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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När människor blir sjuka förväntar de sig att sjukvården som erbjuds är lika för alla. En 
rapport från socialstyrelsen redogör för en ojämn fördelning av hjälpmedel mellan män och kvinnor. 
Kvinnor får i regel fler hjälpmedel än män, däremot är hjälpmedlen som förskrivs till kvinnor billigare 
och inte lika högteknologiska. Inom ämnet arbetsterapi är genus ett outforskat område då det 
klientcentrerade synsättet arbetsterapeuter har i sina patientmöten är mer centralt än tankar på 
vilket kön arbetsterapeuten möter. Syfte: Att beskriva hur arbetsterapeuter tänker kring genus vid 
förskrivning av hjälpmedel. Datainsamling: Datainsamlingen skedde genom fokusgruppsintervjuer 
där tio arbetsterapeuter som förskrev hjälpmedel deltog i två olika grupper. Diskussionerna från 
fokusgruppsintervjuerna samlades in med ljudinspelning och filminspelning. 
Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att låta arbetsterapeuternas tankar och värderingar kring 
ämnet genus i samband med hjälpmedelsförskrivning lyftas och diskuteras. Datainsamlingen 
analyserades efter en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades i olika 
kategorierna: Skillnader i genus vid hjälpmedelsförskrivning, Möjliga orsaker till skillnaden i genus 
vid hjälpmedelsförskrivningen, med underkategorierna: Ålder, Kultur och anhöriga, samt 
Klientcentrering. Arbetsterapeuterna uppger att de huvudsakligen arbetar klientcentrerat och inte 
aktivt tänker på genus i sitt arbete. De anser att ålder, kultur och kön är viktiga aspekter för att 
förstå sin patient och dennes behov.  
Slutsats: Arbetsterapeuter arbetar klientcentrerat och tänker inte aktivt kring genus.  
 
Sökord: Arbetsterapi, Genus, hjälpmedel, hjälpmedelsförskrivning 
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1. INLEDNING 

Den förväntan som individen har när den uppsöker vård är att det som erbjuds vid sjukdom ska vara 
jämställt för både män och kvinnor samt erbjuda lika hög kvalité för båda könen. I en rapport från 
socialstyrelsen sammanställdes studier som handlade om jämställdhet och hjälpmedelsförskrivning. 
Resultatet som presenteras visar på att forskningen inom området är begränsad och att det inte 
gjorts många studier där man tittar på detta problemområde (1). Region Örebro län har gjort en 
studie där kostnader och fördelning av hjälpmedel mellan män och kvinnor har undersökts. Studien 
visade skillnader i kvalitén av hjälpmedlen, då kvinnor får billigare hjälpmedel, samt mindre 
högteknologiska. Män fick utskrivet fler elrullstolar samt hörapparater (1). Liedberg, Björk och 
Hensing (2) intervjuade arbetsterapeuter i fokusgrupper om deras upplevelse av genus inom 
arbetsterapi. Intervjuerna analyserades och två teman presenterades “Genuskonceptet är outtalat 
inom arbetsterapi” och “Klientmöten”. Arbetsterapeuterna i Liedbergs studie diskuterade kring 
dessa teman och ansåg att genus inte var någonting de aktivt tänkte på i sitt arbete. De nämner 
också att de tycker att det är skillnad på män och kvinnor i klientmöten där män är mer självsäkra 
och verbala medan kvinnor ifrågasätter sig själva, detta kan leda till att hjälpen då blir annorlunda 
mellan könen (2). Då området genus och arbetsterapi är relativt outforskat vill denna studie titta 
närmre på det för att undersöka arbetsterapeuters tankar kring genus vid hjälpmedelsförskrivning.  

2. BAKGRUND 

2.1 ARBETSTERAPI 
 
Arbetsterapi handlar om hur människan utför sina vardagliga göromål på ett organiserat och 
meningsfullt sätt. Människan har ett behov av att stimuleras och detta behov fylls när personen 
utför, för sig, aktiviteter som gör att vardagen får betydelse (3). En central del i arbetsterapi är 
klientcentrering där man ser till att varje person är unik och bestämmer över sin egen behandling 
(3). Arbetsterapeuten har ett holistiskt synsätt genom att den ser till hela människan och situationen 
(4).  
 
Gary Kielhofner (5) beskriver att människan är en aktiv varelse. Människans aktivitet utgörs av tre 
aspekter som alla är nödvändiga för att en person ska klara av att utföra en handling. Viljekraft är en 
aspekt av aktivitet och handlar om tankar och hur en person känner inför att utföra en aktivitet. 
Viljekraften kan beskrivas som vår motivation till att vilja utföra en aktivitet (5). 
Den andra aspekten av begreppet aktivitet handlar om vanebildning. En vana är ett nästintill 
automatiskt utförandemönster som utförs i en välkänd närmiljö, till exempel ett hem, arbetsplats 
och närliggande områden (5). Den tredje och sista aspekten handlar om utförandekapacitet. 
Utförandekapaciteten beskrivs som vår förmåga att utföra handlingar baserat på våra fysiska och 
mentala färdigheter (5). 
 
