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Förord

Alla människor har rätt att få en god vård, oavsett kön. Det innebär att diag
noser och behandlingar måste utgå från patientens faktiska behov, utan att 
snedvridas av föreställningar om kvinnor och män. Det innebär också att vår
den ska ta hänsyn till könsskillnader och könsspecifika behov som faktiskt 
finns och som bör beaktas.

Så ser idealet ut. Men vi vet genom många studier att så inte är fallet idag. 
Vården gör ibland omotiverade skillnader mellan kvinnor och män  – eller 
bortser från skillnader som är medicinskt relevanta. Resultatet blir felaktiga 
diagnoser och behandlingar.

För den enskilda patienten är god vård en rättighet. Det ingår i landsting
ens och kommunernas uppdrag att säkerställa den rättigheten för både kvin
nor och män. Just därför är jämställdhet också en fråga om kvalitet i vården. 
Vi kan inte tala om hög kvalitet om det finns stora könsskillnader i behand
lingsresultat eller i hur kvinnor och män upplever vården.

(O)jämställdhet i hälsa och vård är en reviderad och utvidgad upplaga av 
den genusmedicinska kunskapsöversikt som Sveriges Kommuner och Lands
ting gav ut 2007. Denna nya upplaga innehåller omfattande uppdateringar 
och fördjupningar, bland annat med nya kapitel om våld, psykisk ohälsa, 
hjärtkärlsjukdom och sjukskrivningar.

Översikten vänder sig i första hand till politiker och ledning på nationell, 
regional och lokal nivå som genom beslut och ledarskap kan skapa förutsätt
ningar för en positiv utveckling av jämställdheten i vården. Därför innehåller 
den också ett särskilt kapitel om jämställdhetsintegrering av styr och led
ningssystem.

Översikten riktar sig också till forskare, till medicin och vårdutbildningar 
och till yrkesgrupper inom vård och omsorg, det vill säga till alla professioner 
som i mötet med patienten ska säkerställa att vården blir likvärdig för kvin
nor och män. 

Förhoppningen är att översikten ska fungera som ett stöd för alla kommu
ner och landsting i arbetet med att ge invånarna en god och likvärdig vård, 
oavsett kön – en jämställd vård.

Stockholm i mars 2014

Mats Eriksson   Hans Karlsson

Ordförande   Direktör
SKL:s sjukvårdsdelegation Avdelningen för vård och omsorg
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Författarnas tack

Författare till denna kunskapsöversikt är Goldina Smirthwaite, genus och 
kulturvetare och fil.mag. med inriktning vetenskapsteori; Ellinor Tengelin, 
med.lic. och utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra 
Götalandsregionen samt Therese Borrman, fil.mag. i statsvetenskap och jäm
ställdhetscontroller på Sveriges Kommuner och Landsting.

I arbetet med denna översikt har flera medicinska experter och sakkunniga 
inom jämställdhet fungerat som referenspersoner och bidragit med värde
fulla synpunkter. Men vi författare vill redan från början påpeka att även om 
många sakkunniga bidragit i arbetet är det vi själva som ensamma ansvarar 
för eventuella felaktigheter.

Några av referenspersonerna arbetar med jämställhetsfrågor på Sveriges 
Kommuner och Landsting: Marie Trollvik, programchef för Hållbar jäm
ställdhet; Helena Spets och Anna Ulveson, handläggare och sakkunniga i 
jämställdhet; Berit Jernberg, handläggare och sakkunnig i kvinnofrid; Cecilia 
Unge, handläggare och sakkunnig i sjukskrivningsprocessen; Anna Östbom, 
handläggare och sakkunnig i sjukskrivning och rehabilitering samt Ulrika 
Eklund, genuskonsult.

Till referenspersonerna hör också följande forskare: Karin SchenckGus
tafsson, specialistläkare i genus och hjärtsjukdom, professor i kardiologi, 
Centrum för genusmedicin; Sofia Sederholm Lawesson, specialistläkare i in
ternmedicin och kardiologi, medicine doktor; Birgitta Evengård, överläkare, 
professor i infektionssjukdomar; Gunilla Carlstedt, legitimerad läkare, medi
cine doktor; Eva Magnusson, legitimerad psykolog, professor i psykologi med 
genusvetenskaplig inriktning; Ulrika Eskner Skoger, legitimerad psykolog, 
doktorand vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin/Psykologiska 
institutionen, Umeå Universitet; Carin Holmberg, filosofie doktor i sociologi; 
Renita Sörensdotter, filosofie doktor i socialantropologi, verksam som fors
kare och lärare i genusvetenskap vid Stockholms universitet samt Ulrik Lid
vall, analytiker på Försäkringskassan, medicine doktor i försäkringsmedicin.

Ett stort och varmt tack till referenspersonerna för deras engagemang och 
värdefulla synpunkter! 

http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=sofla80
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Sammanfattning

Denna genusmedicinska kunskapsöversikt belyser könsskillnader i vårdtill
gång, vårdkvalitet och hälsa i Sverige. I vårdtillgång finns det flera könsskill
nader som inte tycks vara motiverade av medicinska skäl. Nationella register 
och studier visar till exempel: 

 > att kvinnor har längre väntetid till operation av grå starr och har sämre syn 
när de väl blir opererade

 > att kvinnor har mer ont i ländryggen innan de blir ländryggsopererade 
 > att kvinnor med Alzheimers sjukdom får betydligt mindre hemtjänst än 
män 

 > att kvinnor inte har samma tillgång som män till nyare och dyrare läkeme
del

 > att kvinnor är underbehandlade med en rad viktiga mediciner 
 > att kvinnor i mindre utsträckning än män får medicinering enligt de natio
nella riktlinjerna exempelvis i samband med hjärtkärlsjukdom.

Det finns också några områden där män tycks ha sämre vårdtillgång sett till 
riksnivån. Studier visar till exempel: 

 > att män får färre höftproteser vid cervikala höftfrakturer 
 > att män i lägre omfattning än kvinnor har genomgått patientutbildning vid 
bipolär sjukdom. 

Även när det gäller vårdkvalitet finns det könsskillnader. Kvinnor drabbas oftare 
än män av kvalitetsbrister och problem i vården. Exempelvis var det vanligare 
att klagomål som framfördes till Socialstyrelsen gällde vården av kvinnor och att 
kvinnors ärenden ledde till kritik från Socialstyrelsen (från den 1 juli 2013 har 
det tillsynsuppdraget övertagits av Inspektionen för vård och omsorg). Kvinnor 
drabbas oftare av kvalitetsbrister i samband med läkemedelshandling. Exem
pelvis råkar kvinnor oftare ut för biverkningar och får oftare olämpliga läkeme
del eller läkemedel som är olämpliga i kombination med varandra. Ett annat 
område med bristande vårdkvalitet för kvinnor är bråck i ljumsken, där kvinnor 
opererats med den manliga anatomin som utgångspunkt, vilket bland annat lett 
till högre dödsrisk för kvinnor. Vid neuropsykiatriska tillstånd som till exempel 
ADHD tycks det finnas en manlig norm som kan medföra att flickor och kvinnor 
inte blir rätt diagnostiserade och inte får adekvat behandling. Måldosen inom 
dialys tycks ha utgått från en manlig norm som får gälla för båda könen. 

Kvinnor rapporterar mer än dubbelt så ofta som män att de blivit kränkta 
inom vården. Stora undersökningar som Vårdbarometern och Nationell Pa
tientenkät pekar på att både kvinnor och män i stor utsträckning är nöjda 
med vården, men att män är nöjdare än kvinnor. Könsskillnaderna i nöjdhet 
är inte stora, men de är genomgående och systematiska och återfinns i alla 
verksamheter, även efter att man justerat för en mängd faktorer.
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Inom vissa områden drabbas män i högre utsträckning än kvinnor av kvali
tetsbrister. Ett område är depression, där det påpekats att diagnoskrite rierna 
utgått främst från kvinnors symtom. Det finns en risk att vården inte upp
märksammar mäns psykiska lidande och därigenom inte heller kan ge adekvat 
behandling.

Forskning och studier pekar mot att könsrelaterade skillnader i vårdtill
gång och vårdkvalitet kan ha samband med samhällets genussystem. En teori 
som används i översikten när dessa skillnader diskuteras är Yvonne Hird
mans teori om genussystemet. Den grundar sig på två principer som har kun
nat iakttas i alla hittills kända samhällen: 

 > segregering, vilket innebär att man håller isär kvinnligt och manligt 
 > hierarki, vilket innebär att det manliga är norm och överordnat det kvinnliga. 

Genussystemet spelar roll för de könsskillnader som finns exempelvis i arbets
liv, obetalt arbete, omsorg om barn, hälsa, hälsovanor, risktagande och skill
nader i genomsnittlig livslängd. Ett genusrelaterat folkhälsoproblem är mäns 
våld, vilket i stor utsträckning drabbar både kvinnor och män. 

När det gäller hälsa och sjukdomar finns det vissa könsskillnader. Kvinnor 
diagnostiseras oftare än män med 

 > psykisk ohälsa 
 > rörelseorganens sjukdomar
 > kronisk smärta 
 > benskörhet. 

Män diagnostiseras oftare än kvinnor med 

 > alkoholrelaterad sjukdom
 > hjärtinfarkt
 > diabetes
 > övervikt. 

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns hälsa kan ha samband med skillna
derna i de genusrelaterade livsvillkoren. 

Kvinnor konsumerar mer läkemedel, är oftare sjukskrivna och har sämre 
självskattad hälsa än män, men har samtidigt högre medellivslängd än män. 
Fler kvinnor än män söker vård för sjukdom, men båda könen vårdas i samma 
utsträckning på sjukhus.

När felaktigheter i vården har samband med kön och genus kan man tala 
om genusbias i medicinen. Genusbias i medicinen kan bland annat handla om 

 > att man ser skillnader mellan könen där de inte finns och ger könen olika 
behandling även när det inte är medicinskt motiverat 

 > att man bortser från skillnader och inte tar hänsyn till de könsspecifika 
behov som faktiskt finns 

 > att patienten ses som typisk för sitt kön – trots att hen kanske inte är det. 
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God vård är en jämställdhetsfråga, eftersom kvalitet och effektivitet inte ska 
påverkas av kön. Ett sätt att synliggöra kön inom hälso och sjukvården är att 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i lednings och styrsystemen. På så sätt 
får politiker och anställda inom vården stöd att agera så att de bidrar till jäm
ställdhet i de beslut och arbetsprocesser som de själva kan påverka. För att 
förändringarna inte ska riskera att bli begränsade utan i stället spridas, måste 
man arbeta såväl på systemnivå som på lokal nivå. Med ett integrerat jäm
ställdhetsperspektiv bygger förändringsarbetet på deltagande från alla be
rörda professioner i den egna verksamheten. Det är viktigt i sammanhanget 
att det finns tid för analys och reflektion.

Kunskap om genus är också en viktig framgångsfaktor i arbetet för en jäm
ställd vård. För att jämställdhet ska uppnås måste kunskapen bäras inte bara 
av forskningen, utan bland annat även av medicin och vårdutbildningar och 
vårdens organisationer. Likaså måste frågan om jämställd vårdtillgång och 
vårdkvalitet kontinuerligt följas upp inom olika områden.



Kapitel Kapitel . Sammanfattning 
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kapitel 1

God, jämlik och jämställd vård
Vad är god, jämlik och jämställd vård? Vilka skillnader finns det 
i Sverige idag när det gäller ohälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång 
för kvinnor och män? Hur kan fördomar om kön påverka den 
vård patienterna får? Och hur kan man arbeta för att göra vår
den jämställd? Det är i stora drag dessa frågor som den här kun
skapsöversikten handlar om.

”Målet för hälso och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor till 
hela befolkningen”, fastslår den andra paragrafen i hälso och sjukvårdslagen. 
Jämlik vård innebär enligt Socialstyrelsen att vård och behandling erbjuds på 
lika villkor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, bostadsort, 
utbildning, social ställning, födelseland eller religion. Förutom att vård ska 
ges på lika villkor ska den också vara god, vilket innebär att den ska vara kun
skapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid [1, 
2. Numreringen hänvisar till referenslistan på sid. 130].

En lång rad undersökningar visar att vården idag är ojämlik på många sätt, 
trots målsättningen om god vård på lika villkor till alla. I den här översikten 
lyfter vi fram exempel på ojämlik vård med utgångspunkt i skillnader i tillgång 
och kvalitet mellan den vård som ges till kvinnor och den som ges till män.
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Kapitel 1. God, jämlik och jämställd vård 

Många faktorer formar vår identitet

Alla passar inte in i normen att vara antingen kvinna eller man. Och varken 
kvinnor, män eller människor med andra könsidentiteter än de vanligaste är 
någonsin bara sin könsidentitet, utan alla människor är exempelvis också i 
en viss ålder och har en viss etnisk tillhörighet, funktionsförmåga och sexuell 
läggning samt lever under vissa socioekonomiska förhållanden. Tillsammans 
påverkar alla dessa faktorer människors livsvillkor, inklusive bemötande och 
behandling inom vården. Faktorerna är sammanflätade med varandra, och 
det är inte alltid lätt att skilja det ena från det andra och avgöra vad som har 
störst betydelse då det skiftar från situation till situation. Det ryms inte inom 
ramarna för denna genusmedicinska kunskapsöversikt att beskriva jämlik 
vård i all sin komplexitet. Men vi vill ändå inledningsvis lyfta fram att det är 
viktigt att vara medveten om att de villkor patienten får vård på kan vara re
laterade till kön och samtidigt exempelvis till ålder, socioekonomisk status, 
etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsförmåga och bostadsort. I fokus 
för denna skrift står dock jämställd vård, det vill säga jämlikhet mellan kvin
nor och män som patienter.

Till den som vill fördjupa sig i jämlik vård vill vi ge följande lästips: Sveri
ges Kommuner och Landstings kunskapsöversikt Vård på (o)lika villkor [3] 
och Socialstyrelsens rapport Ojämna villkor för hälsa och vård [2]. Vidare har 
Myndigheten för vårdanalys gett ut rapporten Hur kan man identifiera omoti-
verade väsentliga skillnader i vården? [4]. Från Diskrimineringsombudsman
nen finns rapporten Rätten till sjukvård på lika villkor [5]. De återkommande 
folkhälsorapporterna [6, 7] innehåller en mängd uppgifter relaterade till 
jämlikhet både vad gäller hälsa och vård.

Jämställd vård – likvärdig vård för kvinnor och män

Jämställd vård innebär att kvinnor och män i lika stor utsträckning får den 
vård de behöver, och att vården håller lika god kvalitet för båda könen. Många 
ser kanske jämställdhet som något som hör hemma i samhällsdebatten och 
inte berör hälso och sjukvårdsfrågor. Det är en vanlig uppfattning att vår
dandet är objektivt och könsneutralt – professionella inom vården ser sällan 
att det finns en risk att göra skillnad på kvinnor och män. Som enskild patient 
är det inte heller lätt att veta om de villkor man fått vård på hänger samman 
med ens könstillhörighet. Det är en uppgift för såväl den genusmedicinska 
forskningen som för vårdens huvudmän att följa upp indikationer på att vår
den inte är jämställd. Sådana indikationer kan exempelvis vara att kvinnor 
och män har olika väntetider eller inte får samma tillgång till vårdinsatser, 
läkemedel eller hjälpmedel. Samtidigt kan det vara ett dilemma att avgöra 
när insatserna ska vara lika och när de ska vara olika för att vården ska hålla 
likvärdig kvalitet för kvinnor och män.

Såväl den medicinska forskningen som hälso och sjukvården behöver ar
beta med ett medvetet genusperspektiv för att jämställdhet inom vården ska 
kunna förverkligas.

Jämställd vård förutsätter en kunskapsstyrd vård som systematiskt följer 

Såväl den medicin
ska forskningen som 
hälso och sjukvården 
behöver arbeta med ett 
medvetet genusper
spektiv för att jäm
ställdhet inom vården 
ska kunna förverkligas.
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upp och analyserar vårdprocesser och vårdresultat utifrån köns och genus
perspektiv. Detta i sin tur innebär att medarbetare i vården måste ha tillgång 
till kunskap och praxis som grundats på patientgrupper som består av både 
kvinnor och män. Medarbetarna behöver också vara medvetna om hur före
ställningar om kön kan påverka den stora mängd beslut som varje dag fattas 
inom vården.

Genus och kön

Det svenska begreppet genus lanserades i slutet av 1980talet av historikern 
Yvonne Hirdman för att synliggöra att mycket av det som ses som kvinn
ligt respektive manligt är socialt skapat och inte någonting naturgivet [8]. 
Innan begreppet genus introducerades hade man i Sverige använt engel
skans ”gender”. Detta begrepp kom så småningom att få en ungefärlig över
sättning i det svenska ordet genus – även om en del feministiska forskare 
menade att genus var smalare än begreppet gender och snarare syftade på 
föreställningar om kön än på könens verklighet. Med genus kom i varje fall 
ett svenskt ord som kunde användas för att lyfta fram att mycket av det som 
vi associerar med kvinnligt och manligt är socialt och kulturellt skapade fe
nomen [9, 10].

I den här översikten kommer vi att använda begreppet kön i en bredare 
bemärkelse än bara biologi. Vi använder kön som ett överlappande ord för 
helheten av vad det innebär att vara kvinna eller man. Detta sätt att använda 
begreppet kön är vanligt inom svensk och övrig nordisk könsteoretisk forsk
ning/genusforskning. Genus har en snävare och mer specifik betydelse, och 
brukar inte användas om ”rent” biologiska aspekter. Vi kommer att använda 
ordet genus på det sätt som är brukligt inom genusforskningen, det vill säga 
att med genus syftar vi på sociala och kulturella aspekter av kön. De gånger vi 
använder ord som kön, kvinna och man i snävare mening och huvudsakligen 
syftar på medicinska aspekter som biologi, fysik och anatomi kommer det att 
framgå av sammanhanget.

Att ”göra kön”

Inom genusforskningen talar man om att kön konstrueras. En central fråga 
för genusforskningen är: Hur går det till när kön konstrueras? Hur går det till 
när vi ”gör kön”? Hur blir vi kvinnliga och manliga? En utgångspunkt är att 
vi konstruerar kön, ”gör kön”, varje dag genom en oändlig mängd olika hand
lingar. Vi gör kön exempelvis genom vårt sätt att titta på andra, vårt röstläge 
när vi tilltalar andra och vårt kroppsspråk.

Vi bidrar till exempel till att konstruera kön på ett stereotypt sätt om vi 
enbart köper typiska pojkleksaker till pojkar och flickleksaker till flickor 
och om vi bara uppmuntrar sådana egenskaper hos barnet som traditionellt 
kopplas till det kön barnet tillhör. Inte bara föräldrar, utan andra vuxna och 
även jämnåriga deltar i könskonstruktionen. Det gör även till exempel barn
böcker, barnprogram, skola och barnomsorg, liksom hela det samhälle barnet 
ser runt omkring sig.
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Kapitel 1. God, jämlik och jämställd vård 

Alla människor möter ständigt budskap om hur man ska vara för att vara 
en riktig och uppskattad kvinna eller man. Men det som ses som kvinnligt 
respektive manligt skiftar mellan olika tider och samhällen. För inte så länge 
sedan ansågs det till exempel i Sverige som okvinnligt, ja rentav skadligt för 
kvinnor, att ägna sig åt högre utbildning och politik.

Först 1927 fick kvinnor rätt att ta studenten vid statliga läroverk, motsva
rande nutidens gymnasium. Framstående läkare, vetenskapsmän och intel
lektuella ansåg att om kvinnor ägnade sig åt högre utbildning eller alltför in
tellektuellt krävande sysselsättningar kunde livmodern riskera att skrumpna 
ihop och fortplantningsförmågan hotas. Inte heller ansågs kvinnans hjärna 
lika lämplig som mannens för politik eller högre intellektuella övningar, utan 
hennes biologiskt förutbestämda uppgift var främst att sköta hem och barn 
[1113]. Likaså ansågs det tidigare omanligt att vårda småbarn, men idag är det 
knappast legitimt att förlöjliga en föräldraledig pappa med barnvagn.

Kön konstrueras även inom vården. Att doktorn är en man och att sjukskö
terskan är en kvinna är inte lika självklart idag som det var för några decen
nier sedan – men fortfarande kan män som är sjuksköterskor berätta om hur 
patienterna misstar dem för att vara läkare, och kvinnor som är läkare kan 
berätta om patienter som väntar på att ”doktorn” ska komma och utgår från 
att läkaren är en sköterska eftersom hon är kvinna.

Föreställningar om kön påverkar personal, patienter och anhöriga. Här 
följer ett exempel hämtat från den palliativa enheten på Högsbo sjukhus 
i Göteborg. Där inledde man 2011 en studie om hur vårdpersonalen för
höll sig till närstående under vården i livets slutskede [14]. Omvårdnaden 
av den sjuka är en viktig process för den närstående som snart kommer att 
förlora sin anhöriga, och därför är det viktigt att ge alla närstående samma 
möjlighet att vara delaktiga. Men personalen upptäckte att de bemötte de 
anhöriga olika beroende på kön. Kvinnliga närstående trodde exempelvis 
själva att de förväntades sköta omvårdnaden om sin partner, medan per
sonalen tog för givet att kvinnorna själva ville medverka i omvårdnaden. 
Det omvända gällde för manliga närstående; stereotypa uppfattningar om 
manlighet och vårdande hindrade personalen från att bjuda in männen i 
omvårdnaden.

