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Sammanfattning 

Studier visar att sexuell hälsa upplevs som ett relevant arbetsområde inom arbetsterapi men i 

nuläget är det många arbetsterapeuter som utesluter ämnet i sitt dagliga arbete, även inom 

habilitering. Syfte: Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter 

inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt deras 

uppfattning om ämnet. Metod: En kvantitativ enkätstudie där deltagarna rekryterades genom 

ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval. Undersökningen bestod av 71 arbetsterapeuter som 

arbetar inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige. Data analyserades i 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics. Resultat: 53 deltagare hade aldrig utfört någon 

intervention relaterat till sexuell hälsa. 35 hade tagit upp ämnet med en patient någon/några 

gånger per år. 38 uppgav att deras patienter aldrig hade tagit upp ämnet med dem. 37 instämde 

delvis att de är bekväma med att ta upp frågor gällande ämnet. 55 ansåg att de inte har tillräckligt 

med kunskap för att kunna arbeta med ämnet. 42 ansåg att sexuell hälsa är en del av deras 

arbetsområde. Slutsats: Arbetsterapeuter inom habilitering är i behov av mer kunskap och 

verktyg för att kunna arbeta med ämnet på ett professionellt och tryggt sätt. Arbetsterapeuter 

har kompetens att arbeta med ämnet vilket kan ge patienterna möjligheten till en god sexuell 

hälsa. Genom tydligare riktlinjer på arbetsplatsen, mer undervisning i grundutbildningen samt 

utbildning via verksamheten kan arbetet för den sexuella hälsan gynnas för patienterna.  

Nyckelord: Aktivitet, Aktivitetsbegränsning, Delaktighet, Delaktighetsinskränkning, 

Funktionsnedsättning  

 

 



 
 

Summary 

“Very important not to forget the sexual part of life!” - A quantitative survey that 

describes the extent to which occupational therapists within habilitation in Sweden work 

with sexual health and what opinion they have about the topic.   

Studies indicate that sexual health is seen as a relevant work area within occupational therapy 

but it’s currently several occupational therapists that excludes the topic in their daily work, also 

within habilitation. Purpose: The purpose with this study was to describe the extent to which 

occupational therapists within youth and adult habilitation in Sweden work with sexual health 

and what opinion they have about the topic. Method: A quantitative survey where the 

participants were recruited through a non-probability convenience sampling. The survey 

consisted of 71 occupational therapists who works within youth and adult habilitation in 

Sweden. Data was analyzed in the statistical program IBM SPSS Statistics. Results: 53 

participants had never implemented any intervention related to sexual health. 35 had addressed 

the topic with a patient some/a few times per year. 38 stated that their patients never had 

addressed the topic with them. 37 partly concurred that they were comfortable with addressing 

questions regarding the topic. 55 considered that they did not have enough knowledge in order 

to work with the topic 42 considered sexual health as a part of their work area. Conclusion: 

Occupational therapists within habilitation need more knowledge and tools to be able to work 

with the topic professionally and safely. Occupational therapists have competence to work with 

the topic which can give patients the ability to have a good sexual health. By implementing 

guidelines, more training in basic education and education in the workplace, the work with 

sexual health can improve for the patients. 

Keywords: Activity, Activity limitation, Impairment, Participation, Participation restriction 
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Inledning 

Mötet mellan arbetsterapi och sexologi är ett naturligt möte då sexualitet innefattar aktivitet. 

Arbetsterapeuter ska tillgodose personers grundläggande behov, men den sexuella hälsan 

uppmärksammas sällan (Balogh, 2018). Studier har visat att sexuell hälsa upplevs som ett 

legitimt arbetsområde för arbetsterapeuter, dock är det många arbetsterapeuter som utesluter 

ämnet i sitt kliniska arbete (Hyland & McGrath, 2013; McGrath & Sakellariou, 2016; 

Mohammed, 2017). Sexuell hälsa är ett viktigt område men uppmärksammas inte tillräckligt 

inom habilitering i nuläget (Areskoug Josefsson et al., 2019). Alla människor har rätt att fatta 

beslut om sin egen kropp, även att ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande 

insatser som stödjer den rätten (Folkhälsomyndigheten, 2018). För personer inom habilitering 

med fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning kan det finnas svårigheter som påverkar 

möjligheten att uppnå eller säkerställa god sexuell hälsa. Den sexuella hälsan påverkar 

livskvaliteten för många och sexuell ohälsa kan leda till psykisk och fysisk ohälsa. Ämnet 

sexuell hälsa kan vara svårt att prata om, bland annat i olika möten mellan professionella och 

personer med funktionsnedsättning. Det kan upplevas generande, men svårigheter att prata om 

ämnet kan underlättas genom tillräcklig kunskap om ämnet och om ens egna attityder. “Att 

främja sexuell hälsa som anhörig och personal är att främja den generella hälsan hos den person 

vi finns till för” (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2018). Författarna har valt att använda 

begreppet “sexuell hälsa” i examensarbetet eftersom Folkhälsomyndigheten (2018) förklarar 

att begreppet innefattar varje individs självkänsla, nära relationer och välbefinnande oavsett 

ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck. 

Bakgrund 

Sexuell hälsa 

Sexuell hälsa definieras som “ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt 

välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. 

Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella 

förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria 

från tvång, diskriminering och våld” (World Health Organization, 2018). Enligt FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska personer med 

funktionsnedsättning erbjudas samma utbud, kvalitet och standard gällande insatser och 

behandling även när det gäller sexuell hälsa (Socialdepartementet, 2008).  Hälso- och sjukvård 

och övriga insatser inom sexuell hälsa måste uppfylla standard för mänskliga rättigheter och 

folkhälsa. Insatserna ska innefatta bland annat anpassad information, rådgivning och vård när 

det gäller sexuell funktion och nöjdhet, utan risk för diskriminering, våld, tvång och utnyttjande 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan 

uppleva att den sexuella hälsan påverkas vilket kan leda till att den generella hälsan försämras. 

Den sexuella hälsan berör människors relationer och för många är den kopplad till kärlek, 

personliga och intima relationer, närhet och sexuella aktiviteter. Sexualitet är en viktig del i 

förhållande till livskvaliteten då livskvaliteten berör fysiska, psykiska, emotionella, 

existentiella och sociala aspekter av livet (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2018). 
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Tidigare forskning visar att sexuell hälsa är viktigt för klientens välmående samt en stor del av 

livet oavsett sjukdomssituation eller ålder. Den sexuella hälsan diskuteras sällan mellan 

vårdpersonal och klienter, dock är det viktigt att ämnet lyfts och diskuteras regelbundet för att 

uppnå bästa möjliga vård för klienten (Areskoug Josefsson, 2013b). Som vårdpersonal är det 

viktigt att ha grundläggande kunskap om sexuell hälsa samt respektera rätten till god sexuell 

hälsa, men i många fall ignoreras ämnet hos personer med funktionsnedsättning inom vården 

(Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2018). I en studie uppgav ungdomar med 

rörelsenedsättning att de inte har fått tillräcklig hjälp eller stöttning av vårdpersonal för sina 

problem med den sexuella hälsan, trots att de ansåg att de var i behov av det (Jemtå, Sjögren 

Fugl-Meyer & Öberg, 2008). Idag är det vanligt att vårdpersonal behöver ytterligare utbildning 

för att få tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna främja sexuell hälsa för sina klienter 

(Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2018). Utbildning behövs för att kunna säkerställa att 

behoven hos personer med sjukdom eller funktionsnedsättning uppfylls (Hyland & McGrath, 

2013). 