Aktivitetsförmågan är beroende av vilken miljö personen befinner sig i och vilka funktioner som finns 
i behåll. Miljön beskrivs som fysisk och psykisk, till exempel en arbetsplats, lekplats, kulturell 
tillhörighet och sociala kontakter (5). Arbetsterapeuter arbetar därför i olika sammanhang, det kan 
vara i skolan, i hemmet eller på arbetet (4). Resurser och möjligheter finns i vår miljö vilket ökar 
möjligheten för oss att utföra saker och välja vad vi vill göra. Miljön erbjuder en rad möjligheter av 
aktiviteter, till exempel gå och ta en kopp kaffe på ett café eller moraliskt stöd från vänner och 
familj. (5). Arbetsterapeuten arbetar bland annat med att anpassa vardagsmiljön samt att 
förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel (4). Socialstyrelsen beskriver hjälpmedel som 
”Individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning”. Hjälpmedel brukar delas upp i 
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två olika kategorier; hjälpmedel för att klara av det vardagliga och hjälpmedel för vård och 
behandling. Hjälpmedel för det vardagliga livet definieras som hjälpmedel som hjälper en 
patient att klara av sina grundläggande behov som äta och klä på sig. Hjälpmedel för vård och 
behandling är insatser som påverkar patienten medicinskt.  (6). För att förskriva ett hjälpmedel 
använder arbetsterapeuten sig av den så kallade förskrivningsprocessen. Förskrivningen av 
hjälpmedel är en del av rehabiliteringens och habiliteringens insatser inom sjukvården. 
Arbetsterapeuten gör en behovsbedömning, provar ut och anpassar hjälpmedlet efter 
patientens specifika behov (6). Behovsbedömningen ska inte ersätta en patients rehabilitering 
eller aktivitet utan ska underlätta patientens delaktighet i sin rehabilitering och 
aktivitetsutförande. 

2.2 GENUS 
 
Begreppet genus är ett komplext begrepp och det finns ett flertal tolkningar. En definition som 
används ofta är tanken om att genus betonar en komplicerad kunskap kring manligt och kvinnligt, 
när det gäller estetik, kroppar och makt (7,8). Det svenska begreppet genus kommer från engelskans 
”gender” som härstammar från grekiska och betyder härkomst, slag, kön eller stam (8). Inom 
genusforskning är begreppet ”Doing gender” (att göra genus) en central del. Detta innebär att 
människor ständigt konstruerar könsroller. Det handlar om hur personen klär sig, för sig och agerar i 
förhållande till det som den rådande normen förväntar sig att personen gör (9). Andra aspekter som 
ålder och etnicitet har ett inflytande på genus (9). Inom genusvetenskapen är genussystemet en 
avgörande del i hur människan ser på män och kvinnor. Det innebär att man skiljer på ”manligt” och 
”kvinnligt” och att det finns en ordningsstruktur mellan könen, där manligt är överordnat kvinnligt. 
En konsekvens av genussystemet är att kvinnor och män lever under olika villkor (7, 8, 9). 
Genussystemet är även präglat av rasifierade ordningar, alltså att män och kvinnor av olika 
etniciteter också lever under olika villkor (8). Det är också viktigt att påpeka att tanken om att det 
bara finns två kön (man och kvinna) har problematiserats och anses inte stämma (8). Judith Butler 
anser att de genuskategorier som finns är ett resultat av handlingar och iscensättningar av 
genusnormer. Hon ser detta som en biprodukt av vår förståelser av genusnormer och att det 
osynliggör genusvariationer (8). Denna studie kommer utgå ifrån de två genuskategorierna ”kvinnligt 
och manligt”. I studien kommer begreppet genus användas med syftet att skilja på ”manligt” och 
kvinnligt”. Studien kommer behandla den socialt konstruerade aspekten av kön och inte enbart 
biologiskt kön. 
 
Liedberg och Lindh Falk (9) har skrivit ett kapitel kring genus och arbetsterapi. De diskuterar varför 
arbetsterapeuter bör använda ett genusmedvetet förhållningssätt i sitt arbete. De anser att 
arbetsterapeuter bör ha förståelse för sina egna värderingar och vad arbetsterapeuten själv tänker 
om de traditionella könsrollerna för att detta inte ska ha en påverkan på patientens interventioner. 
Detta skulle vara ett resultat av ett genusmedvetet förhållningssätt. Bland arbetsterapeuter finns 
därför ett behov av genusmedvetenhet om könsnormer och vilka konsekvenser det kan få för 
patienter. Att arbetsterapeuter har ett klientcentrerat synsätt leder inte automatiskt till ett 
genusmedvetet förhållningssätt, eftersom arbetsterapeutens egna värderingar kan syra igenom. De 
beskriver även att mer forskning- och utbildningsinsatser behövs (9).  

2.3 PROBLEMOMRÅDE 
 
Genus i relation till vård är ett område som det forskats en del om men inom ämnet arbetsterapi och 
genus finns det få studier och är ett relativt outforskat område som bör undersökas närmre.  
Jämställd vård är något som socialstyrelsen och landsting runt om i Sverige arbetat för Det har 
rapporterats en skillnad i jämställdhet mellan kvinnor och män när det gäller vård. Bland annat inom 
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områdena väntetid, undersökning och behandling (10).  I tidigare forskning beskrivs skillnader på hur 
vård skiljer sig mellan män och kvinnor. Kvinnor togs inte på lika stort allvar som män vid till exempel 
bröstsmärtor. Kvinnor fick vänta längre på organdonationer än män och fick dialys för njurfel med 
längre tid mellan sessionerna (11). I en studie undersöktes skillnader mellan könen när det kommer 
till samhällsservice. Studien undersökte 653,206 fall där man tittade på vilken hjälp som erbjöds och 
om det var någon skillnad i det beroende på om man var man eller kvinna. Studien visar att männen 
i större utsträckning fick hjälp att söka och hitta jobb, erbjöds mer arbetsterapi och fysioterapi, fick 
högre arbetslöshetspenning och erbjöds i större utsträckning än kvinnor stipendier till universitet 
(12). 
 