Föreställningar och förväntningar på kvinnor och män påverkar också vad 
man frågar patienterna om och hur patientens besvär tolkas. En konsekvens 
av detta kan bli att kvinnor och män får olika utredningar, behandlingar och 
läkemedel även när det inte är medicinskt motiverat. Att konstruera kön i en
lighet med stereotypa föreställningar om kvinnor och män riskerar att för
sämra vårdkvaliteten [15].

Medvetenhet om förväntningar på kvinnor och män och hur det går till när 
vi konstruerar kön är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete för 
jämställd vård. Målet med den här översikten är att den ska bidra till sådan 
medvetenhet, och fungera som ett stöd i arbetet för en god, jämlik och jäm
ställd vård.

Att konstruera kön i 
enlighet med stereo
typa föreställningar 
om kvinnor och män 
riskerar att försämra 
vårdkvaliteten.
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Källor och fackuttryck
De källor vi använt oss av är huvudsakligen vetenskapliga publikationer som 
rör svenska förhållanden för hälsa, medicin och vård, samt rapporter och 
skrifter från myndigheter och organisationer som exempelvis Socialstyrel
sen, Sveriges Kommuner och Landsting, Diskrimineringsombudsmannen, 
Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Vetenskapsrådet och Forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap. En återkommande källa är Öppna jämförel-
ser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Det är en årlig rapport 
som ges ut gemensamt av Sveriges Kommuner och Landsting och Social
styrelsen och som innehåller många könsuppdelade uppgifter om hälsa och 
vårdkvalitet.

Såväl det medicinska som det genusvetenskapliga området innehåller 
facktermer som inte alltid på ett enkelt sätt låter sig översättas till mer vanligt 
språkbruk. När ett fackuttryck dyker upp för första gången i texten har vi där
för gjort en begreppsförklaring vid sidan om huvudtexten. Dessutom finns 
det i slutet av översikten en ordlista där återkommande fackuttryck förklaras.

Sammanfattning

 > Jämställd vård innebär att kvinnor och män i samma utsträckning får den 
vård de behöver, och att vården håller lika god kvalitet för båda könen. Det 
innebär att såväl medicinsk forskning som hälso och sjukvården behöver 
arbeta med ett medvetet genusperspektiv.

 > Jämlik vård innebär att vård och behandling erbjuds på lika villkor oavsett 
ålder, kön, sexuell läggning, funktionsförmåga, bostadsort, utbildning, 
social ställning, födelseland och religion.

 > God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, 
effektiv, jämlik samt ges i rimlig tid.

 > Genus handlar om de sociala och kulturella aspekterna av kön. Hur kvinn
ligt och manligt formas skiftar mellan olika tider och samhällen.
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kapitel 2

Okunskap och fördomar  
om kön och genus i medicin 
och vård
Såväl föreställningar om kvinnligt och manligt som bristande 
kunskaper om kvinnors och mäns biologi kan leda till att patien
ter felbehandlas. När felaktigheter i vården uppstår på grund av 
dessa orsaker kallas det för genusbias i medicinen, eller medi
cinsk genusbias. Detta kan drabba både kvinnor och män, och i 
det här kapitlet tar vi upp några olika former av genusbias och 
ger exempel på uttryck de kan ta sig.

Bias – resultatet av systematiska fel

Ordet bias kan översättas med partiskhet, snedvridning eller skevhet. När 
man i vetenskapliga sammanhang talar om bias brukar man mena felaktig
heter i forskningsresultaten på grund av något systematiskt fel i forsknings
processen. I de fall felaktigheterna har att göra med kön eller genus, exem
pelvis att man bara studerat män men utan vidare generaliserar resultaten 
till att även gälla kvinnor, kan man tala om genusbias. Ett stort antal studier 
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pekar på att det kan förekomma medicinska felaktigheter och kvalitetsbrister 
kopplade till föreställningar om kvinnor och män. ”Omedvetenheten färgar 
värderingar, förhållningssätt och även förmodad ’objektiv kunskap’. Då upp
står genusbias i medicinen”, skriver läkaren och forskaren Gunilla Risberg.  
I medicinska sammanhang kan genusbias leda till feldiagnostisering och fel
behandling relaterat till könstillhörighet [15].

Genusbias ger olika bedömning av kvinnor och män

Risberg ger flera exempel på hur man visat på genusbias genom att jämföra 
fallbeskrivningar där allt utom patientens kön är lika. I en undersökning vi
sade det sig att läkare var mer benägna att rekommendera kvinnor än män 
att gå ner i vikt redan vid ett BMI på 25. För männens del gavs inte sådana råd 
förrän de nått ett BMI över 30. ”En förväntan på kvinnor att vara smala, så att 
även normalviktiga anses för stora?” undrar Risberg [15, s. 98].

Risberg beskriver experiment där blivande läkare fått sina förutfattade me
ningar om kön testade. Vid två olika tillfällen har skrivningar på läkarutbild
ningen utformats så att läkarstudenterna fått göra utlåtanden om fall som varit 
identiska i allt förutom att patienten i hälften av fallen beskrevs som en kvinna 
vid namn Siw, och i andra hälften som en man vid namn Siwert. Fick då Siw och 
Siwert samma utredning och behandling? Svaret är nej. Vid det ena tillfället, då 
frågan handlade om nackbesvär, föreslogs flera laboratorieprover åt den manli
ge patienten. Vid det andra tillfället, då frågan handlade om magbesvär, föreslogs 
oftare råd om livsstil till den kvinnliga patienten. För den manliga patienten fö
reslogs oftare somatiska undersökningar som tjocktarmsröntgen. Och i båda 
skrivningarna föreslogs mer psykofarmaka till den kvinnliga patienten [15].

Dessa studier publicerades första gången 2002–2004 [16–19], men även se
nare tester visar att föreställningar om typiskt manliga respektive kvinnliga 
patienter finns hos läkarstudenter. Det tycks alltså vara så att gamla könsste
reotyper inte försvinner automatiskt med nya generationer av studenter, utan 
fortfarande tolkar unga, blivande läkare kvinnors och mäns sjukdomsberättel
ser och vårdbehov olika i enlighet med stereotypa idéer om kön. Till exempel 
fick studenter vid läkarutbildningen läsa ett antal brev skrivna av patienter 
med nydiagnostiserad cancer. I breven var alla uppgifter om patientens kön 
borttagna och efter att ha läst fick studenterna gissa om det var en man eller en 
kvinna som skrivit brevet. Studenterna fick även motivera sina gissningar. Om 
patienten uppfattades som oberoende, i liten utsträckning beskrev känslor, 
hade väntat länge med att söka vård och i hög grad fokuserade på fakta i vård
situationen, trodde studenterna oftare att breven var skrivna av män. Om bre
ven var längre och utförligare, uttryckte ett behov av stöd i sjukdomen, beskrev 
viktiga relationer och fokuserade på bemötandet i vårdsituationen, gissade 
studenterna oftare på en kvinnlig patient. Detta betydde förstås inte att giss
ningarna stämde överens med verkligheten – tvärtom gav de uttryck för gan
ska stereotypa idéer om kvinnor och män i vårdsituationer och blev exempel 
på att även läkarstudenter återskapar kön på de sätt som är vanliga i samhället i 
övrigt. I förlängningen riskerar detta att medföra att kvinnor och män får olika 
behandling på sätt som inte nödvändigtvis är medicinskt motiverade [20].

Det tycks alltså vara 
så att gamla könsste
reotyper inte försvin
ner automatiskt med 
nya generationer av 
studenter, utan fortfa
rande tolkar unga, bli
vande läkare kvinnors 
och mäns sjukdomsbe
rättelser och vårdbehov 
olika i enlighet med ste
reotypa idéer om kön. 
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Att det finns risk för medicinskt omotiverad olikabehandling kopplat till 
kön tyder även en ännu opublicerad studie om telefonrådgivning på. Den vi
sar att det finns könsbundna skillnader både när det gäller samtalens innehåll 
och utfallet av dem. ”Någonting händer i samtalen som också leder till olika 
utfall. […] Vi har sett att män oftare fick en läkartid. Och det kan inte förkla
ras med att de var sjukare. Kvinnorna fick i stället råd om egenvård och upp
manades att vänta och se. Resultaten är intressanta i relation till hälso och 
sjukvårdslagen som säger att vi ska ha god vård på lika villkor för alla medbor
gare”, säger Inger K. Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens 
högskola [21].

Olika former av genusbias 

Vi kommer i detta avsnitt att kortfattat beskriva tre olika typer av genusbias 
som det är viktigt att vara medveten om, eftersom de kan ha negativ påverkan 
på vårdtillgång, patientsäkerhet och övrig vårdkvalitet.
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Att överdriva eller skapa könsskillnader
En form av genusbias handlar om att överdriva eller skapa könsskillnader. 
I denna biasform tolkas kvinnors och mäns besvär olika utifrån stereotypa 
föreställningar om kön, och könen tillskrivs utifrån dessa föreställningar olika 
egenskaper och behov. Typiska fall är när likartade besvär uppfattas som 
mera kroppsliga och organiska hos män och mera psykiska eller psykosoma
tiskt betingade hos kvinnor, vilket bland annat medför att det förskrivs mer 
psykofarmaka till kvinnor än till män [22]. Riskerna med denna biasform ser 
olika ut för kvinnor och män. Kvinnorna riskerar att deras fysiskt betingade 
sjukdomar inte upptäcks eller att upptäckten försenas, vilket även medför 
risk för utebliven eller försenad behandling. Motsvarande risk löper männen 
när det gäller psykiskt eller psykosomatiskt betingade besvär.

Att bortse från könsskillnader
En annan form av bias handlar om att vara omedveten om eller bortse från 
könsskillnader. I de fall där bara ett av könen utgör norm i medicinen finns 
det risk att vården inte uppmärksammar de skillnader som finns mellan kvin
nors och mäns fysiologi, biologi och livsvillkor. Risk för bias uppstår när läkare 
antar att kvinnor och män alltid uppvisar samma symptom på en sjukdom 
och att lika behandling alltid ger likartade resultat för kvinnor och män. Här 
tar vården inte hänsyn till könsskillnader i fall där de faktiskt har betydelse, 
som exempelvis vid bråck i ljumsken där kvinnor med förödande konsekven
ser för patientsäkerheten opererats utifrån en manlig anatomisk norm, vilket 
vi kommer närmare in på i kapitel elva. Denna biasform handlar också om 
att inte beakta att kvinnor och män lever under olika villkor, och att det finns 
skilda förväntningar på kvinnor och män, vilket kan ha hälsokonsekvenser.

Att göra individen könstypisk
En tredje form av bias handlar om att felaktigt uppfatta patienten som köns
typisk – det vill säga att utan reflektion ta för givet att patienten passar in i 
stereotypa uppfattningar om hur kvinnor respektive män ”är”. Visserligen 
ger epidemiologin oss kunskap om generella hälso och sjukdomsskillnader 
mellan kvinnor och män. Men det är samtidigt viktigt att vara uppmärksam 
på stereotyper, och på att de individuella variationerna inom varje könsgrupp 
många gånger kan vara större än variationerna mellan könsgrupperna. När 
könsskillnader på gruppnivå har påvisats finns det en risk för att kunskapen 
om dem kan orsaka genusbias i mötet med den enskilda patienten, som ju 
inte alls behöver vara typisk för sitt kön. Som exempel kan nämnas att läkar
studenter i fallbeskrivningar då allt utom patientens kön är lika, mer sällan 
tänker på att fråga om alkoholvanor hos en kvinna med magbesvär och lösa 
avföringar än hos en man med samma besvär [15]. Detta sannolikt för att al
koholproblem är vanligare hos män. Ett annat exempel är att läkarstudenter 
mera sällan föreslår att det ska tas sköldkörtelprover om patienten uppges 
vara man – sannolikt för att sköldkörtelsjukdomar är vanligare hos kvinnor. 
Ändå kan den enskilda kvinnans besvär vara orsakade av alkohol, och den en
skilde mannens besvär bero på någon form av sjukdom i sköldkörteln.

I de fall där bara ett 
av könen utgör norm 
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och livsvillkor.
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Genusbias – eller inte? 

Det är inte alltid lätt att avgöra vilka vårdrelaterade skillnader mellan kvin
nor och män som är medicinskt motiverade och vilka som är orsakade av för
domar och genusbias. Använder man könsuppdelade data för att undersöka 
tillgången till en viss form av behandling eller följa upp behandlingsresul
tat, kan man på en statistisk nivå se om det finns könsskillnader. Men utan 
fördjupade analyser kan man inte med säkerhet veta vad skillnaderna beror 
på och om de är medicinskt motiverade eller resultat av genusbias. Visserli
gen är kvinnor och män i många avseenden lika, men det finns också många 
skillnader – såväl biologiska som i livsvillkor och inte minst i de normer som 
påverkar kvinnor och män. Dessa skillnader, som inte primärt är skapade av 
vården, kan ligga bakom en del av de könsskillnader man kan se exempelvis i 
vårdresultat. Ett exempel kan vara att mäns höftproteser slits ut något fortare 
än kvinnors, vilket inte tolkas som att könen getts proteser av olika kvalitet. 
Öppna jämförelser skriver: ”Denna könsskillnad beror sannolikt på männens 
högre fysiska aktivitet, som ger ett högre långtidsslitage av protesdelarna, vil
ket i sin tur kan orsaka lossning av protesen” [23, s. 138].

Vi rekommenderar den som vill fördjupa sig i hur man kan identifiera 
omotiverade skillnader i vården att läsa följande rapport från Myndigheten 
för vårdanalys: Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i 
vården? [4].

Sammanfattning 

 > Genusbias = fördom eller snedvridning i förhållande till kön eller genus.
 > Genusbias i medicin och vård kan leda till feldiagnostisering och felbe
handling och kan försämra vårdkvaliteten för både kvinnor och män samt 
utgöra ett hot mot patientsäkerheten. 

 > Det finns vårdrelaterade skillnader mellan kvinnor och män som inte är 
orsakade av genusbias i vården, utan som snarare hänger samman med 
olikheter i kvinnors och mäns biologi, livsvillkor och levnadsvanor. Det är 
ofta svårt att definitivt fastslå vad könsskillnader i vården beror på.
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kapitel 3

Så mår kvinnor och män
Varför dör män oftare än kvinnor i olyckor och alkoholrelaterade 
sjukdomar? Hur uppfattar kvinnor och män själva sin hälsa? 
Och vilken roll spelar utbildningsnivå för livslängden? Det är 
exempel på några av alla de frågor med anknytning till kön och 
folkhälsa som vi belyser i det här kapitlet.

Livsstil, sjukdom, ohälsa och död

Människors förhållande till motion, kost, alkohol, droger och tobak har be
tydelse för hälsan livet ut och påverkar livslängden. Detta är inte frikopp
lat från könskonstruktion. Hälsa och livslängd påverkas av hur ”kön görs”, 
det vill säga av vad som ses som kvinnligt respektive manligt beteende. 

Kvinnor har generellt sett hälsosammare levnadsvanor än män – i den me
ningen att de oftare är normalviktiga, har bättre matvanor, motionerar mer 
och använder alkohol och andra droger i mindre utsträckning än män. Ex
empelvis avled mer än tre gånger så många män som kvinnor mellan 2009 
och 2011 till följd av alkoholrelaterade sjukdomar [7]. Vad gäller den dagliga 
tobaksrökningen har den minskat i Sverige sedan 2004 – det visar 2013 års 
rapport över folkhälsan i Sverige. Både kvinnor och män röker mindre och 
mindre, men det är kvinnor som minskat sin rökning mest de senaste tio åren. 
Samtidigt röker fler kvinnor än män oavsett ålder. Samma undersökning visar 
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Kapitel 3. Så mår kvinnor och män 

att det är fler män än kvinnor som röker cannabis. Cannabisrökning ökar ris
ken för psykisk ohälsa [7].

Trots kvinnors mer hälsofrämjande livsstil rapporterar just kvinnor gene
rellt sett en något sämre hälsa än vad män gör. 78 procent av kvinnorna och 
83 procent av männen i åldrarna 16–84 år uppger för Statistiska centralbyrån 
(SCB) att de har ett bra hälsotillstånd. Enligt samma mönster är det en större 
andel kvinnor än män i befolkningen som uppger att de har svåra besvär av 
långvarig sjukdom, 17 procent jämfört med 10 procent [24], vilket vi kommer 
närmare in på i kapitlet om sjukfrånvaro. En trend som pågått sedan 1980 
talet är att färre och färre kvinnor med förgymnasial utbildning skattar sitt 
allmänna hälsotillstånd som gott [7].

Skillnader i vårdkonsumtion
Av statistik från SCB framgår att det är något vanligare att kvinnor söker 
vård än att män gör det. 32 procent av männen över 16 år har sökt vård för 
egen sjukdom under den senaste tremånadersperioden. Motsvarande siffra 
för kvinnor är nästan 39 procent. I antalet som vårdas på sjukhus finns inga 
könsskillnader, förutom i åldern 25–44 år då något fler kvinnor får sjukhus
vård. Könsskillnaden kan förklaras med komplikationer vid graviditet och 
förlossning [6]. Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) visar att det 
är nästan lika vanligt bland män som bland kvinnor att ha avstått från att söka 
vård under det senaste året (14,4 respektive 15,8 procent) [24].

Minskade könsskillnader i livslängd
Numera lever kvinnor i Sverige i genomsnitt knappt fyra år längre än vad män 
gör. Skillnaderna mellan könen minskar efter att ha varit som störst i mit
ten av 1970talet, då kvinnor levde i genomsnitt 6,2 år längre än män. Enligt 
Statistiska centralbyrån var medellivslängden år 2011 för män 79,8 år och för 
kvinnor 83,7 [25].

I åldrarna upp till 45 år dör många fler män än kvinnor, vilket hänger sam
man med att män i dessa åldrar har högre dödlighet i olyckor, självmord och 
alkoholrelaterade orsaker. Fler män än kvinnor dör av skador, och många av 
skadorna är fordonsrelaterade. I alla åldrar är det vanligare att det är män 
som vårdas för trafikolyckor [26]. 

Jämfört med tidigare mätningar har medellivslängden fortsatt att öka nå
got för både kvinnor och män, dock något mer för män än för kvinnor. Detta 
förklaras främst genom mäns minskade dödlighet i lungcancer och hjärt
kärlsjukdomar, men även genom färre olycksfall och självmord och genom 
minskad alkoholrelaterad dödlighet. Mäns dödsorsaksmönster börjar alltså 
alltmer likna kvinnors [2].

Kortare utbildning – kortare livslängd
Risken för ohälsa och förtida död skiljer sig åt inte bara mellan könen utan 
även inom könsgrupperna. De faktorer som påverkar exempelvis livslängden 
är komplexa och kan inte enbart förklaras med könstillhörighet. Det är större 
skillnad i livslängd mellan utbildningsgrupper än vad det är mellan kvinnor 
och män. Vid 30 års ålder skiljer det 3,6 år mellan hur länge kvinnor respek

ULF-UnderSöKnInGen

Undersökningen om levnads
förhållanden (ULF) genomförs 
årligen i ett slumpmässigt urval 
av 12 000–13 000 personer över 
16 år. Varje person telefoninter
vjuas om bland annat boende, 
ekonomi, hälsa, fritid, sociala 
relationer och trygghet.

dödLIGhet

I Öppna jämförelser används 
indikatorn dödlighet när man 
beskriver dödsorsaker i befolk
ningen, exempelvis dödligheten  
i cancersjukdomar.

Begreppet överdödlighet 
förekommer också i Öppna 
jämförelser. Det kommer av 
engelskans excess mortality och 
innebär ”extra” dödsfall utöver 
de som förväntas till följd av ett 
visst tillstånd. Exempelvis finns 
det en överdödlighet i somatiska 
sjukdomar bland personer med 
psykiatrisk diagnos.
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tive män förväntas leva. Men det skiljer 4,9 år mellan en låg respektive en 
högutbildad kvinna, och 5,4 år mellan två dito män. Kvinnor med förgymna
sial utbildning är den grupp som haft sämst utveckling av medellivslängden 
de senaste tjugo åren – den har nästan inte ökat alls [7].

Såväl för kvinnor som för män är alltså risken för förkortad livslängd större 
för personer med kort utbildning än för dem med längre utbildning [26]. För 
mäns del är självmordsstatistiken mycket talande; det är mer än dubbelt så 
vanligt att män med förgymnasial utbildning begår självmord jämfört med 
män med eftergymnasial utbildning [7].

Cancer är en vanlig orsak till förkortad livslängd för både kvinnor och 
män. Sedan 1992 dör dock allt färre på grund av cancer, men minskningen 
ser olika ut relaterat till utbildningsnivå. Bland kvinnor med eftergymnasial 
utbildning har cancer som dödsorsak minskat med 32 procent, medan den 
bara har minskat med 11 procent bland kvinnor med förgymnasial utbild
ning. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som kvinnor insjuknar i, 
men lungcancer är den cancerform som tar flest kvinnors liv. Prostatacancer 
är den cancerform som bland män står för både flest insjuknanden och flest 
dödsfall. Dessa cancerformer står för ungefär en tredjedel av alla cancerfall 
hos respektive kön [7].

dödsorsaker som kan förhindras 
Det finns vissa sjukdomar och dödsorsaker – lungcancer, cancer i matstru
pen, skrumplever och motorfordonsolyckor – som bedöms vara sådana att 
de kan förhindras med hjälp av förebyggande folkhälsoarbete. De kallas för 
hälso politiskt åtgärdbara dödsorsaker. Samhället kan exempelvis vidta åtgär
der för att minska rökningen och för att förbättra alkoholvanorna.

