
 

Kunskapscentrum för jämlik vård, Koncernavdelning data och analys och  

Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Västra Götalandsregionen 

2017-10-06 

 
 
Genusanalys av förskrivning av 
rullstolar i Västra Götaland 

 

  



 
2   

Innehåll 
Sammanfattning ..................................................................................................................... 3 

1. Inledning ........................................................................................................................ 3 

1.1 Med genusglasögon...................................................................................................... 3 

1.2 En komplicerad process ............................................................................................... 3 

1.3 Syfte ............................................................................................................................. 4 

2. Teoretisk referensram ........................................................................................................ 4 

2.1 Om genusanalys ........................................................................................................... 4 

2.2 Om förändringsmotstånd .............................................................................................. 4 

3. Metod ................................................................................................................................. 4 

3.1 Tillvägagångssätt ......................................................................................................... 4 

3.2 Arbetsgrupp .................................................................................................................. 4 

4. Resultat............................................................................................................................... 5 

4.1 Resultat från den statistiska analysen ........................................................................... 5 

4.1.1 Förskrivning av manuella rullstolar ...................................................................... 5 

4.1.2 Förskrivning av elrullstolar ................................................................................... 5 

4.1.3 Granskning av särskild prövning vid förskrivning av elrullstol ........................... 6 

4.1.4 Statistik över elrullstolar kopplat till olika diagnosgrupper .................................. 6 

4.2 Resultat från intervjuerna ............................................................................................. 7 

4.2.1 Intervjuer av förskrivare och hjälpmedelskonsulent ............................................. 7 

5. Diskussion och fortsatta studier ......................................................................................... 9 

5.1 Slutsatser .................................................................................................................... 11 

6. Referenser ........................................................................................................................ 11 

6.1 Litteratur..................................................................................................................... 11 

6.2 Elektroniska resurser .................................................................................................. 11 

7. Bilagor .............................................................................................................................. 12 

7.1 Frågeunderlag till intervjuer genusanalys elrullstolar 2016 ................................... 12 

 



 
3   

Sammanfattning 
Vi har genomfört en genusanalys av förskrivningen av rullstolar i Västra Götaland baserat 

på statistik från augusti 2015 och intervjuer under 2016. Precis som tidigare studier visat 

kan vi konstatera att det finns skillnader i förskrivningen för kvinnor respektive män, där 

män får dyrare hjälpmedel. De fyra intervjupersoner som beskrivit utifrån vilka kriterier 

elrullstolar väljs ut individualiserar till stor del skillnaderna, det vill säga tillskriver 

klienterna ansvaret för fördelningen.  

1. Inledning 
Det arbete som vi redovisar i denna rapport är en genusanalys1 av förskrivningen av 

rullstolar inom länet och Västra Götalandsregionen (VGR). Arbetet är baserat på data från 

förskrivna rullstolar i VGR i augusti 2015 och intervjuer genomförda 2016. 

1.1 Med genusglasögon 
Det finns få rapporter och lite forskning inom hjälpmedelsområdet som har anlagt ett kön- 

eller genusperspektiv. Oftast utesluts detta helt till förmån för perspektivet jämlikhet och 

då mellan personer med funktionsnedsättning2 jämfört med befolkningen i övrigt3.  

Förskrivning av hjälpmedel för förflyttningar har tidigare analyserats ur ett kön- och 

genusperspektiv i Örebro läns landsting4 samt i landstinget i Värmland5. Båda dessa 

rapporter har visat att det finns ett mönster i typ av hjälpmedel som förskrivs och kostnader 

för desamma. Generellt har kvinnor fått förskrivet fler hjälpmedel medan män har fått 

förskrivet eldrivna rullstolar i högre utsträckning. Kvinnors kostnader för hjälpmedel låg 

enligt källorna lägre än kostnaden för mäns hjälpmedel och äldre kvinnor var de som hade 

lägst kostnader av alla. Båda rapporterna konstaterar detta, men saknar samtidigt en 

djupare analys av vad detta kan betyda och om det finns någon logisk förklaring till 

skillnaden.  