I en rapport från Socialstyrelsen (1) beskrivs skillnader mellan könen när det gäller hjälpmedel. Män 
fick i högre utsträckning dyrare hjälpmedel förskrivna som eldrivna rullstolar med manuell styrning i 
Region Örebro län. Handikappförbunden (numera Funktionsrätt Sverige) (13) har funnit att 
genusperspektivet inom hjälpmedelmedelssammanhang inte är tillräckligt diskuterat. De beskriver 
en tydlig skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till attityder kring hjälpmedel vid en 
kronisk eller förvärvad funktionsnedsättning (13). 

3. SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur arbetsterapeuter tänker kring genus vid förskrivning av 
hjälpmedel. 

4. METOD 
 
Detta är en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Syftet är att finna upplevda erfarenheter och 
förståelser för ett fenomen genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer (14). 
Enligt Kvale (14) så passar en fokusgruppsintervju när man vill utforska ett nytt ämne för att få fram 
olika och spontana uppfattningar kring ämnet.  

4.1 URVAL 
 
Urvalet påbörjades med att ett mail skickades ut med en intresseförfrågan att delta i studien. Totalt 
skickades 229 mail ut till arbetsterapeuter som arbetade i kommuner i Mellansverige. 
Inklusionskriterierna för denna studie var att arbetsterapeuterna skulle vara yrkesverksamma 
legitimerade arbetsterapeuter samt ha förskrivningsrätt. Tio arbetsterapeuter tackade ja till att delta 
i studien och 192 tackade antingen nej eller skickade inget svar tillbaka till författarna. De som valde 
att tacka ja till deltagande i studien fick ett informationsblad skickat till sig där det redogjordes för 
studiens genomförande samt deltagarnas rättigheter utifrån forskningsetiska principer. Totalt deltog 
tio yrkesverksamma arbetsterapeuter. Vid första fokusgrupptillfället deltog fyra och vid det andra 
fokusgrupptillfället deltog sex. Av de tio deltagarna var fyra män och sex kvinnor. Sju av deltagarna 
har arbetat mindre än fem år som arbetsterapeut.  

4.2 DATAINSAMLING - FOKUSGRUPPER 
 
För att besvara studiens syfte användes fokusgruppsintervjuer. Användandet av 
fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod för samla in kvalitativ data om arbetsterapeuters 
erfarenheter och upplevelser om genus och hjälpmedel. Metoden lämpar sig också när attityder och 
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värderingar ska studeras (15). Deltagarna i en fokusgruppsintervju bör ha något gemensamt (14), i 
detta fall samma profession som arbetsterapeut och hjälpmedelsförskrivare. 
 
I en fokusgruppintervju är det ett centralt ämne som ska diskuteras. Den vanligaste metoden för att 
samla in data från fokusgrupper är att presentera ämnet i form av ett fall med några specifikt 
formulerade frågor som avser att leda deltagarna i diskussionerna som uppstår och som de kan 
förhålla sig till om diskussionerna tar en annan riktning än vad som först var avsett (16). En 
fokusgruppsintervju leds av en moderator som presenterar olika teman som fokusgruppsdeltagarna 
ska diskutera kring. Moderatorn kan med fördel förbereda några frågor att ställa till gruppen om 
diskussionerna stannar av eller tar en annan riktning än den först avsedda (14). 
Deltagare som delar med sig om sina egna åsikter inspirerar ofta de andra deltagarna att göra 
detsamma och på detta sätt öppnas nya tankebanor upp för deltagarna (15).  
 
Innan fokusgruppsintervjun utformades två vinjetter som figurerar två patienter med olika diagnoser 
och svårigheter, patienterna hade också olika kön. Till vinjetterna gjordes ett antal frågor som 
intervjuaren kunde ställa till fokusgruppdeltagarna för att få igång diskussionen eller för att ställa om 
deltagarna svävade iväg från ämnet. Frågorna handlade till exempel om vad deltagarna trodde om 
patienternas personligheter, om de tänker på genus i sitt arbete som arbetsterapeuter och vilka 
hjälpmedel de skulle tänka sig att förskriva till patienterna i vinjetterna. Båda författarna deltog vid 
fokusgruppsintervjuerna. En av författarna agerade moderator under fokusgrupptillfällena och 
ställde frågor när diskussionerna avtog. Deltagarna fick fritt diskutera kring vinjetterna och ämnet 
genus i koppling till hjälpmedelsförskrivning. Fokusgruppsintervjuerna spelades in genom både film- 
och ljudinspelning.  

4.3 VINJETTER 
 
I denna studie användes vinjetter för att illustrera två klienter som deltagarna skulle förhålla sig till.  
Vinjetter är beskrivna scenarier som antingen kan vara fiktiva eller baseras på verkliga händelser. 
Dessa används för att klargöra personers omdömen kring det valda ämnet (17). Vinjetterna (se 
bilaga) som användes i denna studie var fiktiva. Vinjetterna beskrev två personer, en man och en 
kvinna. Mannen hade sjukdomen Parkinson och kvinnan Multipel skleros. De två personerna hade 
liknande problematik och inga specifika uppgifter om vad de hade för intressen eller attribut fanns. 
Grunden till detta var för att se vilka egenskaper och intressen som arbetsterapeuterna tillskrev 
personerna i vinjetterna.   