Det är betydligt vanligare att män än kvinnor dör av hälsopolitiskt åtgärd
bara dödsorsaker. Som störst är den åtgärdbara dödligheten i gruppen män 
med förgymnasial utbildning. Jämför man inom gruppen kvinnor syns sam
ma mönster – ju kortare utbildning desto större risk att dö i åtgärdbar dödlig
het. Lungcancer och motortrafikolyckor är de absolut vanligaste hälsopoli
tiskt åtgärdbara dödsorsakerna, den senare gäller dock främst för män.

Mellan åren 2009 och 2011 dog årligen cirka 500 kvinnor i Sverige av alko
holrelaterade sjukdomar, medan motsvarande siffra bland män var drygt 
1 600 [26]. Värt att notera är dock att alkoholrelaterade dödsorsaker har 
minskat bland män sedan början av 1990talet, medan de ökar bland kvinnor 
[7]. För perioden 2009–2012 redovisar Öppna jämförelser 6 201 respektive 
8 729 dödsfall för kvinnor och män som var hälsopolitiskt åtgärdbara [26].

En annan typ av dödsorsaker som kan påverkas kallas för sjukvårdsrela
terad åtgärdbar dödlighet. I Öppna jämförelser används sjukvårdsrelaterad 
åtgärdbar dödlighet som mått på hur många som hade kunnat räddas med 
hjälp av sjukvården [26]. Sjukvårdsrelaterade insatser vid diabetes, blind
tarmsinflammation, stroke, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer kan 
göra att människors liv räddas och förlängs. Sammantaget är dödligheten i 
dessa sjukdomar betydligt högre för män än för kvinnor. Även utbildnings
faktorn spelar roll. Ju kortare utbildning, desto större risk att dö i dessa 
sjukdomar för både kvinnor och män. Stroke och diabetes är de vanligaste 

Det är betydligt van
ligare att män än 
kvinnor dör av hälso
politiskt åtgärdbara 
dödsorsaker.
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Kapitel 3. Så mår kvinnor och män 

MetABOLA SyndrOMet

Metabola syndromet är ett sam
lingsnamn för olika riskfaktorer 
för hjärt kärlsjukdom. Det om
fattar bukfetma, höga blodfetter, 
högt blodtryck, lågt HDLkoles
terol samt diabetes typ 2.

sjukvårdsrelaterade dödsorsakerna, och för kvinnors del även cancer i liv
moderhalsen. Det faktiska antalet sjukvårdsrelaterade åtgärdbara dödsfall 
var under perioden 2009–2012 för kvinnor 5 884 och för män 7 887 [26].

Kvinno- och manssjukdomar
Karin SchenckGustafsson, läkare, professor och grundare av Centrum för 
genusmedicin, påpekar att det på vissa sjukhus fortfarande finns speciella 
avdelningar för kvinnohälsa och att dessa alltid är kopplade till obstetrik och 
gynekologi. Men ”kvinnohälsa” kan inte reduceras till att enbart handla om 
sådant som har med gynekologi och barnafödande att göra. Även andra sjuk
domar än de som är kopplade till det reproduktiva systemet kan vara ”kvin
nosjukdomar” på så sätt att de drabbar kvinnor mycket mer än män. Schenck
Gustafsson ger följande exempel: reumatiska sjukdomar, multipel skleros, 
whiplashskador, högt blodtryck i lungorna, gallsten, sköldkörtelsjukdomar, 
depression, ångestsjukdomar, ätstörningar, fibromyalgi, kroniskt trötthets
syndrom och benskörhet. Vidare tar hon upp att även kroniska smärttillstånd 
är mycket vanligare hos kvinnor. Det gäller till exempel stresshuvudvärk och 
migrän [27].

Det finns förstås också sjukdomar och ohälsotillstånd som oftare drabbar 
män än kvinnor, men vi talar sällan om manssjukvård eller manssjukdomar. 
Exempelvis är insjuknande i hjärtinfarkt fortfarande vanligare bland män, 
även om förstagångsinsjuknanden minskar snabbare bland män än bland 
kvinnor [7]. Män vårdas oftare för skador, trafikolyckor och alkohol och nar
kotikarelaterade sjukdomar. Dessutom lider män oftare av övervikt och nå
got oftare av diabetes typ 2, högt blodtryck och metabola syndromet [6].

Manlighet som riskfaktor

Som vi redovisat tidigare har män en lägre medellivslängd än kvinnor och lö
per statistiskt sett större risk än kvinnor att dö av åtgärdbara dödsorsaker. 
Man kan tala om en överdödlighet bland män. Så här skriver läkaren och 
folkhälsoprofessorn Anne Hammarström med hänvisning till förhållanden 
i både USA och Sverige: ”Denna dödlighet orsakas till stor del av beteenden 
som i våra kulturer är mer accepterade bland män, exempelvis tävlingsin
riktat prestationsbeteende, risktagande (framför allt i trafiken), våldshand
lingar och hög alkoholkonsumtion”[28, s. 163]. Hammarström hänvisar till 
maskulinitetsforskare som förklarar denna typ av ageranden som uttryck för 
”den dominerande formen av maskulinitet i vårt samhälle”. Vidare skriver 
hon att ”om männen ändrar sitt riskfyllda beteende kan en stor minskning av 
deras överdödlighet ske”. Samtidigt framhåller hon att det är en alltför stor 
förenkling att enbart tala om beteendeförändringar. 

Med utgångspunkt i hur kulturella föreställningar om manlighet kan as
socieras till exempelvis våld, risktagande och hög alkoholkonsumtion kan det 
vara relevant att tänka i termer av jämställdhetspolitiskt åtgärdbara dödsor
saker. I ett jämställt samhälle är det tänkbart att manlighet i mindre utsträck
ning skulle konstrueras kring de riskfaktorer vi tagit upp här. I kapitel tolv för
djupar vi diskussionen om genus och hälsa och maskulinitet som riskfaktor.

Det finns förstås också 
sjukdomar och ohälso
tillstånd som oftare 
drabbar män än kvin
nor, men vi talar sällan 
om manssjukvård eller 
manssjukdomar.
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Sammanfattning

 > Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, trots att mäns medellivslängd 
har ökat under senare år. Kortast medellivslängd har både kvinnor och 
män med kort utbildning.

 > Fler kvinnor än män söker vård för egen sjukdom, men båda könen vårdas 
i samma utsträckning på sjukhus.

 > Kvinnor diagnostiseras oftare än män med psykisk ohälsa, sjukdomar i rö
relseorganen, kronisk smärta och benskörhet. Bland män är det vanligare 
med alkoholrelaterad sjukdom, hjärtinfarkt, diabetes och övervikt.
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kapitel 4

Sjukfrånvaro och dess orsaker
Vad beror det på att kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster 
är olika? Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? Finns det 
ojämställdhet i samband med sjukskrivningar och arbetsskador, 
och hur kan man arbeta för att det ska bli jämställt? Det är några 
av frågorna som vi diskuterar i detta kapitel.

Sjukfrånvarons utveckling

Utvecklingen av sjukfrånvaron i Sverige är en viktig samhällsfråga och en 
jämställdhetsfråga. Den som riskerar långvarig sjukskrivning eller förtids
pension (sjuk eller aktivitetsersättning) får lägre inkomster och senare även 
lägre pension, vilket ger sämre förutsättningar att vara ekonomiskt självstän
dig livet ut.

I början av 2000talet ökade sjukfrånvaron för både kvinnor och män, men 
kvinnors sjukfrånvaro blev särskilt alarmerande och var som högst 2003. Se
dan dess har såväl sjukfrånvaron som könsskillnaderna i sjukfrånvaron mins
kat. Dock kvarstår att kvinnors sjukfrånvaro är dubbelt så hög som mäns mätt 
i antal nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning och sjuk och ak
tivitetsersättning, se diagram 1 [51].
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diagram 1. Sjukpenningtalet 1994–2013.

källa: Försäkringskassan.

Ett annat mått är antal individer med ersättning. I exempelvis oktober 2013 
fick 162 353 personer sjukpenning utbetald av Försäkringskassan, varav 
104 840 kvinnor och 57 513 män. Dessutom fick 8 228 personer rehabilite
ringspenning, varav 5 576 kvinnor och 2 652 män. Det var alltså nästan dub
belt så många kvinnor som män som hade ersättning för sjukfrånvaro [52].

Trots de senaste årens förändringar i sjukförsäkringen – såsom införan
det av det försäkringsmedicinska beslutsstödet (med rekommendationer för 
sjukskrivningens längd för olika diagnoser) och införandet av tidsgränser för 
sjukpenning – är alltså könsskillnaderna proportionellt sett lika stora som ti
digare. En del av skillnaderna går att förklara med kvinnors graviditetskom
plikationer, men långt ifrån hela skillnaden [53].

För den som har en permanent nedsatt arbetsförmåga och därför måste 
lämna arbetslivet i förtid finns sjuk och aktivitetsersättning (tidigare för
tidspension). Under samma period som kvinnors sjukskrivningar ökade, 
ökade också deras förtidspensioneringar. Sedan 2008 har situationen änd
rats. Då togs möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning bort och kriteri
erna för beviljande skärptes med följd att antalet beviljade sjukersättningar 
stadigt minskade och könsskillnaderna likaså. År 2012 beviljades kvinnor och 
män sjukersättning i ungefär samma utsträckning [54].

Det finns ett samband mellan omfattningen på sjukskrivning och risk för 
förtidspension, särskilt för kvinnor. För män är det lika vanligt att bli lång
tidsarbetslösa som att bli förtidspensionärer efter en lång sjukskrivning 
[55].

Den som uppnår maxgränsen i sjukförsäkringen och blir utförsäkrad har 
möjlighet att delta i ett tre månader långt introduktionsprogram hos Arbets
förmedlingen. Av de som nådde maxtid i sjukförsäkringen 2010 var sju av tio 
kvinnor. Gruppen som når maxgränsen består till stor del av lågutbildade 
med svag förankring på arbetsmarknaden, få är under 30 år och majoriteten 
lider av psykisk ohälsa. Många har multipla diagnoser och lider av både fy
siska och psykiska besvär. Omkring hälften av dem som berördes återvände 

GrAvIdItetSreLAterAd 
SJUKFrånvArO

Graviditetsrelaterade problem 
står för en viss andel av kvinnors 
långtidssjukskrivningar. Under 
perioden 1999–2009 ökade 
långvarig sjukfrånvaro på grund 
av graviditetsrelaterade problem 
från 7 procent till knappt 12 
procent.

källa: Socialförsäkringen i siffror 
2013
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SJUKFrånvArO

Sjukfrånvaro är den tid som ar
betstagaren är frånvarande från 
arbete på grund av sjukdom som 
sätter ned arbetsförmågan. 

De data som presenteras här är 
baserade på den sjukfrånvaro 
som Försäkringskassan registre
rar. De innefattar individer som 
är sjukskrivna och får ersättning 
i form av sjukpenning, rehabili
teringsersättning samt sjuk och 
aktivitetsersättning och som 
betalas ut av Försäkringskassan 
från och med sjukdag 15. Den 
sjukfrånvaro som ersätts med 
sjuklön från arbetsgivaren sjuk
dag 2–14 (första dagen är karens
dag), är inte inkluderad. 

Sjukpenning: Ersättning från 
Försäk ringskassan när man inte 
kan arbeta på grund av sjukdom. 
Sjuk penning får man i högst 364 
dagar under en 15månaders

period. Det finns undantag och 
möjlighet till förlängning ytterli
gare 550 dagar.

rehabiliteringspenning: Reha
biliteringsersättning kan betalas 
ut till den som deltar i arbetslivs
inriktad rehabilitering. Reha
biliteringspenningen betalas ut 
med samma belopp som sjukpen
ningen.

Sjuk- och aktivitetsersättning: 
Sjukersättning är en ersättning 
för den som är mellan 30 och 64 
år och som har en stadigvarande 
nedsatt arbetsförmåga för all 
överskådlig framtid. Aktivitetser
sättning är en ersättning för den 
som är mellan 19 och 29 år och 
troligen inte kommer att kunna 
arbeta heltid på minst ett år på 
grund av sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning.

källa: Socialförsäkringen i siffror 2013, Försäkringskassan

till sjukförsäkringen inom ett år, kvinnor i större utsträckning än män. Bero
endet av ekonomiskt bistånd ökade i gruppen, särskilt bland män [56].

Samband mellan utbildningsnivå, boendeort och sjukfrånvaro
De övergripande samband som finns mellan sjukfrånvaro och ålder, utbild
ning, födelseland och geografisk hemort gäller för båda könen; personer med 
lägre utbildningsnivå som bor i glesbygd eller är födda utomlands är i större 
utsträckning sjukskrivna än andra. Likaså har äldre ofta längre sjukskriv
ningar än yngre [55]. I alla åldersgrupper är dock fler kvinnor än män sjuk
skrivna 29 dagar eller längre, och kvinnor får sjukersättning i högre grad än 
män även efter att hänsyn tagits till ålder, utbildning, vårdtid, boenderegion 
och födelseregion [57]. En delförklaring kan vara att tidigare sjukfrånvaro 
samvarierar med ny sjukfrånvaro. Kvinnor, som i högre utsträckning än män 
har varit sjukskrivna tidigare, kan alltså förväntas få fler nya sjukskrivningar 
[55].

I alla åldersgrupper 
är dock fler kvinnor 
än män sjukskrivna 
29 dagar eller längre, 
och kvinnor får sjuk
ersättning i högre grad 
än män även efter att 
hänsyn tagits till ålder, 
utbildning, vårdtid, 
boenderegion och 
födelseregion.
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Psykiska diagnoser allt vanligare
I december 2012 var psykiska sjukdomar och värk i rörelseorganen bland de 
vanligaste diagnosgrupperna. Dock har det skett en viss förskjutning mellan 
dessa två som gjort att den psykiska ohälsan relativt sett har ökat både hos 
kvinnor och hos män. Det beror på att sedan 2005 har kvinnors och mäns 
sjukskrivningar för problem med rörelseorganen minskat i snabbare takt än 
sjukskrivningar orsakade av psykiska besvär.

Män med anställningar har tidigare främst varit sjukfrånvarande på grund 
av problem med rörelseorganen. Idag är psykisk ohälsa en lika vanlig orsak 
till frånvaro i den gruppen. Bland anställda kvinnor har sjukskrivning med 
koppling till psykisk ohälsa alltid överstigit sjukskrivning på grund av pro
blem med rörelseorganen och gör det i ännu större utsträckning nu. Bland 
arbetslösa är psykisk ohälsa den dominerande sjukskrivningsorsaken för 
både kvinnor och män.

Totalt sett har 25 procent av sjukskrivna kvinnor och 18 procent av sjuk
skrivna män en psykisk diagnos [51].

Försäkringskassan rapporterar att personer som är sjukskrivna för psy
kiska diagnoser oftare har längre sjukskrivningar än andra, och att de oftare 
blir sjukskrivna upprepade gånger [51]. Det kan vara ett tecken på att hälso 
och sjukvården har svårare att behandla psykisk ohälsa än annan ohälsa. Inte 
sällan beskrivs den psykiska ohälsan som ett växande samhällsproblem. Till 
exempel visar forskning att både kvinnor och män som var sjukskrivna för 
förstämningssyndrom eller stressrelaterat syndrom löpte 50–70 procents 
högre risk att dö i förtid [55].

Arbetsvillkor och familjesituation

Många ser arbetsmarknadens villkor och arbetsmiljön som den viktigaste 
förklaringen till skillnaden i kvinnors och mäns sjukfrånvaro. En annan vik
tig förklaring är att kvinnor fortfarande ofta har huvudansvar för skötseln av 
hem och familj utöver förvärvsarbetet.

Arbetsskador i könssegregerade yrken
Den svenska arbetsmarknaden är i hög grad könssegregerad med en majo
ritet män inom teknisk sektor och en majoritet kvinnor inom vård och om
sorg. Kvinnors och mäns olika arbetsförhållanden är en viktig förklaring till 
skillnaden i deras sjukskrivningar.

Arbetsmiljöverkets kartläggning av orsaker till anmälningar om arbets
skador ger en bild av arbetsmiljön inom olika branscher. Ordet arbetsskador 
kanske främst förknippas med olycksfall i arbetet, men enligt regelverket är 
all ohälsa som uppstår på grund av arbetet att räkna som arbetsskada.

Försäkringskassan rapporterar att betydligt fler män än kvinnor får en ska
da godkänd som arbetsskada och beviljas livränta, och kritik har riktats mot 
att såväl kunskaperna om arbetsskador som handläggningen av dessa skulle 
vara utformade efter en manlig norm. I de ärenden där det prövades om en 
sjukdom orsakats genom skadlig inverkan från arbetet bifölls 24 procent av 
ansökningarna från kvinnor och 40 procent av ansökningarna från män år 

ArBetSSKAdOr

Arbetsskadelivränta beviljas 
och betalas ut av Försäkrings
kassan för att kompensera för 
inkomstbortfall med minst 1/15 
del på grund av arbetsoförmåga 
orsakad av arbetsskada.

källa: Försäkringskassan
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2009. Inspektionen för socialförsäkringar påpekar risken för att både utreda
re och försäkringsmedicinska rådgivare fyller i luckor i utredningar med egna 
antaganden om exempelvis vilka moment som ingår i en viss arbetsuppgift. 
”Sådana, inte sällan felaktiga, föreställningar om yrken och arbetsmoment 
som […] kan verka till nackdel för kvinnor utgör då grund för beslut i ären
den” [58, s. 69].

Det vanligaste skälet att lämna en anmälan till Arbetsmiljöverket är belast
ningsfaktorer, det vill säga påfrestande arbetsställningar, korta upprepade 
arbetsmoment och tung manuell hantering. Detta stämmer också väl överens 
med den höga andelen kvinnor och män som är sjukskrivna på grund av be
svär med rörelseorganen. År 2010 låg belastningsrelaterade orsaker bakom 
44 procent av kvinnors anmälda arbetsskador. För männen var motsvarande 
andel 52 procent [59].

Den näst vanligaste orsaken till kvinnors anmälningar är sociala eller or
ganisatoriska orsaker. De utgör 32 procent av kvinnors anmälningar, i jäm
förelse med 13 procent av mäns anmälningar. Stor arbetsmängd, hög arbets
takt, mobbning, trakasserier och påfrestande klientkontakter är exempel på 
orsaker [59]. Arbetsmiljöverkets årliga arbetsmiljöundersökning visar också 
att det är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män att i arbetet ha varit 
utsatt för våld eller hot om våld någon gång de senaste 12 månaderna, 18 pro
cent mot 10 procent. Inom hälso och sjukvården är det exempelvis sex av tio 
skötare och vårdare som uppger att de varit utsatta [60]. Bland vårdpersonal 
är det dessutom vanligare att kvinnor än män uppger att de i stort sett varje 
dag har en känsla av att arbetet inte kan göras bra nog och att arbetet innebär 
att man dagligen möter starka känslor från andra [61].

Att arbeta inom kvinnodominerade yrken kan alltså innebära både tungt 
fysiskt arbete och hög mental stress. Detta kan i sin tur vara en väsentlig för
klaring till att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män.

tabell 1. Anmälda arbetssjukdomar efter misstänkt orsak 2010.

Kvinnor Män Totalt

Antal % Antal % Antal %

Belastningsfaktorer 2 254 44 2 069 52 4 323 48

Organisatoriska eller sociala faktorer 1 638 32 519 13 2 157 24

Kemiska eller biologiska ämnen/faktorer 711 14 402 10 1 113 12

Buller 198 4 732 18 930 10

Vibrationer 3 0 67 2 70 1

Övriga fysikaliska faktorer1 102 2 45 1 147 2

Smitta 139 3 69 2 208 2

Övrigt, oklart 61 1 66 2 127 1

Samtliga 5 106 100 3 969 100 9 075 100

1. Framförallt kyla, drag och ventilation.

källa: arbetsmiljöverket.
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Samma yrke påverkar hälsan olika
Det finns studier som visar att när kvinnor och män har samma yrken utför 
de ändå ofta olika arbetsuppgifter, där kvinnors uppgifter typiskt är mer be
lastande än mäns. Även när kvinnor och män har samma belastning kan det 
vara så att kvinnors fysiologi reagerar annorlunda och mer ofördelaktigt än 
mäns [62].

Detta bekräftas av en studie av sjukskrivningsmönstren under 2000talet. 
Studien omfattade alla anställda personer i åldrarna 18–64 år som var folk
bokförda i Sverige, och visade att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män i 
alla studerade yrken [63]. Kanske signalerar detta att kvinnor har en större ut
satthet i arbetet eller att kraven på kvinnor i övrigt är högre än kraven på män?

det obetalda arbetet – arbetsbördan större för kvinnor
I debatten om varför kvinnor är mer sjukskrivna än män lyfts ofta kvinnors 
dubbla arbetsbörda fram. Statistiska Centralbyråns återkommande tids
användningsstudier visar att kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket 
om man ser över veckans alla dagar. Skillnaden är att män får mer betalt än 
kvinnor, både på grund av löneskillnader och att kvinnor lägger mer tid på 
obetalt hushållsarbete i sitt eget eller i någon nära anhörigs hem. Av kvinnors 
totala arbete består 46 procent av obetalt hemarbete. 1990/91 stod hemarbe
tet för 55 procent. Mäns obetalda hemarbete står för 36 procent av det totala 
arbetet, vilket är en ökning med ungefär 3 procentenheter sedan början av 
1990talet [64].