Habiliteringens målgrupp 

Habilitering definieras som “insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och 

ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Habilitering innebär tidiga, samordnade och mångsidiga 

insatser från olika kompetensområden. Insatserna ska vara arbetslivsinriktade, medicinska, 

pedagogiska, psykologiska, sociala samt tekniska och ska kombineras utifrån individens behov, 

förutsättningar och intressen (Socialstyrelsen, 2010). Inom habilitering arbetar flera 

professioner i ett nära teamsamarbete, bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

logopeder (Hansson & Nordmark, 2015; Von Tetzchner, Hesselberg & Schiørbeck, 2013). 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har de liksom alla 

andra rätt till ett så självständigt liv som möjligt (Socialdepartementet, 2008). Likaså menar 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) som ska garantera 

individer med varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. 

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, u.å.). Målgruppen inom habilitering är personer med 

medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är varaktig, exempelvis förvärvad 

hjärnskada, rörelsenedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Det är vanligt med 

flerfunktionsnedsättning (Bohlin, 2009; Socialstyrelsen, 2010). 

Arbetsterapi, habilitering och sexuell hälsa  

Arbetsterapi syftar till att främja möjlighet till aktivitet och delaktighet för att personer ska 

kunna leva ett så gott liv som möjligt, med utgångspunkt från deras behov och syn på sin egen 

situation (Sveriges Arbetsterapeuter, 2018a). Aktivitet innebär en persons genomförande av en 

uppgift eller handling medan en aktivitetsbegränsning definieras som svårigheter en person kan 

ha vid genomförande av aktiviteter. Delaktighet innebär en persons engagemang i en 

livssituation och en delaktighetsinskränkning definieras som problem en person kan uppleva i 

engagemanget i livssituationer (Socialstyrelsen, 2007). Möjligheten att påverka inflytandet över 

aktivitet och delaktighet förutsätter att individen har kunskap om sina styrkor och de svårigheter 
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som funktionsnedsättningen medför. Individer behöver stöd och få tillgång till de resurser som 

behövs för att kunna hantera olika situationer och utmaningar (Karlsson, von Schantz, Ingbrant 

& Rudervall, 2011). Personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar kan ha 

svårigheter med sina vanor, roller och sin utförandekapacitet vilket kan påverka deras hälsa och 

välbefinnande. Utförandekapacitet innebär vår förmåga att göra saker som beror på 

fysiologiska, mentala och kognitiva förmågor. En funktionsnedsättning kan påverka 

utförandekapaciteten i olika aktiviteter, även i sexuell aktivitet. Det är också viktigt att personer 

med funktionsnedsättning känner delaktighet i sina aktiviteter. En aktivitetsbegränsning kan 

påverka men behöver nödvändigtvis inte förhindra delaktighet i aktivitet. Detta förutsatt att 

personen kan få hjälp att göra val och ha tillgång till stöd i miljön omkring sig, vilket en 

arbetsterapeut kan bidra med (Kielhofner, 2012). 

 

Arbetsterapi kan ha en meningsfull och viktig roll och bör därför inkludera den sexuella hälsan 

då detta är ett bekymmer för många människor med funktionsnedsättning. Arbetsterapeuter har 

en skyldighet att se sina klienter som en helhet, vilket innebär att den sexuella hälsan bör ingå 

(Rose & Hughes, 2018). En anledning till att ämnet sällan tas upp av arbetsterapeuter beror på 

känslan av otillräcklig kunskap samt otrygghet i hur det ska diskuteras med klienterna (Ekdahl, 

2017; Hattjar, Parker & Lappa, 2008; Hyland & McGrath, 2013; Rose & Hughes, 2018). Detta 

är ett resultat av bland annat otillräcklig undervisning i utbildningen (Ekdahl, 2017). 

Arbetsterapeutstudenter anser att sexuell hälsa är en del av arbetets uppgifter men många 

upplever otillräcklig kunskap om ämnet i samband med funktionsnedsättning eller sjukdom. 

Utbildningsprogrammen behöver utöka detta ämne för att förbättra framtida arbetsterapeuters 

kompetens, för att i sin tur främja sexuell hälsa för klienterna (Areskoug Josefsson & Fristedt, 

2017). 

Problemformulering 

Studier visar att sexuell hälsa är ett relevant arbetsområde inom arbetsterapi, dock visar flera 

studier att arbetsterapeuter inte tar upp ämnet med sina klienter kontinuerligt i sitt arbete 

(Areskoug Josefsson, 2013b; Balogh, 2018; Hyland & McGrath, 2013). En anledning är att 

många yrkesverksamma känner sig obekväma som ett resultat av otillräcklig kunskap om ämnet 

(Hattjar et al., 2008; Hyland & McGrath, 2013; Rose & Hughes, 2018). Professioners brist på 

kunskap om ämnet leder till att samhället riskerar att gå miste om kunskap som kan stärka det 

professionella arbetet. Denna kunskap skulle kunna bidra till främjandet av en god och positiv 

sexuell hälsa hos individer med funktionsnedsättningar (Lukkerz, 2015). Studier visar att 

personer med funktionsnedsättning har ett behov av att ämnet tas upp (Hyland & McGrath, 

2013; Jemtå, Sjögren Fugl-Meyer & Öberg, 2008). För individer som upplever att de inte har 

en god sexuell hälsa kan det innebära att de får en försämrad generell hälsa (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2018). Det finns begränsad forskning om hur och i vilken 

utsträckning arbetsterapeuter inom habilitering bör arbeta med ämnet för personer med 

funktionsnedsättning (Lukkerz, 2015). En litteraturgenomgång genomfördes av författarna som 

visade brist på information gällande arbetsterapi och sexuell hälsa relaterat till målgruppen 

inom habilitering, därför finns ett behov av att studera detta. Denna studie syftar till att lyfta 

detta område och utgöra en grund till vidare studier. 



4 
 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom ungdoms- och 

vuxenhabilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt deras uppfattning om ämnet. 

Frågeställningar 

1. Tas ämnet sexuell hälsa upp mellan arbetsterapeut och patient inom habilitering? 

2. Anser arbetsterapeuter inom habilitering att de är bekväma med att arbeta med sexuell 

hälsa? 

3. Anser arbetsterapeuter inom habilitering att de har tillräckligt med kunskap för att arbeta 

med sexuell hälsa? 

4. Anser arbetsterapeuter inom habilitering att sexuell hälsa är ett arbetsområde för dem?  
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Material och metod 

Studiedesign 

Författarna valde att göra en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av en enkät för att besvara 

syftet (Billhult & Gunnarsson, 2012b).  

Urval 

Ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval användes för att rekrytera arbetsterapeuter inom 

ungdoms- och vuxenhabilitering (Kristensson, 2014). 17 verksamhetschefer i tolv regioner 

kontaktades. Av dessa var det tolv verksamhetschefer i elva regioner som sedan delegerade ut 

enkäten till 165 yrkesverksamma arbetsterapeuter inom området. För att stärka studiens interna 

validitet och för att få ett så representativt urval som möjligt kontaktade författarna flera 

habiliteringscentrum (Kristensson, 2014). Tre deltagare rekryterades även via 

Facebookgruppen Arbetsterapeuter på Facebook där författarna skrev ett inlägg med en 

intresseförfrågan. Sammanlagt rekryterades 168 arbetsterapeuter. 