4.4 PILOTINTERVJUN 
 
Innan fokusgruppsintervju ett utfördes en pilotintervju för att testa vinjetterna och 
diskussionsfrågorna. Två arbetsterapeutstudenter deltog i pilotintervjun. Det som framkom efter 
genomförandet var att diskussionsfrågorna behövde vara fler för att kunna hjälpa deltagarna när 
diskussionen avtog samt för att förhindra alltför stora utsvävningar i diskussionen. Pilotintervjun 
användes inte i resultatet då studenterna inte har förskrivningsrätt samt att fler frågor tillkom.   

4.5 FORSKNINGSETIK 
 
Inom forskning är det viktigt att ha etiska regler och principer i åtanke om man ska genomföra ett 
forskningsprojekt med människor som deltagare. Deltagare i en studie ska alltid få information om 
vad studien innebär och vad som förväntas ske, därför är det viktigt att alla som tackat ja till att delta 
i studien vet att de när som helst kan välja att dra tillbaka sitt samtycke och inte delta i studien. En 
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annan viktig princip är att deltagarna inte får utsättas för skada, fysisk såväl som psykisk. Det är 
viktigt att tänka på att överväga vilka vinster och vilka risker som finns för deltagarna (18). Riskerna 
som fanns i att delta i denna i studie var att arbetsterapeuterna kunde känna sig kritiserade i sin 
yrkesroll och att de skulle uppleva fokusgruppstudien som ett tillfälle att finna fel i deras arbete. 
Vinsten av att delta i denna studie skulle förhoppningsvis bli en ökad medvetenhet om genus och 
hur resurser fördelas mellan män och kvinnor. Genom att lyfta egna åsikter och tankar kring genus 
och samtidigt lyssna till andra kan perspektivet på patienter förändras och arbetsterapeuten får ett 
nytt sätt att se på sina patienter och en ökad förståelse för att kön i vissa fall kan spela roll.  
 
För att uppnå informationskravet (18) skickades först en förfrågan om att delta ut samt ett 
informationsblad. Efter visat intresse har ett informationsblad skickats där det är beskrivet hur 
studien ska genomföras, en redogörelse för hur personuppgifter behandlas samt att deltagarna kan 
välja att inte delta i studien precis när de vill utan att behöva lämna information om anledning. 
Information om att ljudinspelning och observation kommer ske under fokusgrupptillfället framgick i 
informationsbladet för att deltagarna skulle veta detta på förhand. När fokusgruppintervjuerna ägde 
rum tillfrågades deltagarna om de tillät att bli filmade under intervjun, detta för att transkriberingen 
skulle genomföras lättare och deltagarna skulle skiljas åt bättre än om det bara fanns ljudinspelning. 
Information gavs om att det inte kommer filmas om någon av deltagarna inte samtyckte. För att 
uppnå samtyckeskravet (18) fick samtliga deltagare skriva under ett samtyckesformulär där de 
tackade ja ytterligare en gång till att delta i studien. Samtliga deltagare gav samtycke till 
filminspelning under båda fokusgrupptillfällena. 

4.6 DATAANALYS 
 
För att analysera den insamlade datan användes en kvalitativ innehållsanalys (19). 
Efter genomförda fokusgruppsintervjuer transkriberades båda intervjuerna. Författarna 
transkriberade varsin intervju och därefter korrektur läste den andra författaren transkriberingen. 
Det transkriberade materialet lästes igenom för att lyfta ur delar av texten, som ansågs relevanta 
mot studiens syfte, så kallade meningsenheter. För att lättare hantera meningsenheterna så 
kondenserades texten till kortare meningar med samma innebörd. De kondenserade 
meningsenheterna fick en kod som beskrev innehållet. De koder som liknade varandra blev sedan 
kategorierna. Citat plockades ut ur intervjuerna och placerades under passande kategori. Citaten 
används för att läsare ska få en bättre förståelse och för att ge en korrekt bild av vad som diskuterats 
under fokusgruppstillfällena.  
 
 
Tabell 1 Exempel på kondensering 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

så kan jag tycka att eeh,eeh män kan 
va svårare i att liksom ta emot 
hjälpmedel och mycket mer att dom 
ska ”nä men jag löser det här själv” 

Män svårare att ta 
emot hjälpmedel och 
vill lösa problemen på 
egen hand. 

Skillnad mellan 
man och kvinna 

Skillnader mellan könen i 
hjälpmedelsförskrivning 

det är vissa fall jag kan tycka att om 
det är nu en kvinnlig patient så det 
är vanligare att det sker att dom 
tackar nej till hjälpmedel pågrund av 
att dom har en make 

Kvinnor tackar ofta nej 
på grund av att anhörig 
hjälper till.  

Orsak till skillnad Möjliga orsaker till 
skillnader mellan könen i 
hjälpmedelsförskrivning 
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5. RESULTAT 
 
Resultatet för denna studie kommer presenteras utifrån kategorier som analysen av 
fokusgruppernas diskussioner gav. Totalt har tre kategorier samt tre underkategorier identifierats. 
Kategorierna är ”Skillnader i genus vid hjälpmedelsförskrivningen”, ”Möjliga orsaker till skillnaden i 
genus vid hjälpmedelsförskrivningen” med underkategorierna ”Ålder”, ”Kultur” och ”Anhöriga”, 
samt ”Klientcentrering”.  
 