Forskning inom folkhälsa och klinisk medicin visar att det framför allt är 
kvinnor i lägre socioekonomiska positioner som rapporterar mer hushållsar
bete än sin partner samtidigt som de också rapporterar upplevelser av stress 
och psykisk ohälsa. Det är vanligare att kvinnor har det totala ansvaret för 
allt hushållsarbete. Bland par där kvinnor och män har likvärdiga socioeko
nomiska resurser syns inte lika stora skillnader i ansvar för hushållsarbete, 
vilket också tycks vara positivt för hälsan [65]. Även forskare i försäkrings
medicin framhåller möjligheten att kvinnors obetalda arbete bidrar till deras 
totala arbetsbörda och kan påverka hälsa, sjuklighet och sjukfrånvaro [55].

Forskare som särskilt undersökt fördelningen av hushållsarbetet lyfter 
fram att belastningen handlar om både ansvaret och utförandet. Det har visat 
sig att det ständiga arbetet med att hålla ordning och rent efter andra och att 
ta hand om och vårda de egna barnen eller åldrande föräldrar ger känslor av 
stress och sömnproblem hos kvinnor. Det är också ett arbete som inte uppfat
tas som arbete på samma sätt som att byta till vinterdäck på bilen. Likaså är 
det ett arbete som inte kan planeras och utföras när man själv har tid utan 
styrs av andras behov i stor utsträckning. Därför är det också flera forskare 
som lutar åt att det är själva ansvaret som påverkar välbefinnandet snarare än 
arbetsinsatserna i sig [65].

Föräldraskap och hälsa
Enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är det tro
ligt att det dubbelarbete som förvärvsarbete, hushållsansvar och föräldraskap 
innebär för kvinnor, bidrar till könsskillnaderna i sjukfrånvaro. Statistiken 
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visar att kvinnor och män i parförhållanden har ungefär lika hög sjukfrån
varo innan första barnet föds, men efter första barnets födelse är kvinnors 
frånvaro dubbelt så hög som mäns, femton år framåt. Samma mönster ses i 
alla branscher – oavsett om kvinnorna jobbar i mans eller kvinnodomine
rade miljöer [66].

I en motsvarande studie framkommer det att två år efter det andra barnets 
födelse ökar risken för kvinnors sjukfrånvaro betydligt, ”vilket sannolikt sam
manfaller med att båda föräldrarna åter börjat förvärvsarbeta och den dubbla 
arbetsbördan i familjen är som störst” [67, s. 2]. I en fördjupad analys av hur 
ansvarstagandet i hemmet och graden av förvärvsarbete påverkar risken för 
sjukskrivning finner Försäkringskassan signifikanta skillnader. ”Om kvinnan 
arbetar i ungefär samma utsträckning som mannen, men har huvudansvaret 
för hemarbetet, och därmed är dubbelarbetande i meningen att de har hu
vudansvar för hem och familj samtidigt som de i hög utsträckning förvärvsar
betar, samvarierar denna kombination med ökad risk för sjukskrivning” [67, 
s. 35].

I en uppföljning av IFAU:s egen studie konstaterar IFAU att de inte finner 
något stöd för att mammor skulle ha sämre hälsa än pappor. Däremot fin
ner man stöd för att kvinnors ansvarstagande för familj och barn påverkar 
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deras förankring på arbetsmarknaden och därmed deras inkomstutveckling. 
Ju sämre inkomstutveckling desto större sjukfrånvaro. En sämre inkomst
utveckling under småbarnsåren kan troligtvis förklaras av deltidsarbete. 
Studien visar ett samband mellan god inkomstutveckling hos kvinnor efter 
första barnets födelse och låg sjukfrånvaro. En hypotes är att kvinnor med 
högre inkomst också har flexibla arbetsförhållanden. Därför kan de lättare 
hantera den nya arbetsbördan i hemmet som familjebildning medför. Den 
höga inkomsten ger dem också råd att köpa hushållsnära tjänster [68]. En an
nan förklaring skulle kunna vara att könskonstruktionen skiljer sig åt mel
lan socioekonomiska grupper, så att vissa grupper är mer traditionella i sin 
arbetsfördelning, medan andra i högre utsträckning införlivat ett jämställd
hetsideal där det ingår att mannen ska ta ut föräldraledighet och i relativt stor 
utsträckning vara delaktig i hemmets skötsel.

Olika stöd för återgång i arbete
Det finns många möjliga förklaringar till skillnader i kvinnors och mäns sjuk
frånvaro. Ett antagande är att kvinnor och män inte skulle få likvärdigt stöd 
för att återgå i arbete. Det stöd som finns kan vara påverkat av genusbias.

Stödet för den som är sjuk och inte förmår arbeta utgörs av såväl medicin
ska som sociala och arbetslivsinriktade åtgärder. Ansvaret är delat mellan 
hälso och sjukvården, kommunens socialförvaltning och Försäkringskassan. 
Försäkringskassan har samordningsansvaret för den arbetslivsinriktade re
habiliteringen. Det handlar bland annat om att följa upp att arbetsgivaren har 
gjort en rehabiliteringsutredning, ta ställning till om det behövs en försäk
ringsmedicinsk utredning för att fastställa arbetsförmågan, kalla till avstäm
ningsmöten där den sjukskrivna, arbetsgivare/arbetsförmedling, hälso och 
sjukvården (bland annat sjukskrivande läkare) samt en facklig representant 
har möjlighet att delta för att bedöma det medicinska tillståndet, arbetsför
mågan och behovet av och möjligheten till rehabilitering [69].

Äldre studier av arbetslivsinriktad rehabilitering har visat att många sjuk
skrivna varken blir kallade av Försäkringskassan till avstämningsmöten eller 
får några rehabiliteringsplaner. Det har också skiftat över tid om det är kvin
nor eller män som får denna typ av stöd i större utsträckning än det andra 
könet [55, 69]. I de fall Försäkringskassan kartlägger den sjukskrivnas arbets
förmåga och rehabiliteringsbehov ökar chansen att individen också får reha
biliteringsinsatser som exempelvis arbetsträning och anpassning av arbets
platsen [70]. Dock finns inget som hindrar att andra aktörer hittar modeller 
för tidig samverkan. I landstingen finns många exempel på detta. 

Kristina Alexandersson, professor och forskare inom området sjukskriv
ning, påpekar att kvinnor och män i viss mån erbjuds olika rehabiliterings
åtgärder och får olika beslut för liknande problem. Kvinnor får även vänta 
längre på olika insatser; i en jämförelse av kvinnor och män som genomgått 
en försäkringsmedicinsk utredning visades att alla patienter varit sjuk
skrivna mycket länge innan de utreddes – men kvinnor fick vänta längre på 
utredning. Efter utredningen var det åter kvinnorna som fick vänta längre 
än männen på olika åtgärder från Försäkringskassan [55]. En central fråga 
är i vilken utsträckning det finns skillnader i hur kvinnor och män bemöts i 
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handläggningen av sjukfrånvaro, sjukersättnings, arbetsskade och rehabi
literingsärenden, skriver Alexanderson [71]. I en studie av drygt tusen lång
tidssjukskrivna individer visades att den vanligaste rehabiliteringsåtgärden 
som kvinnor fick av Försäkringskassan var arbetsträning. Bedömningen var 
att 67 procent av kvinnorna och 49 procent av männen hade behov av arbets
livsinriktad rehabilitering [55].

åtgärder för jämställd sjukskrivning

Under senare år har ett flertal initiativ tagits för en förbättrad sjukskriv
nings och rehabiliteringsprocess i hälso och sjukvården genom bland an
nat den så kallade sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin. Båda 
har formen av överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting. Överenskommelserna har lyft fram sjukskrivningen som en del av 
patientens vård och behandling. Överenskommelserna innebär bland annat 
att landstingen får ta del av statliga stimulansmedel om de arbetar systema
tiskt med jämställda sjukskrivningsprocesser. En konsekvens är att samtliga 
landsting numera har handlingsplaner med både kort och långsiktiga mål för 
att synliggöra kvinnors och mäns skilda livsvillkor och för att undvika genus
bias i sjukskrivningsprocessen.

Sveriges Kommuner och Landsting har bidragit till att utveckla sjukskriv
ningsprocessen med ett genusperspektiv i den särskilda satsningen ”Jämt 
sjukskriven” under 2010–2011. I satsningen deltog tillsammans med Sveri
ges Kommuner och Landsting flera vårdcentraler, landstingshälsan i Värm
land och Försäkringskassan. Utvecklingsarbetet resulterade i Jämställda 
sjukskrivningar: Arbetsbok för kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess samt 
flera nya verktyg att använda i verksamheterna [72]. ”Genushanden” är ett av 
dessa verktyg. Genushanden har fått stor spridning och presenteras närmare 
i kapitel tretton.

Sammanfattning

 > Kvinnor har sedan 20 år tillbaka haft större sjukfrånvaro än män. 
 > De vanligaste diagnoserna för både kvinnor och män är psykisk ohälsa och 
värk i rörelseorganen, men den psykiska ohälsan är dominerande sedan en 
tid tillbaka.

 > Kvinnors och mäns olika arbetsförhållanden är en viktig förklaring till 
könsskillnaden i ohälsa. Att arbeta inom kvinnodominerade yrken kan 
innebära både tungt fysiskt arbete och hög mental stress. Detta kan i sin 
tur vara en förklaring till kvinnors högre sjukfrånvaro.

 > Av kvinnors totala arbete är 46 procent obetalt hemarbete. Motsvarande 
siffra för män är 36 procent. Studier visar att det är själva ansvaret för 
hushållsarbetet och inte främst utförandet som påverkar välbefinnandet 
negativt.

 > Kvinnors arbetsförmåga påverkas under lång tid vid familjebildning, 
medan mäns arbetsförmåga förblir oförändrad när de blir föräldrar.



Kapitel 2. Sjukfrånvaro och dess orsaker 

(O)jämställdhet i hälsa och vård3838



(O)jämställdhet i hälsa och vård 3939

kapitel 5

Våld, hälsa och vård
Våld är en könsrelaterad faktor som har betydelse för folkhälsan. 
Varje dag utsätts både kvinnor och män i Sverige för våld, men 
oavsett vilket kön den våldsutsatta har är den vanligaste för
övaren en man. I det här kapitlet behandlar vi våldets uttryck, 
omfattning och hälsokonsekvenser. Vi tar bland annat upp våld i 
samkönade relationer och våld i hederns namn, samt diskutera
rar termen könsrelaterat våld.

Mäns våld – ett folkhälsoproblem

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och börjar alltmer 
uppmärksammas som just ett folkhälsoproblem. ”Våld mot kvinnor, i alla 
dess uttryck, betraktades länge som en privat angelägenhet. De senaste de
cennierna har denna syn förändrats i grunden och mäns våld mot kvinnor er
känns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt sam
hällsproblem och allvarligt folkhälsoproblem”, fastslår Nationellt centrum 
för kvinnofrid [29].

Dels drabbar våld i nära relationer ett stort antal kvinnor, dels har mäns våld 
negativa konsekvenser även för kvinnor som inte själva blir slagna. Mäns våld 
mot kvinnor begränsar kvinnors dagliga liv på grund av att kvinnor måste för
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hålla sig till detta hot om våld [30]. På följande sätt beskriver psykologen och 
våldsforskaren Mona Eliasson hur hotet om våld påverkar kvinnors vardag:

Hot om våld är en företeelse som kvinnor måste ägna uppmärksamhet åt i sitt 
dagliga liv, oberoende av om de lever tillsammans med våldsamma män eller 
ej. Detta hot dikterar om de skall vänta ensamma vid en busshållplats sent på 
kvällen, om de ska jogga ensamma i en park, om de ska våga fråga en främ-
mande man om vägen, om de ensamma ska gå hem till en manlig bekant på en 
kopp kaffe, hur de ska förhålla sig till vissa manliga arbetskamrater och om de 
skall öppna dörren för oväntat besök. Våldet är en mycket viktig del av kvin-
nors verklighet som ingen längre kan blunda för [31, s. 80].

Statistik från den senaste Nationella trygghetsundersökningen visar att trygg
heten har ökat över tid, men att det finns tydliga könsskillnader. 2012 uppgav 
25 procent av kvinnorna att de kände sig otrygga när de var ute sent på kväl
len – att jämföra med bara 7 procent av männen [32].

Inte minst ur ett folkhälsoperspektiv är det värt att uppmärksamma att 
mäns våld i mycket stor omfattning drabbar även män, med skador och olika 
former av mycket negativa hälsokonsekvenser som följd. Män utsätts be
tydligt oftare än kvinnor för våld utövat av en okänd gärningsman på allmän 
plats. Våldet leder oftare till svåra fysiska skador och inläggning på sjukhus 
[7]. Fler än 40 000 fall av misshandel mot män anmäldes under 2012, att jäm
föra med drygt 28 000 fall av misshandel mot kvinnor [33]. Tre av fyra av alla 
som vårdas på sjukhus på grund av övergrepp (den diagnoskod som innefattar 
bland annat misshandel) är män [34]. Och fler män än kvinnor dör till följd av 
våld [6]. I majoriteten av våldsbrotten är förövaren en man.

Vanligtvis brukar endast mäns våld mot kvinnor beskrivas i termer av köns
relaterat våld. Men mäns våld mot män skulle också kunna ses som könsre
laterat om könstillhörigheten är en viktig faktor när en man genom slag eller 
knuffar tar initiativ till slagsmål med en mer eller mindre okänd annan man, 
eller på annat sätt avsiktligt provocerar en okänd man i syfte att slagsmål ska 
uppstå. Ur ett genusperspektiv kan denna form av könsrelaterat våld ses som 
ett sätt för män att konstruera maskulinitet och uttrycka manlighet, genom 
att inför sig själva och andra visa prov på mod och styrka och på sin förmåga 
att överordna sig andra män.

Naturligtvis finns det många män för vilka det skulle vara helt främmande 
att ta till våld. Men även om majoriteten av män inte tar till våld är majorite
ten av våldet utfört av män. Åtskilliga forskare har pekat på hur konstruktio
nen av maskulinitet hänger samman med våld på sätt som inte konstruktio
nen av femininitet gör [30, 35–37]. 

Kvinnors utsatthet för våld

År 2012 anmäldes fler än 28 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, vilket 
är en ökning med drygt en procent jämfört med året innan. Dessutom anmäldes 
nära 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Brottet grov kvinnofridskränk
ning infördes i brottsbalken 1998 och är unikt på så sätt att flera enskilda, i sig 
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straffbara handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott, även om de var för 
sig inte är att betrakta som grova brott. Lagen ska underlätta åtal av gärnings
män som upprepar sina kränkningar av en närstående kvinna. De handlingar 
som avses är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat 
ofredande samt sexuellt utnyttjande. Under 2013 ändrades lagen till att också 
omfatta skadegörelsebrott och överträdelse av kontaktförbud [38].

En stor andel våldsutsatta kvinnor anmäler dock aldrig de övergrepp som 
de utsatts för i en nära relation, vilket innebär att mörkertalet är stort. Upp
skattningsvis kommer runt 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relatio
ner aldrig till polisens kännedom [39].

Det våld som främst kvinnor utsätts för i nära relationer är av annan art än 
det våld som främst drabbar män. Män utsätts oftare för våld på allmän plats 
där gärningsmannen kan vara okänd eller ytligt bekant. Kvinnor utsätts oftare 
av våld av en närstående man, vanligen nuvarande eller tidigare pojkvän, sam
bo eller make. I en misshandelsrelation förskjuts ofta gränserna så att våldet 
så småningom kommer att uppfattas som någonting normalt, både av den som 
slår och den som blir slagen. Det kallas för att våldet normaliseras [35]. Andra 
vanliga inslag i en misshandelsrelation är att den som slår också kontrollerar 
den våldsutsatta, begränsar hennes livsutrymme och isolerar henne. 

Att upprepade gånger bli slagen, kränkt och hotad av någon man älskar el
ler har älskat och litat på ger konsekvenser för hälsan långt utöver vad miss
handeln rent fysiskt orsakar. Kvinnor som misshandlats berättar till exempel 
att de fått svåra skuld och skamkänslor, förlorat sin självkänsla, blivit depri
merade, fått ångest och sömnstörningar [40–42]. Enligt en intervjustudie 
från 2013 innefattar de våldsutsatta kvinnornas fysiska hälsoproblem bland 
annat omfattade diffusa symtom, magproblem, värk, yrsel och svimningar 
[43]. Våldet orsakar alltså inte bara akuta kroppsskador, utan kan dessutom 
ha andra långtgående konsekvenser för både den psykiska och fysiska hälsan. 
Omkring 11 000 sjukfall per år som leder till sjukskrivning eller förtidspen
sion kan enligt en studie från Socialstyrelsen vara kopplade till våld mot kvin
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nor. Bland annat kan kroniska sjukdomar, som exempelvis astma, försämras 
hos den som lever under långvarig stress i en relation med misshandel. Där
för uppdaterar Socialstyrelsen sina riktlinjer för sjukskrivning med informa
tion om våldsutsatthet och hur den påverkar hälsotillståndet. Informationen 
ska kopplas ihop med diagnoser som skadligt bruk av alkohol eller droger, 
akut stressreaktion, anorexia, depression, fibromyalgi och samtliga diagno
ser inom gruppen skador och olycksfall [44].

Varje år gör kvinnor i Sverige mellan 12 000 och 14 000 vårdbesök till följd 
av våld i nära relationer [6]. Många våldsutsatta berättar inte om orsaken när 
de söker vård. Hur dessa kvinnor bemöts när de söker sig till vården beror 
på vårdpersonalens attityder, värderingar och kunskap. Hälso och sjukvår
den är troligen den arena i samhället som har störst möjlighet att upptäcka 
kvinnors utsatthet för våld – men många kvinnor har varit missnöjda med 
det bemötande de fått av hälso och sjukvården [43]. En svensk studie från 
1990talet konstaterade att för många kvinnor som sökte vård var orsaken 
övergrepp i någon form, men eftersom personalens kompetens och resurser 
var otillräckliga blev våldet aldrig avslöjat som primär orsak till kvinnornas 
symtom [45]. Kvinnor kan återkommande söka vård för kroniska, diffusa 
åkommor utan att bli bra – och utan att personalen vågar eller ens tänker på 
att ställa frågor om våld. Andra tecken på att det förekommer våld kan vara 
gynekologiska besvär, diffus trötthet, smärtor och illamående [19].

Våldsutsatthet kan fångas upp med hjälp av screening. Det innebär att häl
so och sjukvårdspersonal rutinmässigt ställer frågor om våld, vid alla typer 
av vårdbesök [46].

våld i samkönade relationer

När det gäller våld i nära relationer visar forskning på stora likheter mellan 
situationen för kvinnor som i sin parrelation utsätts för våld från män, och för 
personer som utsätts för våld i samkönade relationer. Därför kan man i stor 
utsträckning använda samma teorier för att förstå de båda fenomenen [47]. 
Det kan alltså vara fruktbart att förstå även samkönade misshandelsrelatio
ner utifrån att våldet gradvis normaliserats och att det förekommer kontroll 
och isolering. Och det finns fler förenande drag. Sociologen Carin Holmberg 
som forskat om våld i samkönade relationer skriver:

Något som tycks förena våldsutsatta lhbt-personer och heterosexuella kvin-
nor är att även i en samkönad relation försöker den drabbade partnern in i 
det längsta att undvika att definiera våld som våld utan ser det som ett miss-
tag eller som mindre grovt än vad det är […]. I denna omdefinieringsprocess 
är förövaren aktiv i att förminska våldet och formulera det i termer som får 
det att framstå som mindre allvarligt. De våldsdrabbade försöker även finna 
förklaringar till förövarens handlingar som fritar denne från ansvaret, exem-
pelvis trötthet, tillfälliga motgångar på arbetsplatsen, depression och högt 
alkoholintag [47, s. 379].

LhBt

Förkortningen står för lesbiska, 
homosexuella, bisexuella och 
transpersoner och används som 
samlingsbegrepp i samband med 
frågor om sexuell läggning och 
köns identitet. 
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Det finns också några viktiga skillnader i villkor för kvinnor som utsatts för 
mäns våld och personer som utsatts för våld i samkönade relationer. Skill
naderna i villkor hänger inte minst samman med heteronormativitet. Hete
ronormativitet innebär att heterosexualitet är normen och att alla personer 
oreflekterat förutsätts vara heterosexuella. Carin Holmberg beskriver hur 
heteronormativiteten påverkar situationen för personer som söker hjälp för 
det våld de utsatts för i en samkönad relation:

När det gäller lhbt-personer betyder det rent faktiskt att när de vänder sig till 
sjukvården, socialtjänsten och kvinno- eller brottsofferjouren ska de berätta 
om två saker, i vissa fall två väl förborgade hemligheter, om de ska få ett adek-
vat stöd: Hon, han eller hen ska dels berätta om våldet, vilket kan vara både 
skamligt och svårt att formulera, dels – och utan att veta något om den andras 
inställning till lhbt-personer – komma ut. Att komma ut (ur garderoben) är 
en översättning av ett engelskt uttryck (coming out of the closet) som har sitt 
ursprung i 1960-talets USA och betyder att man berättar för någon annan att 
man är lhbt-person [47, s. 381].

Heteronormativiteten medför också risken för att sjukvårdspersonal inte ens 
tänker på att ”den snälla väninnan/vännen” som följt med till sjukhuset fak
tiskt kan vara förövaren.

Det har hittills bara genomförts en enda större empirisk undersökning om 
samkönat våld i Sverige och behov av ytterligare forskning finns [48].