1.2 En komplicerad process 
Förskrivning av rullstolar är ett område med många inblandade parter och regleringar. Det 

finns krav på det offentliga att tillhandahålla hjälpmedel samtidigt som den enskilde 

(användaren) ska ha möjlighet att välja och påverka val av hjälpmedel vid förskrivningen 

inom rimliga och relevanta kostnadsnivåer. Det ställer stora krav på förskrivare, leverantör 

och användare att vara informerad och kunnig samt kunna bedöma och uttrycka 

möjligheter respektive faktiskt behov under processen. Frågan är om eventuella 

könsskillnader i förskrivning orsakas av skillnader i behovsbedömningen och till vilken 

 

1 Begreppet definieras och fördjupas i kapitlet teoretisk referensram nedan. 
2 Jag använder här begreppet enligt Socialstyrelsens definition i termbank, 

http://termbank.socialstyrelsen.se/ . Alternativt och eventuellt bättre användbart begrepp är 

funktionsvariation som visar att alla människor har en variation i förmågor. 
3 Myndigheten för delaktighet (2016) 
4 Genderbudget på förvaltningen för Habilitering och hjälpmedel, Örebro läns landsting (2013). 
5 Resultatrapport, program för hållbar jämställdhet, Region Värmland och Sveriges Kommuner 

och landsting. 

http://termbank.socialstyrelsen.se/
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grad stereotypa föreställningar om kvinnor och mäns behov och funktion påverkar 

processen kring modellval. 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten var att göra en genusanalys av förskrivningen av rullstolar i Västra 

Götalandsregionen. Det innebär att vi ville undersöka vad som förskrivs till kvinnor 

respektive män – samt hur förskrivningen går till när mottagaren av hjälpmedlet elrullstol 

är en kvinna respektive man. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Om genusanalys 
Genus kan definieras på olika sätt. Nationella sekretariatet för genusforskning skriver att 

”… enkelt brukar genus beskrivas som det socialt och kulturellt konstruerade könet, till 

skillnad från det biologiska”6. Det vill säga hur vi ”gör kön” som kvinnor, män eller 

personer med annan könsidentitet. En genusanalys kan definieras som en fördjupad 

undersökning av ett fenomen eller förhållande med fokus på exempelvis fördelning av 

resurser för kvinnor och män. Angreppssättet kan även kallas för genderbudgeting7. 

2.2 Om förändringsmotstånd 
I en studie om lärarstudenters motstånd till genusanalys har Titus funnit fyra olika sätt som 

detta motstånd kan ha8. Eftersom genusanalysens perspektiv uppfattas som kritik kan den 

bemötas genom olika typer av försvar, enligt Titus analys. För det första: förnekelse – jag 

har inte sett ojämlikheten, alltså finns den inte. För det andra: avfärdande – det finns annan 

ojämlikhet än kön som är viktigare, socioekonomi och liknande. För det tredje: 

avståndstagande – det ligger utanför sådant som vi kan påverka, det är individuella 

skillnader. Och för det fjärde: bestörtning – situationen ter sig så komplex att problemet 

framstår olösligt. 

3. Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Denna analys har gjorts genom kvantitativa analyser av förskrivning av både manuella och 

eldrivna rullstolar, genomgång av dokumentation av särskild prövning vid förskrivning av 

elrullstol och genom intervjuer med förskrivare i rehabverksamhet respektive konsulenter 

på Hjälpmedelscentralen. 

3.2 Arbetsgrupp 
Analysen har genomförts i samarbete mellan olika verksamheter i Västra 

Götalandsregionen och följande personer har varit involverade: 

 

6 http://www.genus.se/ord/genus/  
7 http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/  
8 From gender bias to gender awareness in medical education, Petra Verdonk et al. (2009) 

http://www.genus.se/ord/genus/
http://www.jamstall.nu/verktygslada/gender-budgeting/
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Intervjuerna har genomförts och analyserats av Sara Abiri och Kerstin Säthil, praktikanter 

på Kunskapscentrum för jämlik vård under 2016 och 2017. 

4. Resultat 

4.1 Resultat från den statistiska analysen 
Vi har tagit fram data över förskrivning av manuella rullstolar respektive elrullstolar vilket 

redovisas nedan. 