Datainsamlingsinstrument 

Data samlades in genom en egenkonstruerad digital enkät (bilaga 1) som skapades i 

programmet SurveyMonkey. Enkäten bestod av tio frågor, som var både kvantitativa och 

kvalitativa och i nominal-, ordinal- och kvotskala. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga 

som gav deltagarna möjlighet att lyfta andra tankar och synpunkter som inte framkom genom 

övriga frågor.   Enkäten baserades på en befintlig från ett tidigare examensarbete inom samma 

ämnesområde av Ottosson och Hopstadius (2017). Med hjälp av ett pilottest på författarnas 

studiegrupp justerades enkäten för att matcha syftet med denna studie vilket redovisas i tabell 

1 (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Sexualitet justerades till sexuell hälsa i enkäten. Frågorna 

som uteslöts var Kön eftersom detta är ointressant för studien samt Arbetar du som 

arbetsterapeut inom..., då detta inte är relevant eftersom deltagarna arbetar inom samma 

yrkesområde.  
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Tabell 1. Justering av enkätfrågor.  

Fråga  Ändrades till Kommentar 

“Hur många år har du varit 

yrkesverksam som 

arbetsterapeut?”  

 “Hur många år har du varit 

yrkesverksam som 

arbetsterapeut inom 

habilitering?”  

  

Författarna ville undersöka 

specifikt habiliteringen 

som yrkesområde.  

“Har du som arbetsterapeut 

tagit upp ämnet sexualitet 

med en patient?” 

  

 “Hur ofta har du som 

arbetsterapeut tagit upp 

ämnet sexuell hälsa med en 

patient?” Svarsalternativet 

”någon gång per år” 

justerades till ”någon/några 

gånger per år”  

  

Detta togs upp i 

metoddiskussionen i 

examensarbetet författarna 

utgått från (Ottosson & 

Hopstadius, 2017).  

  

“Har en patient tagit upp 

ämnet sexualitet med dig 

som arbetsterapeut?”  

 

  

 “Hur ofta har en patient 

tagit upp ämnet sexuell 

hälsa med dig som 

arbetsterapeut?” 

Svarsalternativet ”någon 

gång per år” justerades till 

”någon/några gånger per 

år” 

  

Detta togs upp i 

metoddiskussionen i 

examensarbetet författarna 

utgått från (Ottosson & 

Hopstadius, 2017).  

  

“Upplever du som 

arbetsterapeut ha 

tillräckligt med kunskap 

kring ämnet för att arbeta 

med sexualitet?” 

  

 Svarsalternativet “Om ja, 

vart har du inhämtat 

kunskap?” exkluderades. 

 

   

Irrelevant för denna studie 

då författarna inte skulle 

undersöka det. 

“Har du som arbetsterapeut 

utfört någon intervention 

relaterat till sexualitet?”  

  

 Svarsalternativet “Om ja, ge 

gärna ett exempel” 

exkluderades och 

svarsalternativet “Vet ej” 

inkluderades.  

Irrelevant för denna studie 

då författarna inte skulle 

undersöka det. Alternativet 

“Vet ej” inkluderades då 

detta alternativ fanns på 

övriga frågor. 

  
“Tycker du att sexualitet är 

en del av arbetsterapeutens 

arbetsområde?” 

 Svarsalternativen “Nej” och 

“Om nej, vilken profession 

tycker du bör arbeta med 

detta område” exkluderades 

och sammanställdes till ett 

alternativ, “Nej. I så fall, 

vilken profession på din 

arbetsplats tycker du bör 

arbeta med detta område?”  

Författarna ville veta 

vilken profession 

arbetsterapeuten tyckte 

skulle arbeta med detta 

istället, därav togs 

alternativet med enbart 

“Nej” bort. Författarna 

inkluderade “På din 

arbetsplats” eftersom 

specifikt habiliteringen 

undersöktes. 
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Datainsamling 

Författarna skickade ut ett e-postmeddelande till arbetsterapeuterna som rekryterades från 

Facebook, direkt till vissa arbetsterapeuter och även till flera verksamhetschefer som därefter 

vidarebefordrade det. E-postmeddelandet innehöll en länk till den digitala enkäten samt ett 

informationsbrev (bilaga 2) och skickades ut under vecka 10 vårterminen 2019. Deltagarna 

hade fyra veckor på sig att besvara enkäten från att e-postmeddelandet skickades ut. En 

påminnelse (bilaga 3) skickades ut två gånger under tiden för att minska risken för bortfall 

(Billhult & Gunnarsson, 2012a; Kristensson, 2014). Den första påminnelsen skickades efter en 

vecka och efter ytterligare två veckor skickades nästa påminnelse. Data samlades in genom 

självrapportering då deltagarna på egen hand fick besvara enkäten (Kristensson, 2014). När 

deltagarna hade besvarat enkäten skickades ett automatiskt e-postmeddelande till författarna.  

Dataanalys 

Den insamlade datan analyserades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics (Wahlgren, 

2013). För att kunna mata in och bearbeta data i SPSS förde författarna över materialet från 

SurveyMonkey till Excel där kvalitativa variabler omkodades till kvantitativa variabler, se 

tabell 2 (Billhult & Gunnarsson, 2012a). Svaren matades in i SPSS specifikt för varje individ 

som fick ett ID-nummer. Data kodades ytterligare och författarna konverterade deltagarnas 

födelseårtal till ålder, deltagarnas examensårtal till år som färdigexaminerade arbetsterapeuter 

samt avrundade deltagarnas år som yrkesverksamma inom habilitering uppåt.  

 

Tabell 2. Exempel på kodning av en fråga.  

Hur ofta har du som arbetsterapeut tagit upp ämnet sexuell hälsa med en patient? 

Dagligen                                 = 1                                         

Några gånger i veckan           = 2                

Några gånger per månaden    = 3 

Någon/några gånger per år     = 4 

Aldrig                                     = 5 

 

Författarna använde Spearmans rangkorrelationstest för att se om det fanns ett samband mellan 

olika variabler (Wahlgren, 2013). Först analyserades alla variabler som matades in SPSS för att 

se om det framkom något samband mellan bakgrundsfrågorna och övriga frågor i enkäten. 

Sedan gjordes en korrelation med enbart övriga frågor. Författarna valde att endast presentera 

samband mellan de variabler som framkom mellan övriga frågor och inte bakgrundsfrågorna i 

resultatet. Den insamlade datan bearbetades utifrån deskriptiv och analytisk statistik med hjälp 

av lämpliga tabeller och figurer som utformades enligt Backman (2016). Variablerna ålder, hur 

länge deltagarna haft sin examen och hur länge de har varit yrkesverksamma inom habilitering 

presenterades i resultatet som faktiska siffror. Författarna granskade och sammanställde 

deltagarnas svar från den sista öppna frågan och kategoriserade in de svar som hörde ihop i ett 

dokument. Vissa direkta citat valdes även ut som relaterade till frågeställningarna i studien. 

Författarna valde att presentera svaren i löpande text och med utvalda citat från fyra deltagare 

som kompletterade innehållet i texten.  



8 
 

Etiska överväganden 

Författarna har beaktat de fyra forskningsetiska individskyddskraven (Vetenskapsrådet, 2002). 