Mäns utsatthet för våld i nära relationer

Ett växande forskningsfält ställer frågor om mäns utsatthet för våld i sam
könade relationer och om det våld som män utsätts för av kvinnor. När det 
gäller det våld män utsätts för av kvinnor handlar det oftare om psykiskt och 
kontrollerande beteende än fysiskt våld. Och de fysiska våldshandlingar som 
män utsätts för är av jämförelsevis mindre allvarlig karaktär – som att få nå
got kastat mot sig, jämfört med att bli angripen med kniv eller pistol [49].

 En del av den våldsutsatthet som män anger är så kallat reaktivt våld. Det 
innebär att mannen först har slagit sin partner, som försvarade sig genom att 
slå tillbaka. Forskningen beskriver hur våldsutsatta män i heterosexuella re
lationer kan beskriva sin partners våldsanvändning som irrationell och inte 
ser den som särskilt skadlig eller hotande. Hjälpsökandet bland utsatta män 
bedöms generellt vara lågt [49].

Den kunskap som finns på området kommer främst från kvantitativa un
dersökningar i form av enkäter. Kvalitativa studier skulle kunna fördjupa 
kunskapen om mekanismer och konsekvenser i samband med att män utsätts 
för våld av kvinnor i nära relationer [49].

heterOnOrM

Heteronorm är ”den norm som 
säger att heterosexualitet är det 
normala, givna och förväntade i 
ett samhälle. Därmed blir varje 
annan sexuell läggning, såsom 
homosexualitet och bisexualitet, 
betraktad som onormal”.

källa: Nationalencyklopedin. 
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Kapitel 5. Våld, hälsa och vård 

Våld i hederns namn

Våld, förtryck och kontroll i hederns namn, liksom mäns våld mot kvinnor 
generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexu-
alitet. Vid våld och förtryck i hederns namn står föreställningar om oskuld 
och kyskhet i fokus. Familjens rykte och anseende ses som avhängigt av flick-
ors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Även pojkar kan drabbas, 
oavsett sexuell läggning. Homosexuella, bisexuella och personer med könsö-
verskridande identitet och uttryck är utsatta grupper. I sin extrema form kan 
familjens upplevda behov av kontroll över medlemmarna leda till våld, inklu-
sive dödligt våld.

Ungdomsstyrelsen uppskattar att i Sverige har cirka 70 000 ungdomar 
mellan 16 och 25 år begränsningar i förhållande till äktenskap eller att famil-
jen ställer upp villkor för val av partner [50].

Att bryta mot familjens normer och agera utifrån sina egna val och önsk-
ningar ställer höga krav på individen som ibland måste ta avstånd från sin ur-
sprungsfamilj och sina vänner. Våld och förtryck i hederns namn kan, liksom 
alla former av våld och förtryck, påverka hälsan både fysiskt och psykiskt och 
är därför en angelägenhet även för vården.
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Sammanfattning

 > Mäns våld är ett allvarligt samhällsproblem och ett folkhälsoproblem. 
Såväl kvinnor som män drabbas i stor utsträckning av mäns våld.

 > 2012 anmäldes fler än 28 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige och 
nära 2 500 fall av grov kvinnofridskränkning. Men mörkertalet är stort och 
omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer bedöms aldrig 
komma till polisens kännedom.

 > Heteronormativitet kan vara ett hinder för att upptäcka våld i samkönade 
relationer.

 > När män utsätts för våld av kvinnor, handlar det oftare om psykiskt våld än 
om fysiskt. En del av våldet är så kallat reaktivt våld, det vill säga kvinnan 
försvarar sig mot angrepp från mannen. Hjälpsökandet bland utsatta män 
bedöms generellt vara lågt.

 > Vid våld och förtryck i hederns namn står föreställningar om oskuld och 
kyskhet i fokus. Detta våld har, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, 
sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.



Kapitel 2. Våld, hälsa och vård 

(O)jämställdhet i hälsa och vård4646



(O)jämställdhet i hälsa och vård 4747

kapitel 6

Psykisk ohälsa och  
könsnormerade diagnoser
Är diagnosen depression utformad efter en kvinnlig norm och 
diagnosen ADHD efter en manlig? På vilka sätt återskapar forsk
ningen om psykoser stereotypa normer för kvinnor och män? 
Inom psykiatrin finns många risker för genusbias, och här upp
märksammar vi bland annat att unga kvinnor är de patienter 
som oftast läggs i spännbälte och att inte bara flickor utan även 
pojkar har självskadebeteenden.

den psykiska ohälsans könsfördelning

En trend för en tid sedan var att alltfler upplevde problem med ängslan, oro, 
ångest och sömnbesvär. Detta var och är fortfarande betydligt vanligare hos 
kvinnor än män, särskilt bland kvinnor med förgymnasial utbildning. Be
svären ökade stadigt i alla åldersgrupper upp till pensionsåldern, men sedan 
2004 har trenden vänt och den självrapporterade psykiska ohälsan har mins
kat något [7]. Den ökning som väckte störst uppmärksamhet redan under 
1990talet var de besvär som främst syntes hos unga vuxna, speciellt bland 
yngre kvinnor [6]. Fortfarande är kvinnor i åldern 16–29 år den grupp som 

PSyKISK häLSA

Begreppen psykisk hälsa, psykisk 
ohälsa, psykiska besvär och 
psykisk sjukdom kan definieras 
olika och används ibland så att 
de överlappar varandra. Psykisk 
ohälsa i denna översikt används 
som en övergripande term som 
inkluderar självskattade psykis
ka besvär, likväl som diagnostise
rade psykiatriska tillstånd.
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i störst utsträckning rapporterar upplevelser av nedsatt psykiskt välbefin
nande samt ängslan, oro eller ångest (diagram 2 och 3).

diagram 2. Nedsatt psykiskt välbefinnande bland kvinnor och män, 2004–2013.

källa: Folkhälsoinstitutet.

diagram 3. Ängslan, oro eller ångest bland unga kvinnor och män, 2004–2011.

källa: Folkhälsoinstitutet.

Det finns många orsaker till psykisk ohälsa. Vi människor är olika sårbara för 
de påfrestningar och upplevelser vi möter under livets gång. Den individuella 
sårbarheten är till viss del genetiskt betingad. Man kan till exempel ärva sår
barheten för att utveckla en depression, men det är inte säkert att sjukdomen 
bryter ut. Det hänger bland annat samman med vilka yttre villkor som gäller 
i ens liv [73]. I tidigare kapitel har vi pekat på flera orsaker till psykisk ohälsa, 
som exempelvis obalans mellan privatliv och arbetsliv, stor arbetsbörda och 
tidspress samt våld och hot om våld. Ekonomisk stress, segregation, diskri
minering, funktionshinder, alkohol och drogmissbruk påverkar också den 
psykiska hälsan.
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Endast en mindre del av alla med psykisk ohälsa söker professionell vård 
eller får en psykiatrisk diagnos. I gruppen med diagnostiserad ångest eller 
förstämningssyndrom finns det en övervikt av kvinnor, medan andelen män 
är större i gruppen med psykossjukdomar. De flesta patienter med psykisk 
ohälsa återfinns inom den vuxenpsykiatriska öppenvården eller i primärvår
den, och av dessa är två tredjedelar kvinnor [74]. I åldersgruppen 18–29 år är 
det dubbelt så vanligt att öppenvårdspatienter är kvinnor än män. Under åren 
2009–2011 vårdades drygt 0,5 procent av befolkningen i åldern 16–65 år inom 
den psykiatriska slutenvården, något fler män än kvinnor. Sedan 1991 har an
talet vårdplatser i den psykiatriska slutenvården minskat och i takt med det 
har även antalet sjukhusinläggningar minskat. Minskningen gäller för både 
kvinnor och män i alla åldersgrupper, med undantag för åldrarna 15–24 år.  
I den gruppen har sjukhusinläggningarna i stället ökat, särskilt hos kvin
norna. Depressioner och ångesttillstånd är de främsta orsakerna till sjukhus
inläggningar bland unga kvinnor och män. Psykisk störning som orsakats av 
missbruk av alkohol och narkotika och som kräver slutenvård är vanligare 
hos män i alla åldrar med undantag för åldrarna 15–24 år. Där visar utveck
lingen av ungas inläggningar för alkoholrelaterade diagnoser under 2000ta
let att könsskillnaderna har utjämnats och unga kvinnors inläggningar nått 
samma nivå som unga mäns [7].

Förskrivningen av antidepressiva och lugnande läkemedel har ökat, och 
har gjort så sedan 1990talet [75]. Det är främst till kvinnor som dessa läke
medel skrivs ut [76].

Medellivslängden hos nordiska kvinnor och män med psykisk sjukdom är 
15 respektive 20 år kortare än medellivslängden hos den övriga befolkning
en. Framför allt handlar det om att psykiskt sjuka personer inte får adekvat 
kroppssjukvård i samma utsträckning som den övriga befolkningen, och där
för riskerar att dö i förtid [77]. En del av förklaringen till könsskillnaderna i 
överdödligheten kan vara mäns högre grad av missbruk och rökning parallellt 
med den psykiatriska diagnosen. Stroke och diabetes är de diagnoser som bi
drar mest till förkortad livslängd i gruppen med psykiatrisk sjukdom, och för 
kvinnor även livmoderhalscancer [74].

Det kan tyckas paradoxalt att mäns självmord är mer än dubbelt så vanliga 
som kvinnors [26], när kvinnors såväl självrapporterade som diagnostiserade 
psykiska ohälsa är så mycket större än mäns. Dock begår fler kvinnor än män 
självmordsförsök. Unga kvinnor gör självmordsförsök tre gånger så ofta som 
unga män [6], och samtidigt är självrapporterat nedsatt psykiskt välbefinnan
de betydligt vanligare bland unga kvinnor än bland unga män [7]. Dubbelt så 
många unga kvinnor som män vårdas för självmordsförsök, men att vårdas 
på grund av alkohol och framför allt narkotikamissbruk är vanligare bland 
unga män [6].

Stressen bland unga 

Flera studier gjorda på skolungdomar visar samma könsmönster när det gäl
ler psykisk ohälsa. Bland tonårsflickorna upplevde 55 procent stress över 
läxor och prov i jämförelse med 40 procent av pojkarna i studien. Dessa upp

FörStäMnInGSSyndrOM

I förstämningssyndrom ingår 
bland annat känslor av håg
löshet, att tappa intresset för 
omgivningen och att sova dåligt. 
Det är vanligt att personer med 
förstämningssyndrom parallellt 
har en annan problematik. 

Framför allt handlar 
det om att psykiskt 
sjuka personer inte 
får adekvat kropps
sjukvård i samma 
utsträckning som den 
övriga befolkningen, 
och därför riskerar att 
dö i förtid.
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gifter är hämtade från ULFundersökningen, vilken når ut till ungdomar 
generellt och inte bara till dem som går i gymnasiet [78]. Frågar man endast 
gymnasieungdomar får man svar som pekar i samma riktning. I en studie av 
svenska gymnasieungdomar fann forskarna höga nivåer av allvarlig stress, 
särskilt bland flickorna [79]. Varannan flicka och var femte pojke rapporte
rade så allvarliga symtom att de motsvarade symtom hos vuxna patienter på 
stressklinik. Framför allt flickorna rapporterade även andra indikatorer på 
att de inte mådde bra psykiskt, exempelvis att de led av sömnproblem, ba
serade självkänslan på prestationer och upplevde höga krav i tillvaron. En 
annan studie kunde visa att de flickor som drevs av rädsla för att misslyckas 
presterade bättre i skolan än andra [80].

Men det ryms mer än bara skolstress i flickors upplevelser av krav från 
omgivningen. ”Flickors frivilliga ansvarstagande” har pekats ut som en or
sak till upplevelsen av krav och stress – det kan handla om att flickor tar stort 
ansvar för relationer med vänner och familj, eller åtaganden på fritiden [81].  
I sammanhanget måste ”frivillighet” förstås utifrån en stark norm för vad 
som förväntas av flickor. Krav och förväntningar på unga pojkars ansvarsta
gande verkar på vissa sätt ge pojkar mer frihet, och kan vara en bidragande 
orsak till att pojkar inte tycks uppleva samma typ av ohälsa som många flickor 
gör. Studier av högstadieungdomar visar att även om de flesta skattar sin hälsa 
som god, uppger 65 procent av flickorna att de känner stress över skolan mer 
än en gång i veckan, medan motsvarande siffra för pojkar är 51 procent [82].

Flickor och pojkar lever och växer upp under delvis olika förutsättningar. 
Förväntningar, normer och handlingar skiljer sig åt mellan könen. Det tycks 
som att dessa livsvillkor – exempelvis skolstress och ansvarstagande, som vi 
såg ovan – på olika sätt bidrar till att främst flickor upplever, uttrycker och 
rapporterar psykiska besvär såsom stress och oro. Men det finns samtidigt 
anledning att fundera över unga mäns psykiska välbefinnande, även om det 
i mätningar inte framstår som lika alarmerande som flickornas. Med tanke 
på de normer som finns kring manlighet kopplade till styrka och oberördhet 
är det knappast konstigt att pojkar vare sig identifierar eller berättar för an
dra om de skulle må psykiskt dåligt – ett mönster som sannolikt följer med 
livet ut. Det är rimligt att anta att det finns för lite kunskap bland forskare och 
praktiker om hur unga pojkars psykiska problematik kan identifieras, ta sig 
uttryck och förebyggas.

Psykisk ohälsa bland äldre

Enligt Socialstyrelsen är äldres psykiska hälsa ett eftersatt område. Det är till 
exempel vanligt att äldre vårdas i sammanhang där vårdpersonalen inte är 
van vid deras problematik. Detta riskerar att leda till fel eller underbehand
ling av äldres psykiska besvär.

De vanligaste psykiska diagnoserna bland personer över 65 år är depressio
ner och ångestsjukdomar, i synnerhet bland kvinnor [83]. Många äldre har även 
besvär av lättare psykisk ohälsa som ängslan, ångest och oro [2]. Detta är också 
vanligare bland kvinnor. Äldre kvinnor får också avsevärt mycket mer psyko
farmaka, exempelvis ångestdämpande medel och sömnmedel, utskrivet än vad 

Varannan flicka och 
var femte pojke rap
porterade så allvarliga 
symtom att de mot
svarade symtom hos 
vuxna patienter på 
stressklinik.
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äldre män får. Omkring 30 procent av kvinnorna och 20 procent av männen 
äldre än 85 år hämtar ut ett antidepressivt läkemedel [6] och nästan 10 procent 
av alla kvinnor över 85 år har tre olika psykofarmaka [83]. Socialstyrelsen me
nar att detta väcker frågor om lämpligheten i förskrivningen. Det tycks finnas 
risk för både övermedicinering och underbehandling: ”Trots att psykofarmaka 
är spritt bland äldre kan det närmast vara en paradox att […] vissa äldre under
behandlas med läkemedel”, konstaterar Socialstyrelsen [84, s. 17].

Jämfört med yngre patienter har äldre som begått självmord i mindre ut
sträckning behandlats med relevanta läkemedel för sin diagnostiserade de
pression eller psykos. I den grupp av äldre som vårdats före självmordet hade 
männen främst lidit av depression medan kvinnorna vårdats för någon psy
kossjukdom [83]. Det mönster som kan ses i övriga befolkningen när det gäl
ler självmord förstärks bland äldre; även bland äldre är det vanligare att män 
tar livet av sig. Män över 85 år har 1,64 gånger högre risk att ta livet av sig än 
män mellan 18 och 64 år. För kvinnor gäller ett omvänt samband – kvinnor 
som är äldre än 85 år löper lägre risk för självmord än kvinnor i förvärvsarbe
tande åldrar [84].

Som vi tidigare nämnt, är det i alla åldrar fler kvinnor än män som besöker 
den psykiatriska öppenvården. Skillnaderna minskar med ökad ålder, men 
även i den äldsta åldersgruppen är kvinnor i majoritet. Bland män beror besö
ken främst på depression. Även bland kvinnor är depression en vanlig orsak 
till besök, men psykos och ångestsjukdomar är också vanliga [84].

Tillgången till KBT bland äldre är närmast obefintlig, trots att det finns 
evidens för att KBT kan ge goda resultat [84]. Könsskillnaderna är inte sär
skilt stora, men data pekar mot att en något större andel äldre kvinnor än 
män får KBT eller läkemedel i kombination med KBT. Dessa data tyder på 
en underbehandling av äldres psykiska besvär i allmänhet – och möjligen av 
äldre mäns i synnerhet. Övermedicinering verkar däremot framför allt röra 
de äldre kvinnorna.

Genusbias – några riskområden

I detta avsnitt tar vi upp en rad exempel relaterade till psykisk ohälsa där 
det finns risk för genusbias. Det handlar om depression, neuropsykiatriska 
diagnoser, missbruksvård, självskadebeteende, tvångsvård och sist men inte 
minst, själva forskningen om vissa psykiatriska tillstånd.

Kvinnlig norm för depression?
Som vi tidigare beskrivit är såväl lättare självskattade psykiska besvär som 
diagnostiserad depression vanligare bland kvinnor än bland män – i alla fall 
i västvärlden. Det har därför spekulerats kring huruvida män på något sätt 
skulle vara skyddade från psykisk ohälsa [85]. Men frågan är vad diagnosen 
depression egentligen fångar. Är det så enkelt som att kvinnor faktiskt är 
mer deprimerade än män? Eller är det i stället så att de kriterier som an
vänds för att definiera en depression är utformade efter de uttryck för psy
kiskt lidande som är särskilt förväntade och vanliga bland kvinnor i vårt 
samhälle [75]?

KBt

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 
är ett samlingsnamn för psyko
terapier där patienten lär sig att 
använda sig av nya tankemönster 
och beteenden för att minska 
psykiska problem.

I nationella riktlinjer har Social
styrelsen rangordnat KBT högt 
vid i princip alla lindriga och 
medelsvåra tillstånd av depres
sion och ångestsyndrom. KBT 
har mycket god effekt på både 
symtom och funktionsnivå, på 
kort såväl som på lång sikt.
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Depressionsdiagnosen, så som den är definierad i DSMmanualerna eller 
ICDklassifikationen, har från början varit baserad på främst kvinnors ut
tryck för och tecken på psykiskt lidande. De nyupptäckta läkemedlen mot 
nedstämdhet provades ut på psykiatriska avdelningar under 1950talet, där 
patienterna till största del var kvinnor. Och det var dessa patienters yttringar 
som låg till grund för de diagnoskriterier som fick definiera depressionstill
ståndet [75]. Det leder till frågan om det finns en könsskillnad i hur vanligt 
förekommande psykiskt lidande är, eller om skillnaden främst uppstår bero
ende av vilka uttryck för psykiskt lidandet som täcks in av en diagnos. Kan 
det vara så att män uttrycker psykiskt lidande på ett annat sätt än kvinnor? I 
så fall, skulle det vara till gagn för män om diagnoskriterierna för depression 
ändrades så att de även kom att omfatta mäns uttryck för psykiskt lidande? 

Vårt samhälle gör på många sätt skillnad mellan kvinnor och män. En 
konsekvens av det är att känslomässiga uttryck kan skilja sig åt mellan kö
nen. Maskulinitetsnormer pressar pojkar och män att förneka upplevelser 
av svåra, ångestfyllda eller nedbrytande känslor, och i stället bejaka känslor 
relaterade till aktivitet och tuffhet. Det ger anledning att befara att män i sina 
kontakter med vården sällan verbaliserar känslor av sorgsenhet och förtviv
lan och att vården som en följd av detta inte skulle uppfatta mäns psykiska li
dande. Några viktiga frågor är hur genusnormerna föreskriver att en ”riktig” 
kvinna respektive ”riktig” man ska vara, och hur dessa normer påverkar kvin
nors och mäns möjligheter att förstå och uttrycka sitt lidande [86]. Genus
normerna får konsekvenser för hälso och sjukvårdens möjligheter att stötta 
och behandla både kvinnor och män som lider av psykisk ohälsa.

I Sverige uppmärksammades mäns tänkbart ”annorlunda” symtom på 
psykiskt lidande efter en satsning på Gotland. Satsningen ägde rum under 
1990talet och hade till syfte att minska de många självmorden som skedde 
där. Insatsen var mycket lyckad på så sätt att självmordsfrekvensen drastiskt 
sjönk – men anmärkningsvärt nog var det nästan enbart kvinnor som stod 
för sänkningen. En möjlig förklaring är att männens symtom delvis var an
norlunda än de som anges i diagnoskriterierna för depression. Därför kan det 
vara svårare för hälso och sjukvårdspersonal att känna igen tecken på psy
kiskt lidande hos männen, vilket även försvårar genomförandet av preventiva 
åtgärder för män. Sänkt stresstolerans, utagerande aggressivitet med bristan
de impulskontroll, antisocialt beteende och missbruksbenägenhet beskrevs 
som vanligare bland de nedstämda männen än bland kvinnorna. Kvinnors 
psykiska lidande överensstämde bättre med kriterierna för depression och 
kunde därmed fångas upp och behandlas. Att mäns självmordsfrekvens inte 
sjönk i takt med kvinnors på Gotland skulle alltså kunna ha samband med att 
mäns uttryck för psykiskt lidande inte uppmärksammades av vården därför 
att kunskapen om uttrycken var för låg. Dessutom var männen ofta utan kon
takt med sjukvården. Däremot var det inte ovanligt att de hade haft kontakt 
med både polisen och socialvårdens missbruksenhet [87].