4.1.1 Förskrivning av manuella rullstolar 
Initialt i arbetsprocessen fick vi hjälp av Hjälpmedelscentralen med att ta fram statistik 

över manuella rullstolar, det vill säga rullstolar som inte är eldrivna. Det visade sig att det 

finns relativt stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller förskrivning av rullstol 

som brukaren aktivt kör själv (ISO-kod 122203, manuell bakhjulsdrivenrullstol) respektive 

vårdarkörd rullstol (ISO-kod 122218, manuell vårdarmanövrerad rullstol). Brukarkörd 

används till 55 % av kvinnor medan vårdarkörd används till 69 % av kvinnor. Sett till 

förhållandet mellan brukarkörda rullstolar jämfört med totalt antal manuella rullstolar i 

drift blir kvoten 62 % för kvinnor och 74 % för män. Det vill säga en högre andel aktivt 

brukarkörda rullstolar förskrivna för män jämfört med kvinnor. 

4.1.2 Förskrivning av elrullstolar 
Det resultat vi återger här är baserat på förskrivna elrullstolar i augusti 2015. Vid det 

tillfället fanns det 3579 personer som hade totalt 3783 stycken elrullstolar förskrivet inom 

vårt möjliga sökområde9. Av dessa personer var könsfördelningen 49,7 % kvinnor och 50,3 

% män. Något fler kvinnor än män hade dubbelförskrivningar vilket vi har justerat för. Det 

gällde framförallt äldre kvinnor. 

Vid den första statistiska analysen fick vi fram en något högre kostnad (107 kr) i 

medelvärde för mäns elrullstolar jämfört med kvinnors. När vi sedan arbetade vidare med 

kostnadsfördelningen kvarstod en skillnad inom respektive åldersgrupp (diagram 1). Mäns 

något högre hyreskostnad var störst inom åldersgrupperna 30-39 respektive 40-49 år. 

Skillnaden återstod, men blev mindre tydlig i högre åldrar. 

 

9 Det vill säga i för arbetsgruppen tillgängliga databaser. 
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Diagram 1. Genomsnittlig hyreskostnad för elrullstolar uppdelat på åldersgrupper. 

 

När vi har tittat på snittkostnad per person inklusive dubbelförskrivningar minskade 

skillnaden något (diagram 2). En anledning var fler dubbelförskrivningar för kvinnor 

jämfört med för män. 

 

Diagram 2. Snittkostnad per person inklusive förskrivning av fler än en elrullstol. 

 

4.1.3 Granskning av särskild prövning vid förskrivning av 
elrullstol 
Vid granskning av dokument i den särskilda (skriftliga) prövningen som behöver göras 

inför förskrivning av elrullstol har vi inte sett några relevanta könsskillnader i de behov 

eller aktivitetsbegränsningar som var nedskrivna. Generellt sett anfördes samma områden 

av aktiviteter och behov som grund för förskrivningen, nämligen: förflyttning, hemliv, 

mellanmänskliga relationer samt samhälle, socialt och medborgerligt liv. 

4.1.4 Statistik över elrullstolar kopplat till olika 
diagnosgrupper 
I arbetet med statistik ville vi undersöka om olika diagnoser för kvinnor och män kunde 

förklara skillnaderna i rullstolsförskrivningen. Vi genomförde därför en statistisk analys 
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gentemot olika diagnoser och fick då fram för ämnet relevanta diagnoser för 2 683 

personer av totalt 3 579 personer (75 %) av de som VGR hyrde elrullstol till i augusti 

2015. Analysen visade att kvinnor och män delvis har olika diagnoser10, men att det inte 

kan förklara den ekonomiska skillnaden i förskrivning. Det vill säga vi såg samma mönster 

som vi ser utan kontroll av diagnoser: Män har något dyrare elrullstolar än kvinnor. Vi 

kunde för vissa diagnoser och åldersgrupper till 90 % säkerhet utesluta att skillnaden beror 

på slumpen. För att uppnå 95 % säkerhet hade vi behövt ett större antal individer i varje 

diagnos- och åldersgrupp. 