Författarna har genom informationsbrevet (bilaga 2) meddelat alla berörda i undersökningen 

om syftet med studien enligt informationskravet. Enligt samtyckeskravet har deltagarna 

informerats om att de själva har rätt att bestämma om sin medverkan samt att medverkan får 

avbrytas när som helst utan några konsekvenser. I samband med att deltagarna besvarade 

enkäten gav de samtycke till studien. Enligt konfidentialitetskravet har deltagarna informerats 

om att studien är konfidentiell då ingen, inte heller författarna, vet vilka deltagare som svarat 

vad. Författarna har under studien förvarat enkätsvaren så att ingen obehörig kunnat ta del av 

dem. Efter att examensarbetet blev godkänd raderades alla enkätsvar. Författarna informerade 

samtliga om att insamlade uppgifter endast skulle användas i forskningsändamål för denna 

studie genom nyttjandekravet. Författarna har även i uppstarten av examensarbetet genomfört 

en etisk egengranskning via Jönköping University tillsammans med handledare där inga etiska 

dilemman identifierades utifrån dokumentet.  
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Resultat 

Antal deltagare som besvarade enkäten var totalt 71 av 168 vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 42 procent. Demografiskt rekryterades deltagarna från olika habiliteringsverksamheter i hela 

Sverige. Deltagarnas ålder var mellan 26 och 67 år och medelåldern var 45 år. Deltagarna tog 

sin arbetsterapeutexamen mellan år 1973 och 2018, vilket innebär att de varit 

färdigexaminerade arbetsterapeuter i ett till 46 år. Deltagarna hade varit yrkesverksamma inom 

habilitering mellan ett och 42 år. 

Om sexuell hälsa tas upp mellan arbetsterapeut och patient  

53 deltagare svarade nej på frågan om de någon gång utfört en intervention relaterat till sexuell 

hälsa. 15 deltagare svarade ja och tre deltagare svarade vet ej.  

 

Den största andelen svarade att de tagit upp ämnet sexuell hälsa med en patient någon/några 

gånger per år eller att de aldrig hade gjort det. Det var få deltagare som hade tagit upp det några 

gånger per månad. Det var ingen deltagare som svarade att de tagit upp ämnet dagligen eller 

några gånger i veckan. 

 

Majoriteten av deltagarna svarade att deras patienter aldrig eller någon/några gånger per år tagit 

upp ämnet med dem som arbetsterapeut. En deltagare svarade att patienter tagit upp ämnet 

några gånger per månad. Det var ingen deltagare som svarade att patienter tagit upp det dagligen 

eller några gånger i veckan.   

 

 

 

Figur 1. Hur ofta ämnet sexuell hälsa tas upp av arbetsterapeut och patient (n = 71). 
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Bekvämlighet med att arbeta med sexuell hälsa 

Ett bortfall identifierades då det var en deltagare som inte svarade på frågan om de känner sig 

bekväma med att ta upp frågor gällande ämnet med sina patienter. 46 deltagare svarade att de 

instämmer helt eller delvis. 24 deltagare svarade att de tar helt eller delvis avstånd ifrån 

påståendet.  

 

 

Figur 2. Antal arbetsterapeuter (n = 70) som anser att de är bekväma med att arbeta 

med sexuell hälsa. 

Tillräckligt med kunskap om sexuell hälsa 

55 deltagare svarade nej på frågan om de anser att de har tillräckligt med kunskap om sexuell 

hälsa för att arbeta med ämnet. Åtta deltagare svarade ja och åtta deltagare svarade vet ej.  

Sexuell hälsa som ett arbetsområde för arbetsterapeuter inom habilitering  

42 deltagare svarade att de anser att sexuell hälsa är en del av arbetsterapeutens arbetsområde. 

17 deltagare svarade vet ej och tolv deltagare svarade nej. De som svarade nej fick svara vilka 

andra professioner de ansåg bör arbeta med ämnet på deras arbetsplats. Deltagarna fick svara i 

fritext vilket gjorde att vissa angav flera professioner.  

 



11 
 

 

Figur 3. Vilka professioner arbetsterapeuterna (n = 12) tycker ska arbeta med sexuell 

hälsa på deras arbetsplats (fritext). 

Samband mellan frågor  

I tabell 3 redovisas resultatet från Spearmans rangkorrelation. Resultatet visade ett signifikant 

samband (0,01**) mellan sexuell hälsa som arbetsområde och att arbetsterapeuterna tagit upp 

ämnet (,326). Det framkom även mellan bekvämlighet och arbetsområde (,445) samt mellan 

utförd intervention och arbetsområde (,310). Det syntes också ett samband mellan bekvämlighet 

och att arbetsterapeuterna tagit upp ämnet med sina patienter (,523) samt mellan bekvämlighet 

och att patienterna tagit upp ämnet (,390). Ett samband fanns också mellan att ämnet tagits upp 

av arbetsterapeuterna och patienterna (,583). Resultatet visade även ett signifikant samband 

(0,05*) mellan sexuell hälsa som arbetsområde och att patienterna tagit upp ämnet (,261). Ett 

samband fanns även mellan bekvämlighet och utförd intervention (,243). Resultatet visade inga 

samband mellan bakgrundsfrågorna och övriga frågor. Det fanns heller inget samband mellan 

tillräcklig kunskap och övriga variabler. 
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Tabell 3. Spearmans rangkorrelation mellan om arbetsterapeut tagit upp ämnet, om 

patient tagit upp ämnet, om arbetsterapeut känner sig bekväm med ämnet, om de har 

tillräckligt med kunskap om ämnet, om de har utfört en intervention och om de anser att 

det är en del av deras arbetsområde. 

Frågor  AT 

tagit 

upp 

ämnet 

Patient 

tagit 

upp 

ämnet 

Bekväm Tillräckligt 

med 

kunskap  

Utfört 

intervention 

Arbetsområde 

AT tagit upp 

ämnet 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 

 

 ,583** 

 

,000 

71 

,523** 

 

,000 

70 

-,055 

 

,651 

71 

,199 

 

,096 

71 

,326** 

 

,006 

71 

Patient tagit 

upp ämnet 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 

 

  ,390** 

 

,001 

70 

-,117 

 

,333 

71 

,177 

 

,140 

71 

,261* 

 

,028 

71 

Bekväm 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 

 

   ,112 

 

,354 

70 

,243* 

 

,043 

70 

,445** 

 

,000 

70 

Tillräckligt 

med kunskap 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 

 

    ,195 

 

,104 

71 

,202 

 

,092 

71 

Utfört 

intervention 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 

 

     ,310** 

 

,008 

71 

Arbetsområde 

 

 

 

 

Correlation 

Coefficient  

Sig. (2-

tailed) 

N 
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Kvalitativ respons från deltagarna 

Deltagarna fick dela med sig om de hade några andra tankar eller synpunkter som inte lyfts i 

enkäten, vilket 21 deltagare gjorde. Den vanligaste uppfattningen utifrån detta var att ämnet 

sexuell hälsa är ett arbetsområde för arbetsterapeuter och viktigt för patienterna. En deltagare 

menade att: 

 
“Det är ofta förlorat för en del arbetsterapeuter att sexuell hälsa är en stor del av vårt 

område [...] Med tanke på att det är något som kan öka livskvalitén för många individer 

samt att det är en aktivitet kan jag inte förstå hur lätt det ämnet har tappats inom denna 

profession. Jag hoppas på många fler interna utbildningar inom sexuell hälsa som är 

riktade till arbetsterapeuter för att VÅGA arbeta med detta ämne, VETA vad en kan 

göra med det som presenteras av patienten och att driva frågorna framåt. Detta är 

Habilitering och hälsa men ofta glöms den sexuella hälsan i detta tyvärr.” 