Diskussionerna om vinjetterna kommer att inleda resultatpresentationen. Deltagarna började med 
att läsa de två vinjetterna som utformats för fokusgruppen. Som tidigare nämnts handlade en vinjett 
om en medelålders kvinna med Multipel skleros och den andra om en man i samma ålder med 
Parkinson. Det som beskrivs är hur deras boendesituation och familj ser ut, vad de jobbar med samt 
att dom är aktiva. Det som diskuterades kring vinjetterna var att det inte skulle göra någon skillnad 
på de två personerna utan de skulle arbeta klientcentrerat oavsett vem av dem man mötte. 
Deltagarna trodde att Karin var intresserad av trädgårdsarbete och att hon skötte mer i hemmet. 
Lasse upplevdes vara mer aktiv på fritiden.  
 

”Jag tänker lite att varit aktiv det kanske är mer de här vardagliga måste, hon (Karin) 
har skött mycket medan han (Lasse) kanske har haft mera roliga aktiviteter eller såna 
som tillför energi” 

Arbetsterapeuterna ville förskriva liknande hjälpmedel till båda och ansåg att de var i liknande behov 
av hjälp.  

5.1 SKILLNADER I GENUS VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING 
 
Det som framkom ur båda intervjuerna var att det fanns vissa skillnader mellan män och kvinnor när 
det kommer till hjälpmedel. I en av grupperna diskuterades det mycket kring att fler män får 
elrullstolar än kvinnor. Deltagarna diskuterade också att kvinnor ofta tackar nej till hjälpmedel då de 
hänvisade till att deras makar kan hjälpa dem med borttagning av trösklar och uppsättning av 
handtag.  
 

”Jag tror det hänger mer ihop med att det är vanligast att kvinnor säger att dom kan 
få hjälp av anhöriga”[…] det är ju som sagt mycket vanligare att dom säger att ”det 
spelar ingen roll, jag vill inte ha nån strumppådragare, för det fixar min man, han drar 
på mig strumporna, jag vill inte ha den där”.” 

 
De båda grupperna var enade om att män har svårare att ta emot hjälpmedel på grund av att de vill 
lösa sina problem på egen hand. Det är när de märker att det inte går bra eller att de misslyckas som 
de tar emot ett hjälpmedel. Medan kvinnor upplevdes vara öppnare till att se förslag på vilka 
hjälpmedel som fanns och som kunde vara till hjälp. 
 

”… sen kan det vara lite personlighets betingat också givetvis men av erfarenhet känns 
det som det är vanligare att män vill försöka att kunna lösa det själv på nått sätt, eeh, 
och medan vissa kvinnor är mer öppna för att höra förslag ifall. ” 

 
 
I den ena gruppen diskuterade arbetsterapeuterna som deltog även att män ibland är mer benägna 
att be om hjälpmedel och att de var öppnare för att ta emot hjälp. De upplevde att kvinnor 
ursäktade sig för att de behövde hjälp. Kvinnorna kände sig besvärliga och vill inte ta upp 
arbetsterapeutens tid när någon annan patient behövde den mycket mer därför att de tänkte mer 
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på andra i sin omgivning.  Arbetsterapeuterna talade om att det kändes som att kvinnorna 
skuldbelade sig själva medan männen lade skulden på andra.  
 

”Nej men jag håller med dig, mycket vanligare att dom, att det är liksom ”ååh nu får 
du hjälpa mig så mycket, hinner du verkligen det alltså så mycket att dom lägger 
skulden på sig själva ..eeh.. det händer sällan med nån manlig patient att dom, att 
dom på nått sätt lägger skuld, de är ju mer vanligt att dom lägger skuld på andra 
tycker jag.”  

5.2  MÖJLIGA ORSAKER TILL SKILLNADEN I GENUS VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING 

5.2.1 ÅLDER 
 
De arbetsterapeuter som deltog i fokusgruppstudien upplevde att ålder var en faktor som spelade 
stor roll i genusfrågan och hjälpmedelsförskrivningen. De menade att den äldre generationen 
patienter de möter levde i hem där könsrollerna är mer uppdelade och stereotypa medan den yngre 
generationen ansågs vara mer jämställd. Deltagarna påpekade att de äldre kvinnorna ofta var 
benägna att uttrycka att de inte längre klarade av hushållssysslor och behöver därför hjälp med 
detta. Arbetsterapeuterna uttryckte att äldre kvinnor inte efterfrågade en elrullstol i så stor 
utsträckning, eller tackade nej när de blev erbjudna en.  

 
”Det är väl mer dom äldre damerna som kanske inte .. vill ha elrulle i lika stor 
utsträckning utan att de backar lite tidigare medans männen då är på. ” 

 
Deltagarna trodde att den äldre generationen kvinnor kände sig otrygga i rollen som förare, då dom 
kanske inte hade haft ett körkort och kört bil i sitt liv. Den äldre generationen män ansågs mer vana 
vid att köra fordon, vilket gjorde att de kände sig mer trygga med att köra en elrullstol. I en av 
grupperna diskuterades det även att kvinnor ansökte i större utsträckning om trehjuliga cyklar 
istället, speciellt äldre kvinnor som kanske inte haft körkort och därför kände de sig säkrare med en 
cykel. 
 

”Jaa, och så pratar vi också om att dom är äldre damer som liksom ”inte ska jag ut i 
trafiken”, det har jag ju inte varit så mycket men herrarna kan vara mer karska och 
har ju kört bil jämt ” 

5.2.2 KULTUR 
 
I fokusgrupperna så diskuterades patienternas kultur och vilken påverkan den hade inom 
genusfrågan vid hjälpmedelsförskrivningen. De ansåg att var man bodde och hur man har växt upp 
spelade stor roll för vilka aktiviteter som var viktiga för patienten. Det ansågs att olika kulturer hade 
olika syn på vad som är manligt och kvinnligt.  
 