Valet vi har gjort att undersöka förskrivningen kopplat till diagnoser kan ha vissa 

begränsningar som metod. Diagnoser är inte det som styr förskrivning av rullstol eller val 

av modell, det är snarare behov och aktivitetsbegränsning som styr detta. Diagnoser är 

dessutom inte definitiva och absoluta i den mån att varje diagnos har en given 

funktionsvariation hos patienten. Det vill säga bara för att du har diagnos x innebär inte att 

din kroppsliga funktion är y. Diagnoser analyserade på det här sättet kopplat till 

förskrivning syftar snarare till att säkerställa att eventuella skillnader i förskrivning inte 

beror på skilda diagnoser mellan kön. 

4.2 Resultat från intervjuerna 

4.2.1 Intervjuer av förskrivare och hjälpmedelskonsulent 
Totalt har fyra intervjuer genomförts, tre personer intervjuades i sin roll som förskrivare 

och en i sin roll som konsulent på hjälpmedelscentralen. Intervjupersonerna beskriver att 

de är överraskade över studiens statistiska resultat eftersom de trodde att patienter som är 

kvinnor fick hjälpmedel till ett högre värde i och med att de får fler hjälpmedel. 

”Jag skulle trott att det var totalt det omvända. För när vi gick tillbaka och 

tittade vilka som får elrullstolar så är ju mertalet kvinnor.” (informant A) 

När de tillfrågades om eventuella orsaker till skillnaderna i förskrivningar 

individualiserades valen i stor utsträckning. Sett till resultatet av intervjuerna får varje 

patient det hen efterfrågar eller det som passar hen bäst som person – inte utifrån sitt kön. 

”Nu i dagens samhälle ska allt gå så jättefort, du ska bara träffa patienten 

väldigt kort och då får vi jobba med det patienten söker för.” (informant A) 

Informanterna beskriver också skillnader i kundernas fysik som förklaring till de skilda 

förskrivningarna. Det nämndes att män kanske är längre och tyngre än kvinnor och därför 

behöver dyrare modeller. Gränsen i vikt för den billigare elrullstolen ”Orion” som många 

kvinnor får förskriven är 136 kg, en vikt de flesta oavsett kön inte överskrider. 

Intervjupersonerna spekulerar i att kvinnor och män gör olika val. Män beskrivs som 

teknikintresserade och kvinnor beskrivs som mer intresserade av utseende: 

 

10 Kvinnor dominerar inom kapitel M och män inom kapitel I för satta diagnoser enligt ICD 10. 

Sjukdomar i kapitel I: Hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, angina pectoris (kärlkramp), 

lungemboli (propp i lungan), förmaksflimmer, aortaklaffsjukdom, hjärtinsufficiens, hjärnblödning, 

cerebral infarkt. 

Sjukdomar i kapitel M: Reumatoid artrit, artroser, ledsjukdomar, inflammatoriska ledsjukdomar, 

sjukdomar i mjukvävnader, höftartroser, ryggvärk med mera. 
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”Där jag märker största skillnaden är hos patienterna själva. Männen är, om 

man generaliserar, mer intresserade av teknik. De vill höra vad det är för 

effekt i batterierna och om det är borstfria motorer – sådana där tekniska 

frågor.” (informant B) 

”Min upplevelse är att kvinnor är mer fåfänga och vill att elrullstolen ska 

passa ihop med dem.” (informant B) 

Eftersom valet av rullstol tillskrivs kunden drar en intervjuperson följande slutsats: 

”Hade Orion [den billigare stolen som många kvinnor har] varit annorlunda 

designad så kanske era resultat hade sett annorlunda ut.” (informant B) 

Informanterna funderar också om hemförhållanden kan spela roll. Närstående män antas 

generellt vara starkare och mer förmögna att köra sin närstående funktionsnedsatta 

kvinnliga partner i en rullstol utan el. Kvinnor som är närstående antas vara svagare och 

inte orka köra – vilket antas vara förklaringen till att fler kvinnor får transportrullstolar 

förskrivna (som deras män förväntas orka köra) och fler män får drivaggregat förskrivna 

(för att deras makar inte orkar köra dem av egen kraft). Möjligheten att kunderna inte lever 

i heterosexuella relationer, män kan leva med män och kvinnor kan leva med kvinnor, kom 

inte upp under intervjuerna. 

”Kvinnorna är väl oftast svagare när de ska putta på, tänker jag om jag ska 

generalisera. Att kvinnor får transportrullstol tror jag beror på att de i många 

fall har en man som kan putta på och köra ut dem. Jag tror inte att det är lika 

många kvinnor som tänker att de kan gå ut och köra med sin man.” 