 
Det lyftes även att det är flera faktorer som påverkar hur arbetsterapeuterna kan arbeta med 

ämnet. En deltagare uppgav att hen inte vet om det finns några förskrivningsbara hjälpmedel 

relaterat till sexuell hälsa. En annan deltagare ansåg att: 

 

“Indirekt är det möjligt att arbeta med interventioner som påverkar den sexuella 

hälsan/situationen. Genom att stödja personens egen kontroll i sitt liv/situation både 

genom kognitivt stöd och motoriskt.” 

 
En deltagare tyckte att det är ett viktigt område men att det glöms bort under utbildningen och 

i det dagliga arbetet. Två deltagare nämnde att de inte har tillräckligt med kunskap om ämnet. 

En deltagare uttryckte att: 
 

“Det är viktigt att vi yrkesverksamma vågar fråga, att vi visar att det inte är tabu att 

prata om. Det öppnar upp för patienter att våga prata om det vid det tillfället, eller att 

ta upp frågor vid andra tillfällen.” 

 
En annan uppfattning är att flera yrkesgrupper bör arbeta med sexuell hälsa och att det är viktigt 

att det är ett samarbete i teamet på arbetsplatsen. En deltagare lyfte att: 

 
“Jag tycker att det är en del av vårt arbetsområde, men känner att det bör vara ett delat 
ansvar mellan professionerna.” 

 
Tre arbetsterapeuter nämnde att de arbetar eller har arbetat med ungdomsgrupper gällande 

sexuell hälsa eller relationer. Två av dessa uppgav att detta genomförs i samarbete med 

Ungdomsmottagningen. En deltagare uttryckte att det är viktigt att samverka med andra 

organisationer. En deltagare nämnde att det hade varit naturligt för en arbetsterapeut att arbeta 

på exempelvis Ungdomsmottagningen eller på en barnmorskemottagning.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Studiedesign 

En kvantitativ enkätstudie valdes för att författarna ville nå ut till så många deltagare som 

möjligt och för att kunna dra generaliserbara slutsatser (Billhult & Gunnarsson, 2012a; 

Kristensson, 2014). Författarna ville få en bred bild av i vilken utsträckning arbetsterapeuter 

inom habilitering arbetar med sexuell hälsa i nuläget samt vilken uppfattning de har om ämnet.  

Författarna anser att metoden var lämplig för att besvara frågeställningarna och syftet. Det var 

mer intressant och relevant för studien att få så många svar som möjligt snarare än att få mer 

utförliga svar från deltagarna. 

Urval 

För att öka svarsfrekvensen (Billhult & Gunnarsson, 2012a) skickade författarna ett e-

postmeddelande till flertal habiliteringscentrum i Sverige. Författarna började med att skicka 

till tre större regioner men insåg efter ett tag att svarsfrekvensen skulle bli för låg. Författarna 

beslutade därför att skicka en förfrågan till alla de regioner där mejladress till 

verksamhetschefer på habilitering hittades. I de större regionerna kontaktades flera 

verksamhetschefer. En region valde att tacka nej eftersom de inte tar emot förfrågningar under 

master- eller magisternivå. Övriga regioner tackade ja då minst en verksamhetschef i varje 

region svarade. Dock identifierades ett bortfall på fem verksamhetschefer eftersom författarna 

inte fick något svar från dem. När författarna skulle identifiera bortfall av deltagare i 

undersökningen fick de kontakta vissa verksamhetschefer igen då författarna inte visste exakt 

antal arbetsterapeuter som hade tagit del av enkäten. Det hade underlättat om författarna redan 

i e-postmeddelandet med intresseförfrågan bett verksamhetscheferna att meddela hur många 

arbetsterapeuter de skulle vidarebefordra enkäten till. 

Datainsamlingsinstrument 

Författarna till examensarbetet utgick från en befintlig enkät av Ottosson och Hopstadius (2017) 

istället för att konstruera en egen. Denna valdes eftersom den är inom samma ämnesområde. 

Enkäten är konstruerad utifrån Ejlertsson (2014) samt Trost och Hultåker (2016). Ottosson och 

Hopstadius (2017) pilottestade enkäten och gav i metoddiskussionen förslag på vilka ändringar 

som hade kunnat förbättra enkäten ytterligare. Författarna till examensarbetet tog hänsyn till 

förslagen och justerade enkäten utefter det och syftet i denna studie. Enligt Billhult och 

Gunnarsson (2012a) är det bra att kombinera en redan testad enkät med några egenformulerade 

frågor som är anpassade för den aktuella studien. Författarna till detta examensarbete ser en 

svaghet med studien eftersom mätinstrumentet inte är validitets- och reliabilitetstestat, men 

upplever att studien fick syftet uppfyllt och frågeställningarna besvarade ändå.  

Det hade underlättat för författarna senare i examensarbetet om deltagarna uppgav sin ålder 

istället för födelseår i enkäten för att medelåldern lättare skulle kunna räknas ut. Trots att 

författarna justerat enkäten för att matcha studies syfte har ytterligare justeringar upptäckts. 

Alternativt hade frågan “Upplever du som arbetsterapeut ha tillräckligt med kunskap kring 
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ämnet för att arbeta med sexuell hälsa?” kunnat ändras till “Jag som arbetsterapeut känner att 

jag har tillräckligt med kunskap kring ämnet för att arbeta med sexuell hälsa” för att istället ha 

svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd ifrån och tar helt avstånd 

ifrån. Författarna tror att det hade varit lättare för deltagarna att besvara frågan om de hade fler 

svarsalternativ. Kristensson (2014) menar att det kan vara svårt för deltagarna att ta ställning 

till frågor med svarsalternativen ja och nej för att man inte kan identifiera sig med något av 

svarsalternativen, då är det lättare att ha svarsalternativ med gradering. 

Datainsamling 

Ett bortfall på 97 personer identifierades. Detta trots att författarna bifogade relevant 

information om enkäten i informationsbrevet såsom hur många frågor den bestod av och hur 

lång tid den uppskattades att ta, enligt Källström (2012). Författarna skickade även ut två 

påminnelser under tiden enkäten var öppen för att öka svarsfrekvensen (Billhult & Gunnarsson, 

2012a; Kristensson, 2014). Det författarna hade kunnat göra annorlunda som de tror hade ökat 

svarsfrekvensen var att försöka få kontaktuppgifter direkt till alla arbetsterapeuter istället för 

att verksamhetscheferna skulle skicka vidare enkäten. Författarna fick bekräftat att enkäten 

skulle skickas vidare av verksamhetscheferna, men vet inte med säkerhet om detta gjorts. 

Författarna vet heller inte om påminnelserna har vidarebefordrats. 

På en fråga var det en deltagare som inte svarade. Författarna tror detta kan ha skett av misstag 

då deltagaren svarade på övriga frågor och inte skrev en kommentar angående varför frågan 

inte besvarats. Författarna hade kunnat göra alla frågor obligatoriska att besvara, men insåg inte 

att funktionen fanns förrän enkäten var utskickad. Bortfallet kan även bero på att deltagaren 

inte identifierade sig med något av svarsalternativen. Författarna valde att konstruera enkäten i 

programmet SurveyMonkey då de trodde det var ett gratisprogram. Författarna insåg efter ett 

tag att vissa funktioner i programmet erbjöds mot en kostnad. Istället för att använda 

SurveyMonkey hade författarna kunnat använda programmet esMaker som erbjuds gratis av 

Jönköping University, vilket författarna inte visste. Via esMaker kunde data föras över 

automatiskt till SPSS utan kostnad för författarna, vilket hade underlättat. Eftersom det var en 

betalfunktion i SurveyMonkey valde författarna att göra det manuellt.  