Även senare forskning har identifierat skillnader mellan hur kvinnor och 
män uttrycker symtom på psykisk ohälsa. Männen talade exempelvis mer om 
problem med andningen eller tryck över bröstet, medan kvinnorna oftare tog 
upp besvär som ont i magen, illamående eller yrsel [75]. 

dSM Och Icd

Diagnostic and Statistical Manu
al of Mental Disorders (DSM) är 
den amerikanska officiella hand
boken över psykiska störningar. 
Den används för att klassificera 
psykiska handikapp, besvär och 
sjukdomstillstånd. International 
Classification of Diseases (ICD) 
är Världshälsoorganisationens 
klassifikationssystem av sjuk
domar. I Sverige används dessa 
båda system parallellt.

dePreSSIOn

För att uppfylla kriterierna för 
depression ska patienten ha 
minst ett av följande två symtom: 
minskad glädje eller nedstämd-
het. Dessutom ska patienten ha 
minst fyra av följande symtom:

 > viktförändringar
 > sömnrubbningar
 > ofrivilliga eller fördröjda 

rörelser
 > brist på energi
 > känslor av skuld och värde

löshet
 > koncentrationssvårigheter
 > obeslutsamhet
 > självmordstankar.
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Samma studier kunde beskriva att kvinnor ansåg att de själva bar skulden 
till att de mådde psykiskt dåligt. Män såg oftare yttre orsaker till nedstämd
heten, som till exempel att de haft en alltför krävande arbetssituation den se
naste tiden. Därutöver beskrevs män som mer aggressiva och utåtagerande i 
sina uttryck.

Dessa studier har genomförts på patienter som redan sökt sig till vården 
och alltså hade någon form av sjukdomsinsikt. Studierna pekar på att ned
stämdhet verkligen kan ta sig olika uttryck hos kvinnor respektive män. En 
slutsats som forskarna drar är att om män i större utsträckning kommunice
rade upplevelsen av att vara nedstämd eller känna sig deprimerad, skulle det 
också bli lättare för vården att diagnostisera, bemöta och behandla männen 
på ett riktigt sätt. Och om vården blir bättre på att se att också tecken som 
kroppsliga obehag och aggressivitet skulle kunna vara tecken på psykiskt li
dande, ökar möjligheten att patienter som uppvisar dessa tecken får adekvat 
behandling [75]. Det är inte orimligt att anta att andelen män som diagnosti
seras med depression skulle öka om diagnoskriterierna för depression även 
omfattade uttryck som utagerande aggressivitet, låg stresstolerans, antisoci
alt beteende och vissa kroppsliga obehag som exempelvis tryck över bröstet.

Manlig norm för Adhd och autism?
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett annat område med stora 
könsskillnader. Det är betydligt fler pojkar än flickor som får neuropsykia
triska diagnoser och det finns anledning att befara att flickor länge har varit 
(och fortfarande är) under eller feldiagnostiserade när det gäller ADHD och 
autism [88]. Under senare år har dock allt fler flickor diagnostiseras, men det 
är fortfarande oftare pojkar som får läkemedelsbehandling för sina besvär. 
Pojkar med ADHD beskrivs generellt som mer våldsamma och med större an
passningssvårigheter än flickorna, som tycks ha mindre hyperaktiva symtom. 
Därför har pojkars beteenden setts som mer angelägna för vården att under
söka och utreda [89].

Trots rutinmässig screening i låg ålder upptäcks flickors autism ofta senare 
än pojkars. Därmed får flickor tillgång till viktiga insatser senare än vad poj
kar får, trots att det är avgörande för det autistiska barnets utveckling att få 
stöd från tidig ålder. En anledning till det kan vara att det saknats flickor i de 
studier som legat till grund för de kliniska beskrivningarna av sjukdomen. Ny 
forskning har funnit att skillnaderna i symtom hos 2,5åriga flickor och poj
kar med autism är mycket små – mindre än man tidigare fastslagit. Men scre
eningen riskerar ändå att inte fånga upp flickor med misstänkt autism [90].

Exempelvis kan utredningen av en flicka med relationsproblem, ångest 
och ätstörningar stanna vid just detta, trots att besvären kan vara symtom på 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I en studie har fors
kare nyligen visat att av hundra flickor som kommit till läkarundersökning på 
grund av svårigheter med social interaktion eller koncentrationssvårigheter, 
hade nästan hälften någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – 
som de inte tidigare fått diagnostiserad. Dessa diagnoser kunde sättas först 
efter mycket grundliga undersökningar som pågick i flera dagar. Ny forsk
ning visar nämligen att flickor med sådan funktionsnedsättning oftare lider 

Adhd

Attention Deficit Hyperacti
vity Disorder (ADHD) är en 
neuropsykiatrisk funktions
nedsättning som definieras av 
bristande uppmärksamhet och 
hyperaktivitet. Symtomen vid 
ADHD förväxlas i vissa fall med 
symtom på autism, som är en 
annan neuropsykiatrisk diagnos. 
Autism innebär bland annat 
svårigheter med socialt samspel 
och kommunikation.
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av samtidig depression och ångest, samt är mer socialt fungerande och min
dre utagerande än pojkar med samma diagnos. Ångest, depression, trotssyn
drom, sociala beteendestörningar, motoriska koordinationsrubbningar samt 
läs och skrivsvårigheter är vanliga samtidiga diagnoser bland dessa flickor 
[88].

Liknande frågor som ställdes om depressionsdiagnosen kan ställas när det 
gäller de neuropsykiatriska diagnoser vi här tagit upp: Handlar könsskillna
derna i förekomst främst om att diagnoskriterierna har utgått från en typ av 
symtom som är vanligare hos det ena könet än hos det andra? 

Unga kvinnor tvångsvårdas mest 
Unga kvinnor är den patientgrupp i Sverige som utsätts för flest tvångsom
händertaganden, och andelen yngre kvinnor som tvångsvårdas ökar [2]. Det 
är enbart vid en allvarlig psykisk störning där sjukhusvård betraktas som 
oundgänglig som tvångsvård kan komma ifråga. Tvångsvård kan alltid när 
som helst överklagas och prövas i domstol och ingen kan vårdas längre tid än 
fyra veckor utan att länsrätten fattat beslut om fortsatt tvångsvård. Att vara 
allvarligt psykiskt störd innebär att inte ha klart för sig sina behov, att ha en 
nedsatt  förmåga till verklighetsprövning och ibland också ett utagerande el
ler självdestruktivt beteende. 

Antalet kvinnor i åldern 16–24 år som sjukhusvårdats efter självmords
försök eller avsiktlig självskada har i princip fördubblats under den senaste 
15årsperioden. Dessa kvinnor har som regel diagnosen personlighetsstör
ning, och den utmärks av känslomässig instabilitet, lättväckt ångest och inte 
sällan självhat. ”Problemet är idag så pass stort att de flesta större sjukhus 
i vårt land tar emot flera unga kvinnor varje vecka, och en del av dessa mer 
självdestruktiva unga kvinnor kommer att skrivas in för tvångsvård”, förkla
rar psykiatrikern och överläkaren Herman Holm [91].

Vid bältesläggning dominerar de yngre kvinnorna. Data från 2010 visar att 
var tredje bältesläggning inom psykiatrin rörde en kvinna mellan 18 och 34 
år. Vidare kan man se att i gruppen unga kvinnor är det vanligt att samma pa
tient i genomsnitt blir bälteslagd många gånger till skillnad från jämförande 
grupp män. Det kan ses som ett stort misslyckande från psykiatrin avseende 
hur denna patientgrupp bemöts och behandlas [91, 172]. Det kan vara rele
vant att ställa frågan om det handlar om någon form av genusbias, exempelvis 
genusrelaterade prioriteringar eller kunskapsbrist, när vården och samhället 
i övrigt inte lyckats möta behovet hos denna grupp unga kvinnor utan att ta 
till så drastiska metoder som bältesläggning. Det saknas exempelvis studier 
som specifikt undersöker orsaker till och bemötande vid tvångsåtgärder ur 
ett genusperspektiv.

Låg kunskap om pojkars självskadande
Senare års forskning om högstadieungdomar i Sverige visar att självskador 
inte bara är ett problem som berör flickor. Könsskillnaderna var mindre än 
man hade förväntat sig – runt 40 procent av både flickorna och pojkarna hade 
det senaste halvåret skadat sig själva, även om det tycktes vara något vanli
gare bland flickorna [92]. De påtagliga skillnaderna gällde metoderna som 
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användes vid självskadandet och hur ofta man skadade sig. Att skära sig var 
exempelvis dubbelt så vanligt bland flickor, och det var tre gånger så vanligt 
att flickor skadade sig upprepade gånger som att pojkar gjorde det.

Forskaren bakom studien menar att flickors och pojkar självskadande 
beteenden bör studeras separat, eftersom man annars riskerar att felaktigt 
generalisera kunskap om flickors beteenden till pojkar [92]. Kunskapen om 
självskadande pojkar behöver utökas så att skola, närstående och vårdper
sonal lättare kan identifiera tecken på medvetet självdestruktiva beteenden 
även hos pojkar. Socialstyrelsen rapporterar att antalet unga män som fått 
sjukhusvård på grund av avsiktlig självskada har ökat med nästan 30 procent 
sedan början av 2000talet. År 2011 var det till och med fler unga män som 
vårdades för självdestruktiva handlingar än för våldsskador [34]. Det kan vara 
relevant att fråga sig om det inte även bland dem som vårdas för våldsskador 
finns män som hamnat i våldsamma situationer i mer eller mindre medvetna 
försök att skada sig själva.

Könsspecifika behov i missbruksvården
Normen för missbrukaren är många gånger en man. Som vi tog upp i kapitel 
två, visade sig läkarstudenter vara mindre benägna att fråga kvinnor än män 
om alkoholvanor. Samtidigt ökar den alkoholrelaterade dödligheten särskilt 
bland äldre kvinnor och bland kvinnor med förgymnasial utbildning [26]. 
Bland unga kvinnor ökar inläggningarna på sjukhus på grund av alkoholrela
terade diagnoser [1]. Det tyder på att vården måste bli bättre på att upptäcka 
och våga fråga om kvinnors riskbruk.

Kvinnor beskrivs ofta som svårare att behandla för missbruksproblem än 
män, samtidigt som behandlingsresultatet ofta är bättre för kvinnor. En tred
jedel av alla verksamheter inom beroendevården hade 2008–2010 särskilda 
insatser för kvinnor, medan ingen hade någon särskild anpassning till män 
[2]. Kan det bero på att den manliga missbrukaren är norm och att missbruks
vården redan från början är modellerad efter män, så att särskilda anpass
ningar till just män inte anses behövas?

För kvinnors del kan särskilda anpassningar till exempel handla om att få 
möjlighet att delta i enkönade grupper för att bearbeta sina erfarenheter av 
sexualiserat våld. Att ha varit utsatt för våld, däribland sexualiserat sådant, 
tycks vara en vanlig erfarenhet bland kvinnor i missbruk [41]. I en studie där 
våldsutsatta, alkohol och/eller narkotikamissbrukande kvinnor intervjua
des, uppgav många att det var lättare för dem att prata i behandlingssituatio
ner om det enbart fanns kvinnor närvarande. Erfarenheter som kvinnorna 
hade svårt att prata om i mäns närvaro var exempelvis prostitution, misshan
del och våldtäkter. Kvinnorna berättade om skamkänslor inför det som män 
utsatt dem för. Utöver skam var det även en speciell sorts skuldkänsla som 
hindrade kvinnorna från att prata fritt om män fanns närvarande. Kvinnorna 
kunde till exempel oroa sig för att de genom sina berättelser skulle framställa 
män ”som svin” generellt, och hur detta skulle påverka de närvarande män
nen [41].

Traditionellt har missbruksvården fokuserat på orsaken till kvinnors miss
bruk, till exempel tidiga erfarenheter av sexuellt utnyttjande. Mäns miss

Att skära sig var ex
empelvis dubbelt så 
vanligt bland flickor, 
och det var tre gånger 
så vanligt att flickor 
skadade sig upprepade 
gånger som att pojkar 
gjorde det.

MISSBrUK Och rISKBrUK

Med riskbruk menas alkohol
bruk som medför förhöjd risk för 
skadliga fysiska, psykiska och so
ciala konsekvenser. Riskbruk kan 
definieras utifrån konsumtion, 
det vill säga hur mycket alkohol 
som konsumeras per tillfälle el
ler per vecka, men det finns inga 
officiellt antagna riktlinjer för 
riskbruksgränser.

Missbruk och beroende är däre
mot medicinska termer som be
skriver konsekvenser av skadligt 
alkoholbruk. För att räknas som 
beroende måste man uppfylla 
ett antal kriterier som bekräf
tar att man är starkt biologiskt 
och psykologiskt beroende av 
drogen. Missbruk däremot är ett 
begrepp som tar fasta på alkohol 
eller droganvändningens sociala 
konsekvenser. 
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brukarbeteenden har inte på samma sätt varit föremål för sådan analys. Ris
ken finns att många män upplevt liknande trauman men att detta osynliggörs 
[93]. Missbrukande kvinnors bristande möjligheter att på ett adekvat sätt 
bearbeta sina våldsupplevelser har lyfts fram i tidigare undersökningar [41]. 
Men man bör också ställa frågan om vilka möjligheter manliga missbrukare 
får att bearbeta sina våldserfarenheter, både av att vara offer och för övare.

2011 publicerades en studie av ett representativt urval av missbrukare av 
alkohol och andra droger i Stockholm. Den visade att många av de stereotypa 
antaganden som ligger till grund för missbruksvården inte återfanns i grup
pen – exempelvis fanns ingen skillnad i mäns och kvinnors typ eller allvarlig
hetsgrad av missbruk. Vårderfarenheterna skiljde sig dock åt mellan könen. 
Det var bland annat vanligare att kvinnor fick vård i den psykiatriska öppen
vården, medan män vårdades i slutenvården eller kriminalvården. Männen 
var mer socialt marginaliserade och utsatta – kvinnorna hade ofta någon 
form av nätverk eller socialt sammanhang att förhålla sig till [93].

Forskning återskapar stereotyper
Själva forskningen om könsskillnader i psykisk ohälsa kan bidra till att köns
skillnader konstrueras, vilket i sin tur kan orsaka genusbias i mötet med vår
den. En genomgång av psykiatrisk forskning om psykos och kön har visat att 
studier i de flesta fall tolkas utifrån stereotypa uppfattningar om hur kvinnor 
och män förväntas vara och känna [94].

Ett område med könsstereotypa framställningar var medicineringen av 
psykossjukdomar. Konsekvenser av kvinnors läkemedelsanvändning pro
blematiserades utifrån sådant som benämndes som ”okvinnligt”: viktupp
gång, minskad sexuell förmåga och nedsatt förmåga att vårda och bry sig om 
andra. Forskare varnade för att kvinnors önskan att passa in i normerna för 
”det kvinnliga” kan vara så stark att läkemedlens nackdelar riskerar att väga 
tyngst – med följd att kvinnorna inte tar dessa mediciner. Men forskarna 
gjorde inte själva någon problematisering av normerna för ”det kvinnliga”, 
och bidrog därigenom till att återskapa och upprätthålla dessa normer för hur 
kvinnor förväntas vara, se ut och känna.

Ett återkommande tema i flera studier var vikten av att stötta kvinnors mo
derskap. Men något motsvarande fanns inte när det gällde mäns faderskap. 
Den låga självkänslan hos kvinnor med psykosrelaterade diagnoser var ett yt
terligare tema, och det rekommenderades i flera artiklar att erbjuda kvinnor, 
snarare än män, samtalsterapi som behandlingsform.

Män, å andra sidan, framställdes som individer utan behov av att bilda fa
milj och utan några sociala relationer att vårda. I stället fokuserades de miss
bruksrelaterade beteenden som är vanliga bland män med psykossjukdom. 
Det kunde handla om våldsamma och kriminella vanor, eller missbruk av 
alkohol och olika typer av narkotika. Behandling av män skulle fokusera på 
missbruksproblematiken och på arbetsträning så att mannen i fråga kunde få 
ett normalt förhållningssätt till arbete och försörjning. Även detta visar på ett 
normativt tänkande kring vad en mans tillvaro bör bestå av [94].

I förlängningen kommer forskningslitteraturen att påverka den kliniska 
vardagen för de praktiker som tar del av denna kunskap. På så sätt riskerar 
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könsstereotypa förhållningssätt till kvinnor och män med psykossjukdom att 
reproduceras, och därmed återskapas genusbias i vården.

Sammanfattning

 > Det är betydligt vanligare att kvinnor upplever problem som ängslan, oro, 
ångest och sömnstörningar och att kvinnor diagnostiseras för psykisk 
ohälsa än att män gör det. Kvinnor i åldern 16–29 år är den grupp som i 
störst utsträckning rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.

 > Självmordsförsök är tre gånger vanligare bland kvinnor än män, samtidigt 
som självmord är tre gånger vanligare bland män än kvinnor.

 > Några risker för genusbias i psykiatrin är:
 – att diagnoskriterierna för depression utgår från en kvinnlig norm, 
vilket kan medföra att mäns psykiska lidande inte uppmärksammas 
och ges adekvat behandling

 – att diagnoskriterierna för vissa neuropsykiatriska funktionshinder 
utgår från manliga normer, vilket kan medföra att flickor och kvinnor 
inte utreds och får adekvat behandling

 – att forskningslitteraturen om psykisk sjukdom återskapar stereotypa 
genusnormer.
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kapitel 7

Könsperspektiv på  
hjärt-kärlsjukdom
Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken för både kvin
nor och män i Sverige och stroke är den vanligaste orsaken till 
neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. Hjärtkärlsjuk
dom är ett av de områden som tidigt började dra till sig den 
medi cinska kvinnoforskningens intresse, och har kommit att bli 
ett av de mest beforskade områdena när det gäller könsspecifika 
aspekter av sjukdomar. I detta kapitel belyser vi hjärtinfarkt och 
stroke.

De senaste decennierna har dödligheten i hjärtkärlsjukdom minskat kraf
tigt i Sverige och såväl insjuknanden som dödsfall inträffar vid allt högre åld
rar hos både kvinnor och män. Men även om vi i Sverige ser en minskning av 
dödsfallen i hjärtinfarkt hos både män och kvinnor, så är minskningen inte 
lika uttalad hos kvinnorna [27, 95]. Ändå kan vi konstatera att kvinnor med 
hjärtkärlsjukdom fortfarande i lägre utsträckning än män får läkemedelsbe
handling med bevisad nytta, även om könsskillnaderna har krympt. 

hJärtInFArKt

Hjärtinfarkt är ett akut sjuk
domstillstånd som leder till 
att cellerna dör hos en del av 
hjärtmuskulaturen, beroende på 
att de får otillräckligt med syre 
och näring. 

källa: Nationalencyklopedin.
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Könsskillnader i hjärtinfarkt

Även om både kvinnor och män drabbas av hjärtkärlsjukdom i stor utsträck
ning, finns det vissa könsskillnader. Kvinnor får i allmänhet hjärtinfarkt och 
stroke flera år senare än män och tycks ha något slags skydd mot hjärtkärl
sjukdom i yngre åldrar [27]. Det skyddet kan försvinna eller minska för kvin
nor som röker eller har diabetes mellitus. Risken att drabbas av akut hjärtin-
farkt är tre gånger större för män än kvinnor under 60 år [97]. Bland personer 
över 75 år är könsskillnaderna betydligt mindre [7].

diagram 4. Utvecklingen av förstagångsinsjuknanden i hjärtinfarkt för kvinnor och män, 20 år 
och äldre, åren 1994–2012. Antal per 100 000. Åldersstandardiserade tal.

källa: patientregistret och dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.

Små skillnader i överlevnad
Vården av akut hjärtinfarkt har genomgått snabba förändringar under den 
senaste tioårsperioden, vilket medfört en påtagligt minskad dödlighet i hjärt
infarkt. Fler män än kvinnor dör fortfarande i hjärtinfarkt, men dödligheten 
minskar snabbare för män än för kvinnor [26]. I Öppna jämförelser redovisas 
viktiga insatser som vården gör vid hjärtinfarkt och stroke liksom resultaten 
av insatserna, och detta kapitel bygger i stor utsträckning på data därifrån. 
[26]. Bland annat använder sig Öppna jämförelser av indikatorn Andel döda 
inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, som är en internationellt etablerad indikator 
på kvaliteten hos hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt. Vårdkedjan omfattar fö
rebyggande verksamhet, ambulansverksamhet, akut omhändertagande och 
efterföljande vård. Indikatorn är åldersstandardiserad och visar att runt 27 
procent av både kvinnor och män avled inom 28 dagar efter infarkten. I denna 
indikator ingår både de som sjukhusvårdats för hjärtinfarkt och de som dött 
i hjärtinfarkt utan att ha vårdats på sjukhus. En felkälla är att det inte är så 
vanligt att äldre personer som dör utanför sjukhus obduceras, så osäkerheten 
i fastställandet av dödsorsaken kan vara större i den gruppen [26].

Tittar man enbart på dem som avled efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt mins
kar andelen som avled från 27 till 13 procent för både kvinnor och män [26]. 

åLderS-
StAndArdISerInG

Dödlighet och förekomst av sjuk
domar hänger i hög grad samman 
med ålder. När man vill jämföra 
sjuklighet eller dödlighet mellan 
grupper behöver man därför ta 
hänsyn till eventuella skillnader i 
ålder. En sådan beräkning kallas 
för ”standardavvägning efter 
ålder” eller ”åldersstandardi
sering”, och neutraliserar den 
inverkan ålder har så att det går 
att jämföra andra kategorier, 
exempelvis kön.
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Både indikatorn för andel döda inom 28 dagar efter hjärtinfarkt och för av
lidna efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt är åldersstandardiserade.