(informant C) 

”Då kanske det är så att kvinnor inte orkar köra sina män medan män orkar 

köra sina kvinnor. Och då söker kvinnorna fortare för att få el på [partnerns] 

stol för att de inte orkar köra sina män.” (informant A) 

Intervjupersonerna gör som sagt gällande att skillnaderna i förskrivning är individuella val 

och att de inte själva gör skillnad i sina rekommendationer till kunden. Samtidigt beskrivs 

rullstolarna på olika sätt. Den billiga rullstolen som är vanligare bland kvinnor beskrivs 

med feminint kodade ord som nätt, snäll, lugn och smidig medan den dyrare rullstol som 

många män har beskrivs med de maskulint kodade orden rejäl, robust, stabil och bra i 

terräng. Intervjuerna ger inte svar på om personalens ordval påverkar kundernas val i 

någon riktning. 

En informant beskriver en av de dyrare elrullstolarna som förskrivs: 

”Den är större, stabilare och starkare än vad Orion är. Orion är mindre och 

nättare. Förmodligen påverkar materialvalet också.” (informant D) 

Informanterna resonerar till viss del om mer strukturella orsaker till skillnaderna i 

förskrivning. Män är vana att få mer, medan kvinnor nöjer sig till exempel. 

”Kanske är män mer enträgna än kvinnor och ställer större krav. Kvinnorna 

är glada bara de kan komma ut igen, det är min uppfattning.” (informant D) 

Ytterligare en skillnad som nämns är kvinnors och mäns olika sätt att se på sin funktion 

och på vilket liv de vill leva. Kvinnor beskrivs generellt ha lätt att be om hjälp, vilket gör 

att de har flera rullstolar för olika behov. Männen vill istället klara sig själva längre. 
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”En man kanske inte väljer så många stolar, en och så är det bra sen. Jag ska 

kämpa lite till och gå lite till. Även om det tar all min energi så går jag ändå 

inomhus, till exempel. Där kan jag se ett behov: du skulle spara energi om du 

satt ner och bara gick lite istället för hela tiden. Det beror på vilken sjukdom 

det är givetvis, ibland behöver man ju gå för att bibehålla muskelfunktion 

också, så det är en balansgång där. Men jag tror att många män säger nej in i 

sista sekunden, och sen när de väl väljer att börja med elrullstol då ska det 

vara fräckt och lite mer.” (informant C) 

Flera informanter tar spontant upp att de tror att andra strukturer än kön i större 

utsträckning påverkar förskrivningen av rullstolar, de nämner strukturer som gäller 

socioekonomi, födelseland och ålder. 

”Jag kan tänka mig att de som till exempel inte vet om att det finns den här 

tillgången till hjälpmedel. Man kanske inte har svensk bakgrund, man kanske 

inte vet om att det finns hjälpmedel överhuvudtaget. Och det gör skillnad för 

det hela bygger ju på att du själv vet om att det finns och att man kan få det 

[rullstol] förskrivet som hjälpmedel.” (informant A) 

Kundernas kunskaper påverkar förskrivningen, ett antagande som återigen lägger 

skillnaderna i förskrivning hos kunden istället för hos intervjupersonerna som aktörer. 

”Det är patienten som ska söka så där kan jag känna att det gäller ju att 

patienten själv är kunnig i vad som finns och initierar processen [Sick: Det är 

förskrivaren som initierar processen, vårt tillägg].” (informant A) 

Sammanfattningsvis lägger informanterna ansvaret för skillnaderna i förskrivning på 

kunderna som individer. De berör att strukturer kan påverka kunderna och därmed deras 

val, men arbetar inte aktivt med att ge kunderna bättre förutsättningar till en mer jämlik 

förskrivning av hjälpmedel. 

5. Diskussion och fortsatta studier 
Statistiken visar att det finns en skillnad i kostnader för förskrivning av rullstolar mellan 

kvinnor och män. Resultatet är intressant då det följer resultaten från tidigare rapporter och 

forskning som konstaterat att män får dyrare vård, mediciner och hjälpmedel. Män har 

alltså något dyrare elrullstolar och tillbehör än kvinnor. Könsskillnaden är störst i 

åldersgruppen 40-49 år, kvinnors elrullstolar kostar 77-79 % av männens kostnad. I de 

äldre åldersgrupperna försvinner skillnaden. Sett till hur mycket VGR betalar för 

elrullstolar så är kostnaden cirka 10 % mer för männens elrullstolar jämfört med 

kvinnornas. 