”Det är ju likadant med olika kulturer eller olika ålder, det spelar ju också olika, hur 
man ser på manligt och kvinnligt också.” 

 
Arbetsterapeuterna upplevde att de patienter som härrör från en icke-västerländsk kultur ofta hade 
tydliga stereotypa könsroller i hemmet. De upplevde att det var viktigare för kvinnor ifrån dessa 
kulturer att laga mat, ta hand om hemmet och sin familj, vilket påverkade vilken typ av hjälp 
kvinnorna efterfrågade.  
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”och då finns det ju många kulturella aspekter, vad som är aktivitet och vad som är 
träning och vem som gör vad. Där finns det ju..inte lika mycket jämlikhet […] och där 
nog jag erbjuda lite..eh eller tänka annorlunda för kvinnor blir mer och snabbare 
inaktiv .. och då kanske det är just hushållsaktiviteter som, ehm, man börjar att prata 
kring, just för att det är det som dem är bekanta med och som dem har, det är viktigt 
för dem att kunna laga mat till sin familj. ” 

 

En deltagare i studien hade erfarenheter av flera möten där mannen hade tagit över och svarade åt 
sin maka, vilket gjorde att klientcentreringen i arbetet hade försvårats. En annan deltagare upplevde 
att det kunde vara olika känsligt med beröring av patienten vid utprovning av hjälpmedel beroende 
på vilken kultur patienten tillhörde. Detta trodde deltagaren berodde på vilket kön både patienten 
och arbetsterapeuten hade. 

5.2.3 ANHÖRIGA 
 
De arbetsterapeuter som deltog i studien upplevde ofta att kvinnor hade en större benägenhet till 
att tacka nej till hjälpmedel, detta för att deras anhöriga ofta hjälpte till i hemmet istället. En av 
deltagarna brukade fråga om patientens anhöriga för att få en snabb bild av hur rollfördelningen var 
hemma, vem som gjorde vad. I den ena gruppen diskuterades det att det var först och främst 
kvinnliga anhöriga som var på plats hos patienten och som ville delta i rehabiliteringen.   
 
Ibland hade arbetsterapeuterna upplevt att förfrågan om hjälpmedel i grunden inte kommer från 
patienten, utan från patientens anhöriga och då i första hand från patientens döttrar.  
 

” … vid just hjälpmedelsförskrivning så upplever jag också som sagt var att den kanske 
inte är patienten som uttrycker behovet men att det kommer upp från den anhörige”  

 
I hem där patienten kom från en annan kultur än den svenska så slutade ofta döttrarna arbeta för att 
ta hand om sin förälder, detta upplevdes inte vara lika vanligt att söner gjorde. En av 
arbetsterapeuterna som deltog i studien jobbade främst med barn och upplevde att det var 
mammor som var mest engagerade i barnens rehabilitering och var den som kontaktade 
arbetsterapeuten om några frågor om till exempel hjälpmedlen uppstod. Detta trodde deltagarna 
berodde på att mammorna kände ett större ansvar för barnen än vad pappor gjorde. Samtliga 
arbetsterapeuter ansåg att det var viktigt att lyssna på de anhöriga också, men att det är patienten 
som ska gå i första hand.  

5.3 KLIENTCENTRERING OCH GENUS 
 
De arbetsterapeuter som deltog i studien diskuterade mycket om att yrket arbetsterapeut handlade 
om klientcentrering. Arbetsterapeuterna fokuserade på vem personen de möter var och vad som var 
viktigt i deras liv. Att patienten får vara delaktig i sin rehabilitering ansågs var en av grundstenarna i 
deras yrkesutövande. 
 

”Eftersom att man jobbar rätt så klientcentrerat så blir det att man förskriver mer 
hjälpmedel för att personen säger att de vill ha mer hjälpmedel”. 

 
Deltagarna diskuterade att genus inte var något som aktivt fanns med i deras patientmöten. 
Däremot ansågs det vara viktigt att vara medveten om att genus kan ha spelat en stor roll för hur 
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patienten är som person och vilka aktiviteter patienten vill lägga fokus på. En annan viktig aspekt 
som deltagarna tog upp var att de ansåg att det var viktigt att vara medveten om vilken kultur 
patienten tillhör. De menade att hur dennes uppväxt hade sett ut samt vilka livserfarenheter som 
patienten hade var viktigt för att förstå patienten. Deltagarna diskuterade även att var man bott, på 
landet eller i staden, också var något kunde påverka hur man blivit som person. De arbetsterapeuter 
som deltog i studien upplevde att de överlag var könsneutrala och arbetade klientcentrerat. För dem 
var det viktigt att respektera det som patienten vill bli bättre på och lägga fokus på att patienten 
skulle kunna vara aktiv i dessa aktiviteter. 
 

”Det personliga är oftast viktigast utifrån din egen identitet, så man vill ju klara det 
själv utan att vara beroende av andra. ”’ 

6. DISKUSSION 

6.1 RESULTATDISKUSSION 
 
Resultatet visar att arbetsterapeuter inte aktivt tänker på genus vid hjälpmedelsförskrivningen utan 
arbetar klientcentrerat och utgår från patientens behov och önskemål. De tänker mer kring andra 
fenomen, så som ålder, kultur i samband till genus.  
 