Ett viktigt skäl till att åldersstandardisera jämförelserna är att ju äldre man 
är när man får en hjärtinfarkt, desto större är risken att dö på grund av att 
man har flera sjukdomar och andra riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck, 
hjärtsvikt och sviter av stroke. Ytterligare samsjuklighet som visat sig vara 
betydligt vanligare bland kvinnor än män med hjärtinfarkt är nedsatt njur
funktion (njurinsufficiens). Nedsatt njurfunktion leder till ökad risk att dö av 
hjärtinfarkt och är en faktor som sällan har tagits med i sådana beräkningar. 
En avhandling från 2012 baserad på data om patienter med stor hjärtinfarkt 
visade att två tredjedelar av kvinnorna hade nedsatt njurfunktion, jämfört 
med en fjärdedel av männen [98].

diagnostisering och skillnader i läkemedelsbehandling
Hjärtkärlsjukdom är ett av de medicinska områden där allra mest forskning 
har gjorts på köns och genusaspekter. Karin SchenckGustafsson, grunda
re av Centrum för genusmedicin, påpekar att diagnostiken för kvinnor som 
drabbats av hjärtkärlsjukdom ibland skiljer sig från mäns, och att den inte 
alltid är adekvat för kvinnor. Vid hjärtinfarkt kan kvinnor i större utsträck
ning än män få en rad andra symtom som exempelvis andnöd, trötthet och in
fluensaliknande besvär samtidigt med bröstsmärtorna [27, 95]. Kvinnor med 
SThöjningsinfarkter får också sämre omhändertagande än med män med ST
höjningsinfarkter [99].

Det är färre kvinnor än män som får de läkemedel som rekommenderas i 
de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård [2], och detta gäller oavsett vilken 
diagnos inom området som ställs. Undantaget är betablockerare vid hjärt
infarkt som kvinnor och män får i lika stor omfattning. Högt blodtryck och 
hjärtsvikt är lika vanligt hos kvinnor som hos män. Men män hämtar ut mer 
ACEhämmare (ett läkemedel mot hjärtsvikt och högt blodtryck) än kvinnor. 
Det kan i och för sig förklaras av att kvinnor oftare drabbas av hosta som bi
verkan av ACEhämmare. Då borde ju kvinnor rimligen hämta ut desto mer 
av det alternativa läkemedlet ARB i stället, men så är inte fallet. Detta tyder 
på en underanvändning av ARB bland kvinnor [100].

 Av blodproppsupplösande läkemedel som ges vid hjärtinfarkt av typ ”icke 
SThöjningsinfarkt” går 93 procent till kvinnorna och 97 procent till männen. 
Öppna jämförelser skriver:

Vid icke ST-höjningsinfarkt behandlas patienterna med acetylsalicylsyra 
(ASA), P2Y12-receptorblockad eller warfarin för att förebygga blodproppar. 
Tillägg av P2Y12-receptorblockad till ASA under de första 3–12 månaderna 
efter en episod av instabil kranskärlssjukdom har visats minska risken för 
hjärtinfarkt, stroke eller död. Behandling under denna period har en hög prio-
ritet i de nationella riktlinjerna [26, s. 167].

Indikatorn i Öppna jämförelser gäller behandling med det proppupplösan
de läkemedlet P2Y12receptorblockad, som har visat sig minska risken för 
hjärtinfarkt, stroke eller död. I princip bör samtliga patienter med icke ST

St-höJnInGSInFArKt

Den grupp hjärtinfarkter som 
kallas SThöjningsinfarkt 
orsakas av en blodpropp som 
akut täpper till ett kranskärl. 
Benämningen SThöjningsin
farkt anknyter till den så kallade 
STsträckan, som är ett intervall 
i EKG mellan den så kallade S
taggens slut och den så kallade T
vågens början. Vid SThöjnings
infarkt syns EKGförändringar 
på denna sträcka.
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höjningsinfarkt få denna behandling, om inga kontraindikationer finns och 
användningen visar sig här vara ganska lika för bägge könen [26].

Liknande uppgifter finns för behandling med statiner (blodfettsänkande 
medel) efter hjärtinfarkt, vilket 90–95 procent av hjärtinfarktpatienterna 
kan förväntas ha behov av. Öppna jämförelser 2013 redovisar att andelen be
handlade kvinnor är 80 procent och andelen män 86 procent. Siffrorna är ål
dersstandardiserade [26].

Att kvinnor i mindre utsträckning får viktiga hjärtkärlläkemedel är visat 
i flera europeiska studier [96]. När det gäller stroke har man sett i ett flertal 
rapporter att det föreligger en underbehandling med antikoagulantia (blod
förtunnande medel), speciellt medlet warfarin, för kvinnor. 

Minskade könsskillnader vid kranskärlsröntgen
Den typ av hjärtinfarkt som klassas som icke SThöjningsinfarkt är vanlig 
och medför över 20 000 vårdtillfällen per år. Patienter får vid denna typ av 
infarkt vanligtvis intensiv blodproppshämmande behandling. De patienter 
som har måttlig eller hög risk för nya hjärthändelser ska enligt de nationella 
riktlinjerna kranskärlsröntgas för att klargöra behovet av kranskärlsingrepp 
som exempelvis ballongvidgning eller kranskärlskirurgi. Andelen som krans
kärlsröntgas har stadigt ökat över tid och i takt med det har könsskillnader
na minskat eftersom andelen kvinnor som röntgas har ökat mer än andelen 
män. År 2012 kranskärlsröntgades 87 procent av kvinnorna och 91 procent 
av männen. Målet bör enligt Öppna jämförelser inte vara 100 procent efter
som den förväntade nyttan bedöms vara för låg hos en del patienter. Detta 
gäller i högre grad för kvinnor än män vilket beror på att kvinnor oftare kan 
ha hjärtinfarkt utan signifikanta förträngningar i kranskärlen, framför allt 
vid icke SThöjningsinfarkt. Andelen kranskärlsröntgade sjunker i samband 
med att åldern stiger, vilket kan bero på att det för äldre patienter finns mer 
kontraindikationer. ”Eftersom kvinnorna vid insjuknandet är äldre än män
nen påverkas deras utfall av denna åldersaspekt. Det kan även finnas inslag av 
åldersdiskriminering”, summerar Öppna jämförelser [23, s. 207].

Socialstyrelsen har påpekat att om det sker åldersdiskriminering i vården 
kan det samtidigt vara fråga om könsdiskriminering, eftersom kvinnor är i 
majoritet i de äldre åldersgrupperna [2].

Socialstyrelsen har 
påpekat att om det 
sker åldersdiskrimine
ring i vården kan det 
samtidigt vara fråga 
om könsdiskrimine
ring, eftersom kvinnor 
är i majoritet i de äldre 
åldersgrupperna.
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diagram 5. Riket: Andel patienter som kranskärlsröntgas vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfak-
tor. Avser patienter 79 år och yngre. 

källa: SWeDeHeaRt – RikS-Hia.

Könsskillnader vid kärlöppnande behandling
Den grupp hjärtinfarkter som kallas SThöjningsinfarkt orsakas av en blod
propp som akut täpper till ett kranskärl. För att minimera skadan på hjärtat 
och risken för framtida hjärtsvikt bör behandling påbörjas så fort som möj
ligt efter symtomdebut och diagnostik. I de nationella riktlinjerna har så kall
lad reperfusionsbehandling hög prioritet. Reperfusionsbehandling står för 
behandlingar som syftar till att återställa blodflödet i ett tilltäppt kranskärl 
och omfattar ballongvidgning och propplösande behandling med läkemedel, 
trombolys. Ballongvidgning är numera den helt dominerande behandlingen, 
och bör väljas framför trombolys. Trombolys bör väljas i de fall ballongvidg
ning skulle innebära en tidsfördröjning på mer än 90 minuter från det att pa
tienten kontaktat sjukvården [26].

Öppna jämförelser redovisar att andelen patienter som reperfusionsbe
handlas vid SThöjningsinfarkt har ökat markant sedan 2003. Andelen kvin
nor som behandlas har ökat från 59 procent 2003 till 84 procent 2012 och 
andelen män har gått från 66 procent till 86 procent. Kvinnorna är nästan 
ikapp männen när det gäller att få akut reperfusionsbehandling [26]. Dock 
är det värt att notera att endast patienter som är 79 år och yngre ingår i de 
data som redovisas i Öppna jämförelser. I en tidigare genomgång av alla ST
höjningsinfarkter som registrerats under perioden 2004–2008 visade det sig 
att kvinnor i mindre grad än män fick reperfusionsbehandling och att det var 
skillnad på behandlingen mellan yngre och äldre kvinnor. Detta gällde även 
efter justering för ett flertal faktorer [99].

rePerFUSIOnS-
BehAndLInGAr

I reperfusionsbehandlingar ingår 
exempelvis 

 > PCI (Percutanous Coronary 
Intervention) vilket populärt 
kallas för ballongvidgning och 
där blodkärlen vidgas med 
hjälp av kateterburna ingrepp 

 > trombolys, som är propp
lösande behandling med 
läkemedel.

I Öppna jämförelsers indikator 
för reperfusionsbehandling ingår 
även akut kranskärlsröntgen 
som inte leder till ballongvidg
ning.
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diagram 6. Riket: Andel patienter som reperfusions - behandlas vid ST-höjningsinfarkt. Avser 
patienter 79 år och yngre. 

källa: SWeDeHeaRt – RikS-Hia.

Små könsskillnader i behandling enligt tidsmål
Vid behandling av hjärtinfarkt är tiden viktig, därav uttrycket ”time is mus
cle”. Ju tidigare behandling, desto mindre skador hinner det bli på hjärtmus
keln. Därför finns det tidsmål som är uppsatta för olika typer av reperfusions
behandling. 71 procent av kvinnorna och 74 procent av männen i Sverige 
behandlas enligt tidsmålet i åldern upp till 79 år. Spridningen mellan lands
ting är 26–96 procent för kvinnor och 35–91 procent för män. Detta visar på 
stort förbättringsutrymme inom akut kranskärlsjukvård för både kvinnor 
och män [26].

diagram 7. Riket: Andel patienter som reperfusions-behandlas i målsatt tid vid ST-höjningsin-
farkt. Avser patienter 79 år och yngre.

källa: SWeDeHeaRt – RikS-Hia.
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Utjämnade könsskillnader i strokevården

Stroke är en av de stora folksjukdomarna, och varje år drabbas runt 30 000 
personer i Sverige. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtin
farkt och cancer och är den somatiska sjukdom som svarar för flest vårddagar 
på sjukhus [101]. Var femte man och var sjätte kvinna drabbas någon gång i 
livet av stroke. Medelåldern vid insjuknandet är i snitt fem år lägre för män än 
för kvinnor [101]. Sedan 1995 har både dödligheten och risken att insjukna i 
stroke minskat och särskilt bland män som nu närmar sig kvinnors lägre nivå 
[7].

Förstagångsinsjuknandena i stroke har minskat i befolkningen i stort, men 
bland kvinnor i förvärvsarbetande åldrar ses ingen minskning under den se
naste tjugoårsperioden. Bland yngre medelålders personer av båda könen 
(35–44 år) ses i stället en viss ökning, som är tydligast bland kvinnor med kort 
utbildning. Sedan 1995 har förstagångsinsjuknandet i stroke ökat med 21 pro
cent för kvinnor och 15 procent för män [7].

Dödligheten efter stroke är, efter att man tagit hänsyn till åldersfördel
ningar, mycket lika för kvinnor och män i riket som helhet. Men variationerna 
mellan landsting är ganska stora. Andelen patienter som dog inom 28 dagar 
efter förstagångsstroke varierade för kvinnor mellan 18 och 28 procent mel
lan landstingen. Motsvarande variation för män var 16 till 25 procent. I grup
pen ingår både patienter som dog utan att ha vårdats på sjukhus och de som 
sjukhusvårdats. Tittar man enskilt på gruppen som sjukhusvårdats sjunker 
dödligheten efter 28 dagar till 14 procent för både kvinnor och män i riket [6].

Vård i akutfasen vid stroke ska bedrivas på särskilda strokeenheter med 
multidiciplinära team som har till uppgift att tidigt mobilisera och rehabili
tera patienten. Det finns ett starkt kunskapsunderlag för att det bland annat 
minskar dödlighet, det personliga beroendet och behovet av institutionsbo
ende. Oberoende av ålder, kön och hjärnskadans svårighetsgrad har vård på 
strokeenhet dessa positiva effekter. De senaste 10 åren har andelen strokepa
tienter som vårdas på strokeenhet ökat kraftigt. Parallellt med den förbätt
ringen har även tidigare uppmärksammade könsskillnader jämnats ut. Bland 
strokepatienter vårdades 89 procent av kvinnorna och 91 procent av männen 
på strokeenhet 2012. Fortfarande finns det dock ganska stora variationer mel
lan landsting; andelen kvinnor som vårdas på strokeenhet varierar mellan 72 
och 97 procent, medan den för män varierar mellan 81 och 98 procent [26].

StrOKe

Stroke, eller som det också kallas, 
slaganfall, är en sammanfattande 
benämning på en grupp av ofta 
akut drabbande sjukdomar som 
beror på förändringar i blodkär
len i hjärnan eller till hjärnan, 
ibland också på förändringar 
i hjärtat. Det finns två huvud
former av stroke: hjärninfarkt 
och hjärnblödning. Hjärninfarkt 
kallas även ischemisk stroke och 
är den vanligaste formen. Vid en 
hjärninfarkt blir en avgränsad 
del av hjärnan skadad på grund 
av en blodpropp som hindrar 
blodet från att föra syre och 
näring till hjärnan. 

Hjärnblödning kallas även 
hemorragisk stroke, och i denna 
strokeform skadas hjärnan av 
blod som läcker ut från en hjärn
pulsåder. 

källa: Nationalencyklopedin.
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diagram 8. Riket: Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet. 

källa: Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för Stroke.

Kvinnors insjuknanden är allvarligare än mäns – de är oftare medvetande
sänkta vid ankomst till sjukhus (21 procent av kvinnorna respektive 15 pro
cent av männen) enligt Kvalitetsregistret för strokevård [101]. Dessutom har 
kvinnor mer ogynnsamma villkor före insjuknandet, vilket delvis kan hänga 
samman med att de är något äldre än männen när de insjuknar. Äldre kvinnor 
lever oftare ensamma eller på särskilt boende och är mer beroende av hjälp 
med ADL (aktiviteter i dagligt liv), som förflyttning, toalettbesök och att kun
na klä på och av sig, när de drabbas av sin stroke.

Bland de patienter som före insjuknandet klarade sin personliga ADL görs 
en uppföljning av ”funktionsförmåga efter stroke” i Öppna jämförelser. Man 
mäter hur stor andel av strokepatienterna som är oberoende av andra för sin 
personliga ADL tre månader efter akutfasen.

Som kvalitetsindikator speglar måttet sjukvårdsinsatserna både i akutfa
sen och i den fortsatta rehabiliteringen efter utskrivning från akutsjukhus. År 
2012 fick både kvinnor och män tillbaka sin funktionsförmåga i hög grad. 79 
procent av kvinnorna var tre månader efter insjuknandet oberoende av andra 
för att klara sin personliga ADL. För män var andelen 83 procent. Siffrorna 
är justerade för skillnader i ålder och medvetandegrad vid insjuknandet [26].
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diagram 9. Riket: Andel strokepatienter som var ADL-oberoende 3 månader efter akutfasen. 
Justerat för ålder och medvetandegrad vid insjuknandet. 

källa: Riks-Stroke – Nationella kvalitetsregistret för Stroke.

Könsskillnader vid blodfettssänkande behandling 
Det är viktigt med förebyggande behandling för att hindra återinsjuknande 
i stroke eller annan hjärtkärlsjukdom. Behandling med statiner, blodfetts
sänkande läkemedel, har dokumenterat god, förebyggande effekt. Öppna 
jämförelsers indikator visar att kvinnor behandlas i något lägre grad än män, 
70 procent respektive 74 procent. ”Könsskillnaden kan ha att göra med att en 
högre andel män behandlades med statiner redan före sin stroke på grund av 
hjärtsjukdom”, enligt Öppna jämförelser [26, s. 196].

diagram 10. Riket: Andel patienter med blodfettsänkande behandling 12–18 månader efter 
stroke (hjärninfarkt). Avser patienter 50–79 år. Åldersstandardiserade värden.

källa: patientregistret och läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.
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Öppna jämförelser pekar här också på studier som visar att könsskillnaden 
i statinbehandling är mindre vid utskrivningen från sjukhus, men att flera 
kvinnor än män upphör med statinbehandlingen efter en period. Samma 
mönster kan ses även för statinbehandling efter hjärtinfarkt [26].

Blodförtunnande läkemedel
Fler kvinnor än män insjuknar i stroke som orsakats av förmaksflimmer, och 
enligt en artikel i Läkartidningen 2011 underbehandlas kvinnor med blodför
tunnande medel efter sådana insjuknanden [102]. Blodförtunnande läkeme
del minskar risken för att återinsjukna i stroke eller annan hjärt och kärl
sjukdom. Artikeln i Läkartidningen bygger på studier som även inkluderar de 
äldsta patienterna och där den äldsta redovisade gruppen är över 95 år. 

Bilden ser annorlunda ut om man vänder sig till Öppna jämförelser, som 
studerat en mer begränsad åldersgrupp. Där redovisas en indikator för ande
len strokepatienter med förmaksflimmer som fick blodförtunnande läkeme
delsanvändning 12–18 månader efter utskrivning från sjukhus. I jämförelsen 
ingår knappt 3 100 patienter i åldern 55–79 år som skrivits ut från sjukhus ef
ter stroke under 2010–2011. Öppna jämförelser skriver uttryckligen att ”[det] 
finns inga könsskillnader” [26, s. 192]. Andelen av patienterna som behandlas 
med de aktuella läkemedlen är knappt 72 procent i riket som helhet, och re
sultatet i riket är alltså över den målnivå på 70 procent som RiksStrokes har 
satt för patienter under 80 år. Öppna jämförelser skriver dock att det är svår
bedömt hur stor andel av den aktuella patientgruppen som borde behandlas. 
Även om det för den åldersgrupp som Öppna jämförelser redovisar inte finns 
några könsskillnader beträffande den aktuella behandlingen, finns det dock 
ganska stora skillnader mellan landsting, ”vilket antyder att landstingen gör 
olika bedömningar av risk respektive nytta när det gäller warfarin eller dabi
gatran” [26, s. 192]. För äldre patienter kan det finnas kontraindikationer för 
warfarin, som till exempel fallbenägenhet eller demens. 
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Sammanfattning
 

 > Hjärt kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken för både kvinnor 
och män.

 > Män är ofta yngre än kvinnor när de insjuknar i hjärtinfarkt eller stroke. 
Kvinnor får i regel hjärtinfarkt och stroke 5–10 år senare än män.

 > Bland kvinnor i yngre medelålder med kort utbildning ökar både stroke 
och hjärtinfarkt.

 > Kvinnor får i mindre utsträckning än män del av de behandlingar som har 
hög prioritet i de nationella riktlinjerna för hjärtkärlsjukdomar, även om 
könsskillnaderna har minskat över tid.

 > När det gäller tillgången till vård på strokeenhet har det skett en positiv 
utveckling generellt vilket samtidigt till stor del utjämnat de skillnader 
som tidigare fanns mellan kvinnor och män.



Kapitel 2. Könsperspektiv på hjärt-kärlsjukdom  
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kapitel 8

Kvinnor, män och läkemedel
Kvinnor rapporterar oftare biverkningar och tycks på samma 
gång vara både underbehandlade och övermedicinerade. Det 
finns många könsskillnader i läkemedelsbehandling som inte 
tycks vara motiverade av direkt medicinska skäl. I det här kapit
let belyser vi dessa problem och tar upp frågan om hur det kan 
komma sig att läkare oftare skriver ut ny och dyr medicin till 
män och patienter med hög status.

Läkemedel kan ha olika effekt på kvinnor och män

Mellan kvinnor och män finns skillnader i bland annat ämnesomsättning, hor
moner, kroppsvikt, de inre organens storlek samt fördelningen mellan fett och 
muskelmassa som kan påverka effekten av läkemedel. Trots att kvinnor använ
der mer läkemedel än män har kvinnor historiskt sett varit underrepresente
rade i många studier av läkemedelseffekter. Förbättringar har skett och numera 
får inget läkemedel ges ut på marknaden utan att ha blivit testat på en represen
tativ population. Men många av de läkemedel som används idag blev registre
rade för länge sedan vilket gör att det brister i dokumentationen om läkemedlet 
har prövats på rätt sätt framförallt på kvinnor. Det finns också brister i informa
tionen om att vissa läkemedel har olika effekt för kvinnor och män [103].
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Kvinnor använder mer läkemedel

En analys av alla uttagna läkemedel i Sverige under 2010 visade att kvinnor 
konsumerade mer i alla åldersgrupper utom i gruppen barn upp till tio år. Det 
är förväntat eftersom kvinnor har fler vårdkontakter än män och dessutom 
dominerar de äldsta åldersgrupperna, som ju konsumerar allra mest vård. De 
största könsskillnaderna fanns 2010 i användning av antibiotika, tyroidea
preparat (mot sköldkörtelsjukdom) samt antidepressiva läkemedel, som alla 
hämtades ut i högre utsträckning av kvinnor. Kvinnor använder också mer 
lugnande medel och sömnmedel än män. År 2012 togs 60 procent av alla lug
nande medel och sömnmedel ut av kvinnor [104]. 