För att undersöka om dessa skillnader är medicinskt motiverade eller inte kompletterade vi 

studien med några intervjuer. Denna kvalitativa del av studien, intervjuerna med 

förskrivare och hjälpmedelskonsulenten, visar att stor vikt läggs vid kundens personliga 

preferenser. Detta tillvägagångssätt har stöd i patientlagen:  

”… patienten ges möjlighet att välja det hjälpmedel som han eller hon 

föredrar.” 11.  

 

11 Patientlag, svensk författningssamling (SFS) 2014:821 
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Samtidigt är det svårt att veta i vilken utsträckning patientens val påverkas av 

förskrivarens/hjälpmedelskonsulentens presentation av hjälpmedlet, exempelvis genom 

feminina/maskulina beskrivningar av rullstolen.  

 

Informanterna ger därutöver förklaringar som utifrån en genusanalys förefaller både 

omotiverade och motiverade. De fysiska förutsättningar som respektive stol har gör att 

vissa stolar är mer lämpade för vissa kroppar., vilket skulle kunna göra det medicinskt 

motiverat att förskriva olika modeller till kvinnor och men. Som exempel angavs att män 

är tyngre och därför behöver dyrare modeller. Samtidigt är detta spekulativt. Den mest 

prisvärda modellen har en maxvikt på 136 kg, som troligen inte överskrids av särskilt 

många patienter – varken kvinnor eller män varför skillnaden kan vara omotiverad.  

De omotiverade skillnaderna som förklaras med genus tillskrivs i större utsträckning 

patienternas görande av sina genus än förskrivarnas dito, vilket sammanfaller med Titus 

forskning om motstånd. Titus beskriver vanliga reaktioner såsom förnekelse, avfärdande 

och avståndstagande. Informanterna uttrycker att de inte har uppmärksammat några 

skillnader och har därför svårt att tro att det finns några, vilket kan vara ett uttryck för 

förnekelse. Informanterna tror dessutom att socioekonomi, ålder och andra förutsättningar 

är en större orsak till skillnader i förskrivning än kön, vilket sammanfaller med motståndet 

avfärdande enligt Titus modell. Avståndstagande kommer till uttryck genom 

informanternas försäkran om att de inte påverkar patienternas val av rullstol utan att val av 

modell bygger helt på patientens preferenser.  

Samtliga dessa tre strategier har vi sett i tidigare genusanalyser inom hälso- och sjukvård 

och det är intressant att variation i statistik i lägre grad accepteras just när det gäller 

jämförelser mellan kvinnor och män, till skillnad från statistisk variation för andra 

medicinska indikatorer. Ofta landar förklaringarna till eventuella skillnader i att kvinnor 

och män är olika, till sättet (kan kallas att göra kön eller genus) eller i sin fysik och biologi, 

och att detta är det som motiverar skillnaderna. Personalen ser inte att deras normer, 

föreställningar eller värderingar kan påverka den vård som ges eller de förskrivningar som 

görs. 

Könsskillnaderna finns i förskrivningen och följer resultatet av tidigare studier. Vi kan ha 

egna teorier och hypoteser utifrån resultaten, som att brukarvikt påverkar modellval eller 

att kvinnor och män uttrycker olika sorters aktivitetsbegränsningar i behovsbedömningen, 

dessa förklaringar är även till stor del intervjupersonernas svar. Skulle det vara så att 

hypoteserna stämmer, är det förskrivet rätt produkt till rätt person. Det skulle å andra sidan 

kunna vara ett utslag av genusbias eller ojämlikhet i behovsbedömningen, av användarna, 

förskrivarna eller konsulenterna. Kan det vara så att de ord som förskrivarna använder för 

att beskriva en modell påverkar utgången? Och hur påverkar det att förskrivarna uttrycker 

sig som att alla par där en part använder rullstol lever heterosexuellt? Eller att alla kvinnor 

i dessa förhållanden är svagare än sina män?  