Deltagarna diskuterade kring att beroende på hur villig patienten är att be om hjälp, samt att 
personlighet kan ha en inverkan på vad för hjälpmedel som arbetsterapeuten förskriver. De 
kopplade personlighet och kön till kulturell tillhörighet och ålder. Detta beskrevs som en central del i 
hur arbetsterapeuterna bemöter patienterna. I Liedberg, Björk och Hensings studie (2) påvisas ett 
liknande resultat, där arbetsterapeuterna i den studien också påpekade att de inte aktivt tänkte på 
genus samt att ålder, kultur och anhöriga spelade en stor i hur arbetsterapeuterna tänker kring 
genus.  
 
Klientcentrering var en viktig punkt under fokusgrupperna, vissa av deltagarna upplevde att 
genusmedvetenhet inte var viktigt för yrket arbetsterapeut eftersom de arbetar så klientcentrerat. 
De upplever att klientcentreringen gör att man fokuserar på vad patienten vill och att de därför inte 
skulle göra en skillnad mellan män och kvinnor utifrån sina egna förutfattade meningar. Wijma, 
Smirthwaite och Swahnberg (9) beskriver att klientcentrering inte automatiskt leder till ett jämställt 
arbete eftersom att arbetsterapeutens egna värderingar kan syra igenom. Klientcentreringen kan 
leda till att arbetsterapeuten gör skillnad på genus i mötet med patienten, genom att fokusera på 
aktiviteter som kan anses typiska för män och kvinnor. Arbetsterapeuter kan till exempel fokusera på 
matlagning till kvinnor och fritidsaktiviteter till män (9). Författarna tror därför att det ändå kan vara 
viktigt att ha en genusmedvetenhet i arbetet och ha kunskapen om genussystemet och hur det 
påverkar kvinnor och män i deras vardag.  
 
Under intervjuerna diskuterade deltagarna mycket kring vanor och roller och hur det påverkade 
patientens personlighet. Enligt Kielhofner (5) så är människans vanor och roller en viktig del inom 
arbetsterapi. Det framkom tydligt i resultatet att arbetsterapeuterna som deltog, tog stor hänsyn till 
patienternas vanor och roller samt att detta påverkade deras behov av hjälp. Dock kan det vara 
intressant att diskutera om dessa vanor och roller leder till att man gör skillnad på könen då 
könsroller är socialt konstruerade och någonting som samhället förväntar sig av kvinnor och män.    
 
Trots att alla arbetsterapeuterna ansåg att de inte gjorde skillnad mellan könen och var neutrala så 
fanns skillnader i hur de uppfattade mannen och kvinnan i vinjetterna. Under fokusgrupperna 
diskuterade deltagarna kring dessa vinjetter och kom fram till att de inte skulle göra någon skillnad 
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på de två patienterna. Trots detta tillskrevs patienterna olika egenskaper och beteenden för vardera 
kön. Enligt deltagarna var den kvinnliga patienten Karin till exempel intresserad av trädgårdsarbete 
och hon var aktiv i hemmet och dess sysslor. Detta var inget som framkom ur vinjetterna utan något 
som deltagarna själva antog. I en studie av Liedberg och Hensing (20) visades ett liknande resultat, 
där arbetsterapeutstudenter valde könsstereotypa aktiviteter till kvinnliga och manliga patienter.  
 
Socialstyrelsens rapport (1) visar att män får i större utsträckning fler elrullstolar än kvinnor i Region 
Örebros län. I resultatet framkommer att arbetsterapeuter tror att det förskrivs färre elrullstolar till 
kvinnor än män på grund av att kvinnorna är osäkra. Författarna tror att det kan vara av intresse att 
motivera patienter till att våga ta nya vägar även om dom är osäkra till det.  Att motivera dessa 
kvinnor till att prova en elrullstol skulle kunna göra att kvinnorna ändrar sin inställning till olika slags 
interventioner.  
 
Utifrån de diskussioner som fördes i studien framkom det att deltagarna anser att individer från en 
annan kultur än den svenska ofta har en större könsuppdelning i hemmet. Detta är inget som 
författarna upptäckt i andra studier. Det kan därför vara intressant att studera närmare vilka tankar 
arbetsterapeuter har kring genus och kultur.  
 
I resultatet framkommer vissa attityder som pekar mot att deltagarna gör en skillnad på äldre och 
yngre i sitt arbete. De diskuterade mycket under fokusgrupperna att den äldre generationen hade en 
större könsuppdelning i hemmet. Deltagarna berättade att de då fokuserade på aktiviteter som 
matlagning och hushållssysslor med äldre kvinnor, just för de var äldre och har därför alltid haft 
dessa sysslor. Författarna tänker att detta kan ha att göra med att arbetsterapeuterna inte tänker på 
genus, utan talar om ålder som en faktor till skillnad mellan män och kvinnor istället.  

6.2 METODDISKUSSION 
 
De svårigheter som uppstått i denna studie har varit ett bristande intresse att vilja delta från 
tillfrågade arbetsterapeuter. Få svar om att vilja delta har kommit in och de flesta svar som inkommit 
handlar om att förfrågan avböjs. Författarnas förhoppning var att leda två fokusgrupper med minst 
sex arbetsterapeuter, då detta anses vara optimalt (14). Trots det bristande intresset att delta var 
det till slut sex arbetsterapeuter i den ena fokusgruppen och fyra i den andra.  
 