Dataanalys 

När data var inmatad och skulle analyseras i SPSS insåg författarna att det skulle underlätta att 

omkoda vissa variabler. Författarna adderade justerade variabler i programmet för att lättare 

kunna analysera och tolka resultatet. Deltagarnas födelseårtal justerades till ålder för att 

medelåldern skulle kunna räknas ut. Examensårtal justerades till år som färdigexaminerade 

arbetsterapeuter. Yrkesverksamma år inom habilitering omkodades till heltal och benämndes 

justerade yrkesår eftersom flertal deltagare svarat exempelvis “0,5 år” eller “1 år, 9 månader”. 

Författarna avrundade uppåt på alla deltagare som svarat siffror med decimaler, även på de 

deltagare som svarat noll år då noll konverterades till ett år. Detta eftersom deltagarna varit 

yrkesverksamma inom habilitering och på grund av att ett är lättare att analysera. Författarna 

skapade två korrelationstabeller men valde att enbart redovisa den tabell som visade samband, 

därför valdes tabellen med bakgrundsfrågorna bort. Eftersom svarsfrekvensen enbart blev 42 

procent (n = 71) kunde författarna inte dra generaliserbara slutsatser utifrån resultatet. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom ungdoms- och 

vuxenhabilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt deras uppfattning om ämnet. 

Resultatet visade att majoriteten av arbetsterapeuterna ansåg att sexuell hälsa är en del av deras 

arbetsområde och att de känner sig bekväma med ämnet. Det framkom att det sällan tas upp 

mellan arbetsterapeut och patient samt att arbetsterapeuterna anser att de inte har tillräckligt 

med kunskap om ämnet för att kunna arbeta med det. 

 

Om sexuell hälsa tas upp mellan arbetsterapeut och patient 

Ett tydligt resultat var att ämnet sexuell hälsa sällan tas upp mellan arbetsterapeut och patient, 

vilket även tidigare studier visar (Areskoug Josefsson, 2013b; Balogh, 2018; Hyland & 

McGrath, 2013). I de fall där arbetsterapeuten svarade att de tar upp ämnet med deras patienter, 

upplevde de in sin tur att patienterna tar upp det med dem. Författarna förmodar att detta innebär 

att patienten känner sig trygg med att ta upp ämnet om arbetsterapeuten har visat att det är okej 

genom att själv initiera ämnet, vilket Hulter (2004) instämmer med. Enligt Eastgate (2011) kan 

det vara svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att ta upp svårigheter med den sexuella hälsan 

med patienter som har en intellektuell funktionsnedsättning, men det finns potential att 

genomföra enkla insatser som gör stor nytta för individen. Akervall, Godau och Jarl (2019) 

säger att sexuell hälsa måste uppmärksammas och lyftas mer i dagens hälso- och sjukvård vilket 

är nödvändigt då alla har rätt till en trygg vård som inkluderar alla aspekter i livet, inklusive 

den sexuella. 

 

Majoriteten hade aldrig utfört en intervention relaterat till sexuell hälsa. I den kvalitativa 

responsen framkom det att en deltagare inte visste vilka hjälpmedel som fanns att förskriva 

relaterat till sexuell hälsa. Författarna förmodar att en anledning till att majoriteten inte utfört 

en intervention kan bero på att det finns okunskap om vilka interventioner som kan tillämpas. 

Att utföra interventioner för den sexuella hälsan anser författarna inte behöver skilja sig från 

interventioner för andra meningsfulla aktiviteter. Balogh (2018) menar att arbetsterapeuter har 

kunskap om förflyttning och positionering, vilket kan tillämpas även i sexuella aktiviteter. 

Areskoug Josefsson et al. (2019) förklarar att det finns flertal habiliteringsinsatser som kan 

främja sexuell hälsa. En arbetsterapeut kan exempelvis belysa hur en sexuell aktivitet kan 

utföras trots nedsatt rörlighet eller föreslå hjälpmedel som kan kompensera nedsatt funktion. 

Balogh (2018) beskriver att de hjälpmedel arbetsterapeuter förskriver till andra meningsfulla 

dagliga aktiviteter kan förskrivas även för detta syfte, exempelvis glidlakan. En intervention 

kan också vara att samtala och informera om alternativa sätt att utöva sin sexuella praktik på. 

Författarna anser att arbetsterapeuterna bör lyfta ämnet med sina patienter och anser att det kan 

vara lättare för dem att ta upp det om det alltid ingår i utredningsfasen. Det är viktigt att 

arbetsterapeuterna redan från början har den sexuella hälsan i åtanke för att sedan kunna 

genomföra eventuella interventioner.  

 

Bekvämlighet med att arbeta med sexuell hälsa  

Det framkom att de flesta deltagarna kände sig bekväma med att lyfta frågor om sexuell hälsa, 

vilket inte överensstämmer med tidigare studier och litteratur som författarna hittat (Ekdahl, 
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2017; Hattjar, et al., 2008; Hyland & McGrath, 2013; Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 

2018; Rose & Hughes, 2018). Författarna förmodar att en anledning till att majoriteten kände 

sig bekväma med att ta upp ämnet är för att de troligen känner sina patienter och har en relation 

till dem, eftersom de vanligtvis har en långvarig kontakt inom habiliteringen. Det framkom ett 

samband mellan bekvämlighet och att ämnet tas upp av arbetsterapeuten, ändå lyfts det inte i 

tillräcklig utsträckning i nuläget vilket författarna antar kan bero på att de saknar kunskap och 

verktyg för hur de ska bemöta ämnet. I en studie av Yallop och Fitzgerald (2010) framkom det 

att flera faktorer påverkar bekvämlighet med sexuell hälsa enligt yrkesverksamma 

arbetsterapeuter samt arbetsterapeutstudenter, bland annat kunskap, erfarenheter, attityder och 

uppfattningen om sin egen roll relaterat till ämnet.  

 

Författarna menar att det kan vara mer bekvämt för både arbetsterapeut och patient om det 

tydligt framgår att detta är något arbetsterapeuten tar upp med alla. Ekdahl (2017) menar att 

patienten på så sätt själv kan välja att fortsätta samtalet eller eventuellt återkomma med frågor 

om ämnet vid nästa tillfälle. Sveriges Arbetsterapeuter (2018a) menar att arbetsterapeuten ska 

respektera patientens självbestämmande och bedriva arbetsterapi utifrån patientens vilja, så 

långt det överensstämmer med professionens mål och uppgifter. De menar även att 

arbetsterapeuten ska påbörja åtgärder först när patienten har samtyckt. Enligt Akervall et al. 

(2019) ska framtida yrkesverksamma kunna hantera ämnet utan att de eller patienterna känner 

sig obekväma. För de arbetsterapeuter som upplever att de inte är bekväma med ämnet kan ett 

alternativ vara att ta hjälp av PLISSIT-modellen. Hulter (2004) förklarar att PLISSIT står för 

tillåtande hållning (Permission), sexualupplysning (Limited Information), sexualrådgivning 

(Specific Suggestions) och psykoterapi/sexualterapi (Intensive Therapy) och kan användas för 

att underlätta vid samtal och insatser kring sexuell ohälsa.   

