventuella resurs- och organisatoriska hinder som kan 

förekomma. Om raderna inte räcker till får du gärna skriva på baksidan eller bifoga ett 

papper. Glöm inte att ange vilken fråga det är som du svarar på.  

 

Vinjett 

Axel är 22 år och har Asperger syndrom. Han har nyligen flyttat från Mellanstad till storstad 

för att studera vid universitetet. Han utreddes och fick sin diagnos vid femton års ålder.  

 

Axel har en faster i Storstad som besöker honom emellanåt. Vid fasterns besök hos Axel 

upptäcker hon att Axel inte klarar av att ta hand om sitt hem. Det är stökigt, smutsigt och 

diskbänken är överbelamrad med disk. De senare tillfällena tycker också fastern att Axel varit 

väldigt trött. Hon har pratat med Axel om detta och det är med hjälp av fastern Axel kontaktar 

socialtjänsten. 

 

 Axel bor själv i en studentlägenhet i området nära skolan. Kvar i Mellanstad bor Axels 

mamma med hans två yngre syskon. Pappan är död sedan ett år tillbaka. Han saknar honom 

mycket då han anser att han var den som stöttade och förstod honom. Axel har inga vänner 

och under sin skoltid i Mellanstad var han mobbad.  

 

Han har en dålig relation till sin mamma då han tycker att mamman inte förstår honom. De 

har därför en sporadisk kontakt. Han trivs i Storstad och är nöjd med sin tillvaro men har 

problem med att somna då han är rädd för att försova sig. Axel gillar att studera och lägger 

mycket tid och engagemang på detta. På senare tid har han känt sig väldigt trött. Han tycker 

bara att han hinner med skolan. Axel duschar tre gånger om dagen, cirka en och en halv 

timme per gång. Hans kost består till största delen av kräm och smörgås som han handlar i 

närbutiken varje dag. Lägenheten städas någon gång i månaden då han tycker att detta räcker. 

Någon dammsugare har inte Axel då han inte klarar av ljudet från denna. Varje lördag 

eftermiddag tvättar han i husets gemensamma tvättstuga. 
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Frågeformulär 

1.  Anser du att Axel har behov av stöd?  

 Ja 

 Nej 

Motivera ditt svar (Varför anser du att den hjälpsökande har/inte har det bedömda 

hjälpbehovet?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Om du svarat ja på fråga 1, fortsätt till fråga 2. Om du svarat nej på fråga 1, fortsätt till 

fråga 4.  

 

2. I vilken omfattning anser du att den Axel är i behov av insatser? (ange i timmar per vecka) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kring vad anser du att Axel behöver stöd? Motivera ditt svar.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vad (vilka omständigheter, vilka erfarenheter) grundar du din bedömning på? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Vilken ytterliggare information skulle du idealt vilja ha för att göra en väl avvägd 

bedömning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Vilken erfarenhet har du av personer med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Anser du att dina kunskaper är lika stora kring pojkar som flickor med ett neuropsykiatriskt  

funktionshinder? 

 Ja 

 Nej 

Motivera ditt svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Om din klient hade varit av motsatt kön, tror du att bedömningen skulle ha blivit 

annorlunda? Om ja, på vilket sätt och av vilken anledning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Ålder (tex. 32 år) 

___  År 

 

10. Kön (Ange med X i respektive ruta) 

 Man  

 Kvinna  

 

11. Anställningsform 

 Fastanställd 

 Vikarie 

 Annan, vilken ______________________________________________________________ 
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12. Tid i yrket som LSS-handläggare (Ange i månader eller år) 

 

____ 

 

13. Utbildning 

 Socionom 

 Annan akademisk examen 

 Annan utbildning, vilken 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Har du någon vidareutbildning specifikt för din nuvarande tjänst?  

 Ja 

 Nej 

Om du har svarat ja på fråga 14, gå vidare till fråga 15.a. 

 

15.a. Vilken utbildning? 

 ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15.b. Ange vidareutbildningens omfattning.  

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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  Bilaga 3 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som just nu påbörjat arbetet med vår C-uppsats. 

Uppsatsen kommer att behandla genus och funktionshinder.  

 

Vi använder oss av en vinjettstudie vilket innebär att ni först får läsa ett typfall för att därefter 

besvara ett antal frågor. Vår studie är avgränsad till er stad vilket betyder att ni är de enda vi 

har vänt oss till. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Ditt deltagande är 

givetvis frivilligt men vi är tacksamma för alla svar vi kan få. Du kan när som helst och utan 

motivering välja att avbryta ditt deltagande i studien.  

 

Inga personliga uppgifter kommer att användas i uppsatsen som gör det möjligt för någon att 

känna igen er. Efter publikation i DiVA kommer vinjettformulären att förstöras.    

 

C-uppsatsen kommer att publiceras i universitetets databas DiVA och ni kommer att få ta del 

av uppsatsen.    

 

Lägg frågeformuläret i bifogat kuvert och lämna det till enhetschefen för vidarebefordran till 

oss. Lämna det senast den 27 november klockan 13.00.  

 

Ytterligare uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

 

Kontaktpersoner 

Karin Floberg   Marcus Herz 

Tfn 0702-23 34 41  Handledare, 

 marcus.herz@oru.se 

Maria Lindfors  Tfn 0706-68 80 30mailto:Marcus.herz@oru.se

  

Tfn 0702-56 73 44  

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

mailto:Marcus.herz@oru.se
mailto:Marcus.herz@oru.se
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Bilaga 4 

Hej!  

 

Vi vill först tacka för att du och dina medarbetare hjälper oss med att kunna göra en bra c-

uppsats. C-uppsatsen kommer att behandla genus och funktionshinder och därför är vi extra 

tacksamma för att ni tar er tid att svara på vinjetten. C-uppsatsen kommer att vara 

avidentifierad, vilket innebär att de som läser den inte kommer att kunna identifiera er 

arbetsplats. När uppsatsen publiceras i DiVA kommer v i att skicka ett exemplar till er. Om ni 

har tid kommer vi givetvis och berättar om resultatet och analysen.   

 

Här kommer lite anvisningar för hur du skall instruera LSS-handläggarna inför att svara på 

frågeformuläret som följer vinjetten.  

 

 Lämna ut kuvertet till LSS-handläggarna (inte SoL-handläggarna), 8 stycken. 

 Be dem svara så snart de har möjlighet.  

 Berätta vart de skall lämna in den.  

 Tala om att de inte skall prata med varandra om vinjetten innan de lämnat in den.   

 

 

Vid frågor kan du kontakta 

 

Kontaktpersoner 

Karin Floberg   Marcus Herz 

Tfn 0702-23 34 41  Handledare, 

 marcus.herz@oru.se 

Maria Lindfors  Tfn 0706-68 80 30  

Tfn 0702-56 73 44  

 

Tack än en gång för er medverkan! 

 

 

 