Resultaten från denna undersökning skulle kunna fördjupas genom intervjuer med 

användarna av elrullstolar för att få kunskap om deras tanker kring sina bedömda behov 

och självuppfattade hälsotillstånd – faktorer som påverkar förskrivningen. Att förmedla 

och diskutera genuskunskap i förskrivarutbildningen rekommenderas samt analys av 

uppföljande statistik. 
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5.1 Slutsatser 
 Mäns rullstolar, både eldrivna och manuella, är cirka 10 % dyrare än 

kvinnors rullstolar 

 Könsskillnaden är störst i åldersgruppen 40-49 år där kvinnors elrullstolar 

kostar 77-79 % av männens kostnad 

 Eventuella skillnader i förskrivningarna är inget som de intervjuade 

personerna känner igen sig i  

 Skillnader förklaras av förskrivare och konsulenter oftare med 

patientens preferenser och genus än av förskrivarens föreställningar 

om kvinnor och mäns behov och önskemål. 
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Från Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, Västra Götalandsregionen 

(2016): 

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Hjalpmedel/Hjalpmedel-i-Vastra-Gotaland/Handboken/ 

Övriga sidor: 

Termbank, Socialstyrelsen (2016): http://termbank.socialstyrelsen.se/  

Ordlista genusvetenskap Nationella sekretariatet för genusforskning: 

http://www.genus.se/ord/genus/  

Klassificering av sjukdomar med mera enligt ICD-10-SE: 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10 

7. Bilagor 

7.1 Frågeunderlag till intervjuer genusanalys elrullstolar 
2016 
Allmänt 

Två konsulenter och 4-6 förskrivare.  

Åldern 40-49 är särskilt intressant eftersom att det i lägre grad förekommer neuromuskulär 

sjukdom och troligen färre kvinnor som är ovana bilförare. 

Frågor till hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentralen 

- Hur uppfattar ni deltagandet av användarna vid konsultation vid förskrivning av elrullstol? 

- Ser du/ni någon skillnad vid konsultationstillfället när det gäller kvinnor och män som kommande 

användare? T.ex. visar kvinnor eller män större intresse för olika modeller eller att kvinnor/män 

oftare besöker Hjälpmedelscentralen för konsultation? 

- På vilket sätt diskuterar kvinnor och män olika behov/modellval av elrullstol vid konsultation? 

- Har konsulenterna någon uppfattning av om förskrivarna diskuterar olika modeller i högre 

utsträckning med män än med kvinnor?) 

- I statistik ser vi att männen får dyrare modeller, oftare Minicrosser och C500, och kvinnor får C400 

och Orion i högre grad. Har ni några idéer om hur det kan förklaras att det finns en skillnad? 

- Hur tänker ni kring att yngre män, 30-39 samt 40-49 år, har dyrare elrullstolar än kvinnor? Det 

gäller inom samma diagnosgrupp och även med exakt samma diagnos. 

Frågor till förskrivare 

- Vilka aktiviteter inventeras och finns det skillnader mellan könen? 

- Vad för faktorer påverkar att män generellt får andra (dyrare) modeller av elrullstolar än kvinnor? 

(Aktivitetsbehov? Vikt? Andra personfaktorer eller omgivningsfaktorer?) 

- Personer som är föräldrar får i allmänhet elrullstol delvis för att kunna fullgöra sitt föräldraskap – 

gör pappor respektive mammor olika saker med barnen och därmed har olika aktivitetsbehov? 

- Vilka tankar och idéer har ni om att kvinnor får fler transportrullstolar och drivaggregat än män? 

- Vad tror ni är möjlig förklaring till att en större förskrivning av tillbehör (dyrare tillbehör) sker till 

män i förhållande till kvinnor? 

- Har förskrivarna någon känsla för om kvinnor/män diskuterar olika modeller mer eller mindre än 

motsatt kön? (På vilket sätt diskuterar kvinnor och män olika modellval av elrullstol?) 

  

http://www.vgregion.se/sv/Ovriga-sidor/Hjalpmedel/Hjalpmedel-i-Vastra-Gotaland/Handboken/
http://termbank.socialstyrelsen.se/
http://www.genus.se/ord/genus/
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10
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