 

Tillräckligt med kunskap om sexuell hälsa 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap om sexuell hälsa för 

att kunna arbeta med ämnet, vilket överensstämmer med tidigare studier (Hattjar et al., 2008; 

Hyland & McGrath, 2013; Rose & Hughes, 2018). I den kvalitativa responsen var det flera 

deltagare som uttryckte att de kände ett behov av mer utbildning och kunskap om ämnet för att 

kunna bemöta det på ett professionellt och tryggt sätt. När resultatet visade att 

arbetsterapeuterna inte arbetar kontinuerligt med ämnet i nuläget trodde författarna att det 

berodde på en kombination av att de känner sig obekväma, har otillräcklig kunskap samt att de 

inte anser att det är deras arbetsområde. Resultatet visade att majoriteten känner sig bekväma 

med ämnet och att de anser att det är deras arbetsområde, så anledningen till att det exkluderas 

verkar främst bero på de inte har tillräckligt med kunskap. Enligt Areskoug Josefsson och 

Fristedt (2017) samt Akervall et al. (2019) bör det ingå mer undervisning gällande sexuell hälsa 

i utbildningen för att professionsutövare ska våga lyfta ämnet med sina patienter. I en studie av 

Areskoug Josefsson och Fristedt (2017) framkom det att arbetsterapeutstudenter instämmer 

med att ämnet behandlas för lite i utbildningen. Författarna anser att den sexuella hälsan kan 

främjas för målgruppen om arbetsterapeuterna har mer undervisning under utbildningen och att 

de redan yrkesverksamma får utbildning genom arbetet. Enligt McGrath och Lynch (2014) 

behöver arbetsterapeuters kompetens och självförtroende förbättras för att de ska kunna hantera 

frågor om sexuell hälsa. Enligt Areskoug Josefsson (2013a) måste rådgivning utvecklas för hur 
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vårdpersonal ska arbeta med ämnet för att ge relevant information och stödja patienterna. 

Handikapprörelsen har uttryckt ett behov av en struktur gällande sexualupplysning och vart 

personer med olika behov kan inhämta information (Socialdepartementet, 2008). 

 

Sexuell hälsa som ett arbetsområde för arbetsterapeuter inom habilitering  

Ett tydligt resultat var att de flesta deltagarna tyckte att sexuell hälsa är ett relevant arbetsområde 

inom arbetsterapi, vilket andra också belyser (Areskoug Josefsson, 2013b; Balogh, 2018; 

Hyland & McGrath, 2013). Flera deltagare ansåg också att det är ett delat ansvar mellan 

arbetsterapeut och övriga professioner på arbetsplatsen. Enligt Hulter (2004) bör patienter som 

upplever sexuella svårigheter hänvisas till olika professioner beroende på vad problemet gäller, 

vilket innebär att det är flera professionens arbetsuppgift. Ur patientens perspektiv kan det vara 

svårt att veta vem man ska vända sig till och då är det vårdpersonalens ansvar att hjälpa till eller 

hänvisa patienten vidare till den profession som har bäst kunskap utifrån den svårighet det rör 

sig om (Areskoug Josefsson & Gard, 2012). Det är viktigt att alla yrkesgrupper inom 

habilitering, bland annat arbetsterapeuter, hittar ett sätt att främja sexuell hälsa. 

Vuxenhabilitering saknar tydliga riktlinjer som belyser frågor som rör sexuell hälsa men 

eftersom de möter individer med olika typer av funktionsnedsättningar har de förutsättningar 

att implementera insatser som rör ämnet (Lukkerz, 2015). 

 

Trots att arbetsterapeuterna anser att den sexuella hälsan är en del av deras arbetsområde inom 

habilitering, så framkom det i undersökningen att de sällan arbetar med ämnet. Författarna 

förmodar att detta dels kan bero på att ämnet lätt negligeras om det inte finns en rutin på att det 

ingår i arbetsuppgifterna. Enligt Amini et al. (2014) ingår det i arbetsterapeutens arbetsuppgifter 

att främja delaktighet i de aktiviteter klienten ser som meningsfulla, bland annat i sexuell 

aktivitet. Kielhofner (2012) instämmer att en arbetsterapeut ska stödja och möjliggöra att 

klienten kan delta i meningsfulla aktiviteter trots en aktivitetsbegränsning. Författarna tror att 

arbetsterapeuterna är i behov av tydligare riktlinjer på arbetsplatsen. En rutin kring hur ämnet 

ska initieras kan göra det lättare att lyfta ämnet då det ingår i arbetsuppgifterna. Enligt Sveriges 

Arbetsterapeuter (2018b) styrs arbetsterapeutens professionsutövande bland annat av 

verksamhetens lokala rutiner, därför ser författarna ett behov av att verksamheten tydliggör att 

det är arbetsterapeutens arbetsområde.  

 

Betydelse för arbetsterapi 

Enligt den etiska koden är en del av arbetsterapeutens arbetsuppgifter att främja förmåga till 

aktivitet och delaktighet samt kompensera för nedsatt förmåga (Sveriges Arbetsterapeuter, 

2018a). Vilket författarna anser är en viktig del inom habilitering. Arbetsterapeuten ska stödja 

personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i meningsfulla aktiviteter utefter sin 

förmåga (Kielhofner, 2012). Författarna anser att sexuell hälsa är viktigt och en sexuell aktivitet 

kan vara meningsfull för många, därför är det arbetsterapeutens uppgift att främja möjlighet till 

delaktighet i den aktiviteten också. Det är viktigt att lyfta ämnet eftersom det i undersökningen 

framkom att det inte ingår inom ramen för arbetsterapi i tillräcklig utsträckning i nuläget. 

Eftersom författarna har belyst sexuell hälsa och gett förslag på hur arbetsterapeuter kan arbeta 

med ämnet kan detta ge dem kunskap om hur de kan använda detta i deras dagliga arbete. 

Exempelvis genom att belysa hur en sexuell aktivitet kan anpassas eller att föreslå 
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kompenserande hjälpmedel, vilket i sin tur kan ge patienterna möjligheten att ha en god sexuell 

hälsa. Arbetsterapeuter bör få den kunskap och de verktyg som krävs vilket kan leda till en 

förändring av deras arbetsmetoder och förhållningssätt. Slutligen anser författarna att resultatet 

i examensarbetet är användbart och att det kan inspirera arbetsterapeuter inom habilitering att 

börja arbeta mer med ämnet.  

 

Förslag på fortsatta studier  

Under examensarbetet har författarna uppmärksammat brist på litteratur och studier inom 

arbetsterapi och sexuell hälsa kopplat till målgruppen inom habilitering. Habilitering är ett 

komplext område och kräver kunskap och kompetens om flera olika funktionsnedsättningar 

(Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, u.å.). I jämförelse med andra områden, som rör 

exempelvis reumatologi, har det de senaste åren kommit ny och relevant information som 

uppmärksammar behovet och som ger förslag på hur arbetsterapeuten och andra professioner 

kan arbeta för att främja sexuell hälsa hos sina patienter (Areskoug Josefsson & Gard, 2012; 

Opava, Björk & Pettersson, 2017; Reumatikerförbundet, 2015). I examensarbetet har 

författarna lyft området sexuell hälsa och syftet var att utgöra en grund för vidare studier. 

Utifrån detta framkom ett behov av vidare studier som rör sexuell hälsa och målgruppen inom 

habilitering. Framförallt hur arbetsterapeuter ska arbeta med ämnet, exempelvis hur de ska 

samtala med sina patienter och vilka interventioner som kan genomföras för att gynna den 

sexuella hälsan.  