Studien hade få deltagare vilket kan innebära att viktig information inte framkommit från andra 
arbetsterapeuter. Trots det låga antalet deltagare samlades mycket data in och ett innehållsrikt 
resultat har presenterats. Det låga antalet kan försämra studiens trovärdighet. Däremot så deltog 
både män och kvinnor i studien, detta ger en variation på insamlad data och stärker trovärdigheten 
(19).   
 
Innan fokusgruppsintervjuerna valde författarna att genomföra en pilotstudie, detta för att testa 
vinjetterna och se om de var förståeliga och för att se om något behövde förtydligas eller ändras, 
enligt Kvale är en pilotstudie en viktig del att genomföra i en kvalitativ studie för att säkerställa att 
intervjufrågorna är relevanta och svarar mot studiens syfte (14). En fokusgruppsintervju passar bra 
för syftet, då den metoden passar ett komplext ämne där det finns lite tidigare forskning kring och 
där man vill lyfta fram många erfarenheter (14). Tanken med att genomföra en studie genom 
fokusgrupper är att deltagarna ska få diskutera fritt och öppet kring ett genomgående tema, dock 
upplevdes genus vara ett för abstrakt tema för att denna metod skulle bli optimal, speciellt i 
samband med hjälpmedelsförskrivningen. Det kan ha varit lämpligare att hålla enskilda intervjuer 
med semistrukturerade frågor för att få ut så mycket som möjligt vid intervjutillfället.  
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I denna studie har båda författarna varit med under båda fokusgruppsintervjuerna samt har utfört 
dataanalysen gemensamt. Detta stärker studiens tillförlitlighet (19). Författarna läste även igenom 
varandras transkriberingar för att kontrollera att de skrivits på ett korrekt sätt. I studiens resultat har 
citat valts ut och presenterats för att spegla det deltagarna har sagt, men också för att öka studiens 
giltighet (19). Vinjetter är ett bra förfarande för att få igång en diskussion hos deltagarna och ett bra 
sätt att spegla en klinisk verklighet (14). Vinjetterna var korta och beskrev endast patienternas 
sjukdom, arbetsplats och boende, skillnaden var att den ena vinjetten handlar om en kvinna och det 
andra om en man. Det som upplevdes som problematiskt var att deltagarna fokuserade för mycket 
på vinjetterna och inte tillräckligt mycket på studiens syfte. Det var svårt för deltagarna att diskutera 
kring genus utan att de fick en specifik fråga att utgå ifrån, men efter en ställd fråga blev 
diskussionerna mer innehållsrika. 
 
Resultatets trovärdighet (19) kan stärkas genom en jämförelse med liknande studier som nått 
liknande resultat. Studien av Liedberg, Björk och Hensing (2) beskriver i sitt resultat att 
arbetsterapeuter inte aktivt tänker på genus i sitt yrkesutövande. Ett liknande resultat har 
presenterats i denna studie.  

7. SLUTSATS 
 

Resultatet visar på att arbetsterapeuterna som deltog i denna studie inte aktivt tänker på genus i sitt 
arbete, utan förlitar sig på sitt klientcentrerade synsätt. Det kan därför vara viktigt att 
arbetsterapeuter aktivt är medvetna om genus i sitt arbete och vilka deras egna tankar kring genus 
är. Denna studie belyser att en större genusmedvetenhet bland arbetsterapeuter kan behövas.   

Resultatet påvisar att en större kunskap om genus behövs inom arbetsterapi. Utbildningar inom 
arbetsterapi kan därför behöva se över undervisningen kring genusvetenskap för att se om det finns 
brister. Det kan i så fall vara lämpligt att införa mer undervisning kring detta ämne.  

Då det finns lite forskning inom ämnet så uppmanar författarna vidare forskning inom området. Till 
exempel att undersöka samma område med en kvantitativ ansats kan vara av intresse, man kan då 
göra en registerstudie om skillnaden i förskrivning av olika hjälpmedel. Även forskning kring genus 
och kultur i koppling till arbetsterapi kan vara av intresse. 
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BILAGA  

 

Vinjett 1  
Karin är 42 år gammal och jobbar som handläggare på försäkringskassan. Karin bor tillsammans med 
sin partner och deras två gemensamma barn i ett enplanshus. I husets källare finns tvättstugan. Ute i 
trädgården finns ett förråd.  
Karin har levt ett aktivt liv men detta har förändrats. När hon var 39 blev hon diagnostiserad med 
den autoimmuna sjukdomen multipel skleros, MS. Sjukdomen innebär att Karin har nedsatt känsel i 
sina händer, hon har svårt att gå följt av kraftig värk. På senare tid har det blivit svårare att gå och 
Karin märker själv att hon inte orkar lika mycket som förut. Det blir svårt för henne att ta sig till 
arbetet och sina fritidssysslor.  
 
Vinjett  2  
Lasse är 46 år gammal och arbetar som lärare på en högstadieskola.  Lasse och hans partner har två 
gemensamma barn. I Lasses hus har en källare, i källaren finns bland annat en tvättstuga. Dom bor i 
en enplansvilla där sovrum, kök och allrum ligger på samma plan. Det finns ett garage bredvid huset. 
 Lasse har alltid tyckt om att vara aktiv men har numera inte orken till att vara det. Lasse fick sin 
parkinson diagnos för 5 år sedan. Lasse har numera svårt att ta sig till jobbet på grund av sin 
sjukdom. Han kan inte röra sig som förut och har mycket värk i ryggen. Lasse har också svårt att klä 
på sig då skakningarna i händerna inte går att kontrollera.  