 

Inför kommande studier inom området bör det has i åtanke att mätinstrumentet i denna studie 

inte är validitets- och reliabilitetstestat vilket kan påverka undersökningen. För att få en djupare 

förståelse kring det författarna undersökt kan en kvalitativ studie göras då deltagarna kan ge 

mer utförliga svar och det finns möjlighet för följdfrågor. Författarna anser att det hade varit 

intressant om det positiva lyfts i en framtida studie. Deltagarna kan då till exempel redogöra 

vilka interventioner de utfört, vilka faktorer de tror påverkar att de är bekväma med ämnet samt 

vad som gör att deltagarna tar upp det med sina patienter. Författarna anser att det också hade 

varit intressant och relevant att genomföra en studie som fokuserar på patienternas perspektiv 

och deras uppfattning om ämnesområdet.  
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Slutsatser 

I studien framkom det att arbetsterapeuter inom ungdoms- och vuxenhabilitering i Sverige har 

uppfattningen att sexuell hälsa är ett arbetsområde för dem och flera anser att det också är ett 

delat ansvar mellan professionerna på arbetsplatsen. Majoriteten anser att de är bekväma med 

ämnet, ändå arbetar de inte med det kontinuerligt i nuläget. Det är få arbetsterapeuter som utför 

interventioner gällande den sexuella hälsan eller tar upp ämnet med sina patienter vilket innebär 

att de inte arbetar med det i tillräcklig utsträckning. De flesta är i behov av mer kunskap och 

verktyg för att kunna arbeta med det på ett professionellt och tryggt sätt. Arbetsterapeuter har 

kompetens att arbeta med ämnet, exempelvis genom att belysa hur en sexuell aktivitet kan 

anpassas eller genom att föreslå hjälpmedel, vilket i sin tur kan ge patienterna möjligheten att 

ha en god sexuell hälsa. Därmed anser författarna att arbetsterapeuter inom habilitering är i 

behov av tydligare riktlinjer på arbetsplatsen samt mer undervisning i grundutbildningen och 

utbildning via verksamheten för att den sexuella hälsan ska gynnas för patienterna. Utifrån 

examensarbetet framkom ett behov av vidare studier som rör hur arbetsterapeuter inom 

habilitering bör arbeta med ämnet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Digital enkät   

 

Arbetsterapi och sexuell hälsa inom habilitering 
 
Hej! 

 

Syftet med studien är att beskriva i vilken utsträckning arbetsterapeuter inom habilitering i 

Sverige arbetar med sexuell hälsa samt uppfattningen om ämnet.  

 

Även om du idag inte arbetar med sexuell hälsa är din medverkan viktig för oss. 

 

För att du som deltagare lättare ska kunna svara på enkätfrågorna kommer här en definition av 

begreppet sexuell hälsa; “Ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt 

välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. 

Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella 

förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria 

från tvång, diskriminering och våld” (WHO, 2018). 

 

 

1. Vilket år föddes du? Exempel: 1985 

 

 

2. Vilket år tog du arbetsterapeutexamen? 

 

 

3. Hur många år har du varit yrkesverksam som arbetsterapeut inom habilitering? 

 

 

4. Hur ofta har du som arbetsterapeut tagit upp ämnet sexuell hälsa med en patient? 

o Dagligen 

o Några gånger i veckan 

o Några gånger per månad 

o Någon/några gånger per år 

o Aldrig 

 

5. Hur ofta har en patient tagit upp ämnet sexuell hälsa med dig som arbetsterapeut? 

o Dagligen 

o Några gånger i veckan 

o Några gånger per månad 

o Någon/några gånger per år 

o Aldrig 

 



 

6. Jag som arbetsterapeut känner mig bekväm med att ta upp frågor gällande sexuell hälsa 

med min patient 

o Instämmer helt 

o Instämmer delvis 

o Tar delvis avstånd från 

o Tar helt avstånd från 

 

 

7. Upplever du som arbetsterapeut ha tillräckligt med kunskap kring ämnet för att arbeta med 

sexuell hälsa? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

 

8. Har du som arbetsterapeut utfört någon intervention relaterat till sexuell hälsa? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

 

9. Tycker du att ämnet sexuell hälsa är en del av arbetsterapeutens arbetsområde? 

o Ja 

o Vet ej 

o Nej 

I så fall, vilken profession på din arbetsplats tycker du bör arbeta med detta område? 

 

 

10. Har du några synpunkter eller tankar som inte har lyfts i enkäten som du vill dela med dig 

av? 

 

 

Tack för din medverkan i undersökningen! 

 

  



 

Bilaga 2 – Informationsbrev  
 

Hej!  

Vi är två studenter som läser termin 6 på arbetsterapeutprogrammet på Hälsohögskolan i 

Jönköping. 

 

Vi håller just nu på med vårt examensarbete och vårt syfte är att beskriva i vilken utsträckning 

arbetsterapeuter inom habilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt er uppfattning om 

ämnet. Vi kommer att undersöka detta med hjälp utav en digital enkät. Vi har varit i kontakt 

med dig eller någon annan på din arbetsplats som gett godkännande att vi får skicka ut 

enkäten till dig. Det är frivilligt att deltaga i studien och du får när som helst avbryta utan att 

ge någon förklaring. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen 

obehörig kommer att ta del av informationen.  

 

Enkäten består av 10 frågor och vi uppskattar att den tar ca 5–10 minuter att genomföra.  

 

Resultatet kommer att presenteras så att inga deltagare kommer att identifieras. I enkäten 

finns fritextrutor, det kan hända att vi i resultatdelen av uppsatsen kommer att ta med citat 

utifrån de besvarade enkäterna. Ingen kommer att veta vem som svarat vad förutom 

deltagaren själv, vi författare kan heller inte se detta.  

 

Enkäten behöver vara besvarad senast söndag den 31/3.  

 

Även om du inte arbetar med ämnet sexuell hälsa är din medverkan viktig för oss.  

 

Med vänlig hälsning, Hanna Fjäll och Marina Carlström  

 

Länk till digital enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/Q6RWBJX  

 

Kontaktuppgifter 

Vid ytterligare frågor kring enkäten och uppsatsen kan ni kontakta oss via E-post:  

Hanna Fjäll  

fjha1694@student.ju.se 

Martina Carlström  

cama1695@student.ju.se  

 

Handledare: Eva-Marie Sundkvist 

eva-marie.sundkvist@rjl.se  
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Bilaga 3 – Påminnelse  

 
Hej!  

Den 4/3 skickade vi ut en digital enkät med syftet att beskriva i vilken utsträckning 

arbetsterapeuter inom habilitering i Sverige arbetar med sexuell hälsa samt er uppfattning om 

ämnet. 

 

Du som redan besvarat enkäten kan bortse från detta.  

 

Vi vill påminna er som ännu inte svarat på enkäten att undersökningen avslutas den 31/3. Om 

du vill deltaga i undersökningen behöver du svara innan dess.  

 

Med vänlig hälsning, Hanna Fjäll och Martina Carlström  

 

Länk till digital enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/Q6RWBJX  

 

Kontaktuppgifter 

Vid ytterligare frågor kring enkäten och uppsatsen kan ni kontakta oss via E-post:  

Hanna Fjäll  

fjha1694@student.ju.se 

Martina Carlström  

cama1695@student.ju.se  

 

Handledare: Eva-Marie Sundkvist 

eva-marie.sundkvist@rjl.se  
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