Här finns också kopplingar till utbildningsnivå: kvinnor med förgymnasial 
utbildning hämtar ut allra mest av dessa läkemedel. Samma mönster, men 
lägre nivåer, gäller också männen [6]. Ju kortare utbildning desto större kon
sumtion av sömnmedel och lugnande medel gäller alltså för både kvinnor och 
män.

Att kvinnor hämtar ut mer läkemedel kan delvis sättas i samband med att 
kvinnor har mer kontakter med sjukvården, men det finns också studier som 
visar att kvinnor oftare än män får recept vid sina läkarbesök [6]. Vad det be
ror på är oklart. Det kan vara så att män och kvinnor söker läkarvård för olika 
slags åkommor och att kvinnornas besvär kräver receptbelagd läkemedels
behandling i högre grad. Men det kan också vara så att läkare är mer benägna 
att skriva ut läkemedel till kvinnor än till män för samma besvär, vilket kan 
vara en slags genusbias. Tolkar läkare kvinnors besvär som något som i högre 
utsträckning än mäns behöver åtgärdas med just läkemedel? Eller förväntar 
sig kvinnor själva i större utsträckning än män att få recept vid läkarbesök, 
och insisterar på det? 

Forskare har pekat på risken för att kvinnor medikaliseras, det vill säga att 
exempelvis personliga och sociala problem blir betraktade som medicinska 
problem som ska åtgärdas medicinskt [105]. 

Kvinnor rapporterar mer biverkningar

Läkemedelsbiverkningar rapporteras på två sätt: dels kan konsumenter 
själva rapportera dem till Läkemedelsverket, dels rapporterar sjukvårdsper
sonal. Båda typer av rapporteringar gäller oftare kvinnor än män. Nästan 70 
procent av rapporterna från allmänheten kommer från kvinnor och 57 pro
cent av de sjukvårdsrapporterade biverkningarna gäller kvinnor [106].

Omotiverade könsskillnader

Vissa av könsskillnaderna i läkemedelsförskrivningen kan förklaras med 
skillnader i sjuklighet; kvinnor får oftare urinvägsinfektion som de behöver 
antibiotika mot, och diagnostiseras oftare än män för depression och sköld
körtelsjukdom. Men en del av skillnaderna är svåra att förklara medicinskt, 
och skulle kunna indikera att läkemedelsförskrivningen har en viss genusbias, 
det vill säga påverkas av föreställningar om kvinnor och män och deras behov. 

Att kvinnor hämtar 
ut mer läkemedel kan 
delvis sättas i samband 
med att kvinnor har 
mer kontakter med 
sjukvården, men det 
finns också studier som 
visar att kvinnor oftare 
än män får recept vid 
sina läkarbesök.



(O)jämställdhet i hälsa och vård 73

Detta tycks vara fallet exempelvis med läkemedel mot fetma. Kvinnor för
skrivs mer läkemedel mot fetma [102], trots att män har mer obecitas (fetma) 
än kvinnor [7]. Att kvinnor hämtar ut mer magsårsmediciner är även det 
svårt att förklara, eftersom fler män drabbas av magsår. Och det är anmärk
ningsvärt att kvinnor använder luftvägsantibiotika i större utsträckning än 
män, eftersom män rapporteras ha fler luftvägsinfektioner än kvinnor [102]. 
Fler kvinnor behandlas med sömnmedel, men även om en större andel kvin
nor än män (31 respektive 22 procent) rapporterar sömnbesvär, motsvarar 
inte könsskillnaden i rapporterade besvär könsskillnaden i läkemedelsuttag 
[7]. Det finns också svårförklarade könsskillnader när det gäller vissa typer av 
blodtryckssänkande mediciner [100].

Män får nyare och dyrare medicin

Män får en mindre mängd läkemedel, men de läkemedel de får är dyrare än 
kvinnors. Gruppen kvinnor har en högre kostnad för läkemedel, förbruk
ningsartiklar och livsmedel på recept, men det beror delvis på att det finns 
fler kvinnor i de äldre grupperna, det vill säga i de grupper som konsumerar 
mest läkemedel. Om man däremot ser till kostnaden per receptförskrivet lä
kemedel är den högre för män. År 2007 betalade män i genomsnitt 452 kronor 
för sina läkemedel under ett års tid, jämfört med kvinnor som i genomsnitt 
betalade 319 kronor. I den beräkningen har man inte räknat med kvinnors 
östrogen och ppilleranvändning eller de dyra läkemedlen mot blödarsjuka 
som främst används av män [6].

Genom analyser av data i det nationella kvalitetsregistret PsykosR kan 
man se att förskrivningen av antipsykotiska läkemedel till kvinnor och män 
uppvisar små men systematiska skillnader [107]. Underlaget var relativt litet 
och det är därför osäkert vilka slutsatser som kan dras, men analyserna an
tyder att äldre mediciner oftare ges till kvinnor och äldre män, medan yngre 
män oftare får de nyare medicinerna. I analyserna har man tagit hänsyn till 
faktorer som BMI och funktionsförmåga. Det är alltså inte patientens vikt el
ler funktionsförmåga som avgör om de äldre läkemedlen skrivs ut eller inte. 
Det skulle kunna vara genusbias som är orsaken.

Nyligen har det framkommit skillnader i behandlingen som ges psoriasis
patienter. Biologiska läkemedel är de mest effektiva men de dyraste. Ett års 
behandling kostar landstinget omkring 100 000 kronor. En analys av Social
styrelsens nationella patientregister och Läkemedelsregistret visar att män 
behandlas med biologiska läkemedel i ungefär dubbelt så hög utsträckning 
som kvinnor, och att detta gäller för alla åldersgrupper. Det verkar som att 
kvinnor får mindre effektiv behandling, trots att deras tillstånd inte skiljer sig 
från mäns. Dessutom visade analysen på stora regionala skillnader. En kvin
na i ”fel” landsting löper alltså stor risk att inte få samma behandling som en 
man i samma situation skulle få [108].

 Att män får nyare och dyrare medicin är ett mönster som känns igen från 
tidigare studier. Exempelvis publicerade Socialstyrelsen 2004 en granskning 
av de läkemedelsgrupper som ökat mest i användning och som samtidigt top
pade listan över de mest förskrivna läkemedelsgrupperna. Det rörde sig om 
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medel mot depression, magsår, medel mot höga blodfetter (statiner), pero
rala diabetesmedel, betareceptorblockerande medel samt medel mot smärta 
och inflammation, så kallade NSAID. 

Resultatet blev följande: I fem av de sex läkemedelsgrupperna fanns en 
tendens att välja dyrare läkemedel till män och billigare till kvinnor. Den 
enda gruppen där kvinnor oftare fick dyra mediciner var gruppen medel mot 
smärta och inflammation [109].

Identitet, läkemedel och omedvetna värderingar

Att män oftare får de nyare och dyrare medicinerna innebär inte automatiskt 
att männens behandling håller högre kvalitet än kvinnornas. Nyast är inte all
tid bäst, men den skillnad i prislapp som i praktiken sätts på den behandling 
kvinnor respektive män får väcker en rad frågor om värderingar och föreställ
ningar om kön. 

Socialstyrelsen skriver att det är viktigt att noga överväga mekanismerna 
bakom det faktum att nya läkemedel oftast ordineras snabbare till män: ”Mot 
bakgrund av den roll som kön spelar för de flesta möten […] också inom sjuk
vården, kan man naturligtvis inte utesluta att män i vissa sammanhang på 
grund av delvis omedvetna traditionella uppfattningar ’prioriteras högre’ och 
erbjuds den senaste tillgängliga behandlingen” [109, s. 75]. 

Vidare skriver Socialstyrelsen att könsskillnaderna i förskrivning av de dy
rare läkemedlen ”ger upphov till frågor om orsakerna, de ekonomiska konse
kvenserna, samt betydelsen av kön för det kliniska beslutsfattandet” [109, s. 
8]. Den rapport som vi citerat här kom 2004, och det saknas en motsvarande 
större kartläggning för senare år. 

Även socioekonomisk status har visat sig ha betydelse för hur pass dyra lä
kemedel patienter får. I Region Skåne har forskare funnit att rikare personer i 
större utsträckning än de med lägre inkomster fått ett dyrare läkemedel, utan 
att först pröva ett billigt. Så här resonerar forskarna om medicinskt omoti
verade skillnader i läkemedelsförskrivning: ”Även patientens egenskaper, 
till exempel patientens kön, ålder och inkomst kan vara orsak till ickemed
icinskt motiverade val av läkemedel […] Dessutom, även om flera läkemedel 
har en likartad effekt, att välja gamla och billiga eller nya och dyra läkemedel 
kan vara ett led i den socioekonomiska gruppens identitet som läkaren med
vetet eller omedvetet försöker bibehålla” [110].

Ett liknande exempel gäller användning av kombinationspreparat mot ast
ma där det finns, ur medicinsk synvinkel, svårförklarliga skillnader dels mel
lan könen, dels mellan grupper med olika utbildningsnivå [26].

Enligt läkemedelsverkets rekommendation ska i princip alla patienter som 
förskrivs kombinationspreparat först ha prövat ett annat läkemedel. Men 
detta verkar inte följas i särskilt hög utsträckning. I diagrammen 11 och 12 
kan man se att män i större utsträckning än kvinnor förskrivs kombinations
preparat utan att först ha prövat annat läkemedel, 44 respektive 39 procent. 
Man kan också se att för män finns det ett tydligt samband mellan utbildning 
och andelen som är nyinsatta på kombinationspreparat; ju längre utbildning, 
desto större tillgång till kombinationspreparat. 
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diagram 11. kvinnor: Andel nyinsatta på astma-kombinationspreparat som tidigare ej haft astma-
läkemedel efter utbildningsnivå. Avser personer 25–44 år. Åldersstandardardiserade värden.

källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen och Registret över befolkningens utbildning, Statistiska central-
byrån.

diagram 12. Män: Andel nyinsatta på astma-kombinationspreparat som tidigare ej haft astmalä-
kemedel efter utbildningsnivå. Avser personer 25–44 år. Åldersstandardardiserade värden.

källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen och Registret över befolkningens utbildning, Statistiska central-
byrån.

Detta är i strid med den rekommenderade behandlingstrappan enligt Öppna 
jämförelser 2013. För kvinnorna är sambandet mellan utbildning och tillgång 
till kombinationspreparat mot astma inte lika tydligt som hos männen [26].

Att inte ha råd med medicin

Ett skäl att inte hämta ut sin medicin kan vara att man inte har råd, och av 
dem som avstår från att hämta ut sitt läkemedel är det fler kvinnor än män 
som anger ekonomiska skäl (39 respektive 32 procent) [6]. Det är också van
ligare att personer födda utanför Sverige avstår från att hämta ut sin medicin 
av ekonomiska skäl, jämfört med svenskfödda. Ensamstående med barn av

KOMBInAtIOnSPrePArAt 
vId AStMA

Kombinationspreparat vid astma 
består av så kallade beta2sti
mulerare och inhalationssteroi
der. Läkemedelsverkets rekom
menderade behandlingstrappa 
vid astma innebär att fasta kom
binationer av beta2stimulerare 
och inhalationssteroider endast 
ska användas av enkelhetsskäl 
efter noggrann utprövning var 
för sig. Att använda kombinatio
nen av inhalationssteroider och 
långverkande beta2stimulerare 
hos vuxna som inte tidigare an
vänt inhalationssteroider mins
kar inte risken för försämring 
eller behovet av snabbverkande 
luftrörsvidgare.
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står från att hämta ut läkemedel nära fyra gånger så ofta som befolkningen i 
stort. Gruppen ensamstående med barn består till mer än 75 procent av kvin
nor [2].

För många läkemedel samtidigt

diagram 13. Riket: Andel äldre i befolkningen med tio eller fler läkemedel. Avser personer 80 år 
och äldre. 

källa: läkemedelsregistret, Socialstyrelsen.

Extrem polyfarmaci innebär att en patient samtidigt använder många olika 
läkemedel. I den vetenskapliga litteraturen brukar polyfarmaci ofta definie
ras som ”användning av fem eller fler läkemedel”. Användning av tio eller fler 
läkemedel har i vissa studier tillämpats som mått på ”avsevärd” eller ”extrem” 
polyfarmaci. Polyfarmaci är sedan 2010 en av Socialstyrelsens nationella in
dikatorer gällande kvaliteten på äldre personers läkemedelsterapi [26].

Polyfarmaci är ofta förenat med olämplig läkemedelsanvändning, exem
pelvis att preparat används utan indikation, eller på felaktig indikation, eller 
att olämpliga läkemedel eller läkemedel som motverkar varandra används. 
Studier har visat att polyfarmaci bland annat är förknippat med högre kost
nader, risk för skadliga läkemedelsinteraktioner och med läkemedelsorsakad 
inläggning på sjukhus [26].

Det är fler kvinnor än män som behandlas med tio läkemedel eller fler. 2012 
var andelen bland kvinnor 11 procent och bland män 9 procent [26]. Procen
tuellt sett är skillnaderna inte så stora, men problemet berör ett stort antal 
äldre kvinnor.

Vissa läkemedel medför särskilt stor risk för biverkningar för äldre, och bör 
därför undvikas. Bland personer över 80 år var andelen bland kvinnor som fick 
minst ett av de olämpliga läkemedlen 11 procent och bland män 8 procent år 2013. 
Det är en förbättring sedan 2010, då andelen var 13 respektive10 procent [26].

IndIKAtIOn

Medicinsk indikation innebär de 
symtom eller besvär som ska leda 
till att en specifik behandling 
sätts in. 
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Kvinnor underbehandlas

Samtidigt som äldre kvinnor i något högre grad drabbas av polyfarmaci och 
får olämpliga läkemedel, finns det också områden där kvinnor inte får till
räckligt mycket medicin. Som vi nämnde i kapitel sju får kvinnor mindre 
blodfettsänkande medel än män i samband med hjärtkärlsjukdom.

Könsskillnader till kvinnors nackdel i behandling med blodfettsänkande 
medel är något som förekommer också vid diabetes typ 2. Kvinnor med diabe
tes typ 2 uppnår i mindre utsträckning än män målvärdet för LDLkolesterol, 
det så kallade ”onda kolesterolet”. 

Höga blodfetter hos patienter med diabetes ökar risken för hjärtsjukdo
mar, stroke och för nedsatt cirkulation i benen, enligt Öppna jämförelser, som 
också framhåller att förebyggande behandling med blodfettssänkande läke
medel påtagligt minskar riskerna för detta [26].

Ett annat exempel gäller läkemedel mot benskörhet. Benskörhet eller 
osteoporos är en sjukdom som ökar kraftigt med åldern. Den är vanligare 
bland kvinnor men förekommer även hos män. Sjukdomen gör att benstom
men tappar styrka, vilket medför att det lätt uppstår frakturer.

Forskningen har visat goda resultat för läkemedelsbehandling av äldre 
med benskörhet och frakturer och att behandlingen även minskar risken för 
fler frakturer. Det finns inga målnivåer i Socialstyrelsens nuvarande riktlinjer 
angående hur stor andel av patienterna som bör ha förebyggande behandling, 
men forskning pekar mot att målnivån bör ligga mellan 60 och 70 procent. 

I riket som helhet behandlas dock endast 14 procent av kvinnorna som 
haft benskörhetsfraktur med adekvat läkemedel [26].”Kvinnor som har haft 
benskörhetsfraktur, behandlas med läkemedel i för liten omfattning”, står 
att läsa i Öppna jämförelser med tillägget: ”Ingen förändring har kunnat ses, 
trots att denna indikator uppmärksammats i flera år [23, s. 7].

Ytterligare medicinsk underbehandling främst av kvinnor tycks förekom
ma vid bipolärt syndrom. Socialstyrelsen rekommenderar litium som första
handsval vid behandling av personer med bipolärt syndrom [111]. Målnivån, 
att 70 procent av alla patienter ska erbjudas litium, är inte uppnådd. Dess
utom finns en nedåtgående trend i förskrivningen, och minskningen är tydli
gast bland kvinnor. 

Kvalitetsregister visar att endast 58 procent av alla kvinnliga patienter med 
bipolärt syndrom typ I fick litium under 2012, medan 68 procent av männen 
fick det [112]. Denna minskning behöver utredas – beror den på rädsla för bi
verkningar, tilltro till andra läkemedel, eller på andra orsaker?

Sammanfattning 

 > Kvinnor använder mer läkemedel än män och drabbas oftare av biverkningar.
 > Det finns en rad könsskillnader i medicinering som inte är förklarade 
utifrån medicinska orsaker.

 > Äldre kvinnor drabbas något oftare än män av att få för många läkemedel 
samtidigt, samt att få olämpliga läkemedel. Men mätningar tyder på att 
kvinnor också underbehandlas med vissa läkemedel.
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kapitel 9

Könsskillnader i vårdtillgång
Studier visar på könskillnader i vårdtillgång inom en rad olika 
områden. Men vad skillnaderna beror på är ofta svårt att slå fast. 
I det här kapitlet tar vi upp exempel på när väntetiderna är olika 
för kvinnor och män, att vården sätts in i olika skeden i sjuk
domsförloppet och att omfattningen av insatserna är olika.

Olika tillgång till operation av grå starr 
Kvinnor har sämre tillgång till operation av grå starr, så kallade kataraktope
ration, än män. ”Generellt gäller att kvinnor har en sämre syn när de opereras 
än vad män har”, skriver Öppna jämförelser [26, s. 283]. 

Kataraktoperationer är med cirka 90 000 operationer per år det vanligaste 
kirurgiska ingreppet i Sverige. Vid en kataraktoperation tas ögats grumliga 
lins bort och ersätts av en konstgjord plastlins. För att följa upp tillgänglig
het och kvalitet har man registrerat uppgifter om opererade patienter i Na
tionella Kataraktregistret sedan 1992. Under senare år har väntetiderna till 
kataraktoperationer minskat markant bland annat till följd av vårdgarantin. 
Men den proportionella könsskillnaden kvarstår. Det vill säga: trots att ka
taraktpatienter nu överlag har kortare väntetid till operation är den propor
tionella väntetidsskillnaden mellan kvinnor och män fortfarande lika stor. I 
praktiken handlar skillnaden ofta numera bara om cirka en vecka, och den 
kan inte sägas ha någon direkt klinisk betydelse. Däremot är den systematisk 

Trots att katarakt
patienter nu överlag 
har kortare väntetid 
till operation är den 
proportionella vänte
tidsskillnaden mellan 
kvinnor och män fort
farande lika stor.
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och kan därför vara intressant ur ett genusteoretiskt perspektiv och ett jäm
ställdhetsperspektiv [113].

diagram 14. Riket: Andel patienter med synskärpa under 0,5 på bästa ögat vid kataraktoperation.

källa: Nationella kataraktregistret.

Kvinnor har ondare före en ryggoperation
För en rad olika typer av ländryggsbesvär gäller att kvinnor har mer smärta 
än män innan de blir opererade. Svensk ryggkirurgisk förening har analyserat 
följande tre typer av ländryggskirurgi ur ett könsperspektiv:

 > operation för spinal stenos
 > operation för segmentell smärta
 > operation av diskbråck i ländryggen

Enligt de analyser som Svensk ryggkirurgisk förening gjort finns ett mönster 
som är likartat för alla tre diagnoserna: ”Kvinnorna hade preoperativt sämre 
livskvalitet, högre smärtintensitet och sämre fysisk funktion” [114, s. 39]. 

Varför kvinnorna hade mer av sådana besvär när de opererades är oklart, 
men resultatet stämmer väl med tidigare studier som visar att kvinnor med 
knäledsartros, höftledsartros och spinal stenos har mer symtom och har stör
re funktionsinskränkning än män när de väl opereras. ”De kan böja sämre i 
knäleden, går mer med hjälpmedel och anger subjektivt mer problem” [15, s. 
99].
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remitteras njursjuka kvinnor senare?
För dialysbehandling krävs det tillgång (access) till blodbanan, och den 
tillgången kan skapas på olika sätt. Den bästa formen av access är AV 
(arteriovenös)fistel som anläggs med hjälp av patientens egna blodkärl. AV
graft med syntetiskt kärlmaterial är något sämre och medför större risk för 
tilltäppning och något ökad infektionsrisk. Men båda dessa alternativ är att 
föredra framför det tredje alternativet, central dialyskateter, CDK. CDK med
för en påtagligt ökad risk för allvarliga infektioner och ger ofta också sämre 
blodflöden och därmed försämrad dialyseffektivitet [23]. Diagrammet visar 
andelen patienter som hösten 2011 dialyserades med AVfistel eller AVgraft. 

Ont I LändryGGen 

Spinal stenos är den vanligaste 
orsaken till ländryggsoperation 
i Sverige. Sjukdomen yttrar sig 
vanligen i smärtor och svaghet i 
benen och gör att patienterna har 
svårt att gå längre sträckor. Sym
tomen beror på nervinklämning, 
det vill säga ett tryck på nerver 
till benen.

Vid segmentell smärta kommer 
smärtan från rörelsesegment 
som finns i ryggraden. Ett rörel
sesegment består av två ryggko
tor med mellanliggande disk och 
leder. Besvären består av central 
molande smärta i ländryggen, 
och smärtan förvärras ofta av att 
sitta eller att stå stilla. Dess
utom kan det plötsligt uppstå 

en huggande smärta, till exem
pel om man råkar trampa fel. 
Besvären kan variera över tid 
men finns oftast dygnet runt och 
påverkar därmed den mentala 
orken.

Diskbråck hör till de vanligaste 
orsakerna till operationer som 
berör ryggen och drabbar med 
stor övervikt ländryggen. I Sve
rige utförs årligen mellan 2 500 
och 3 000 ländryggsdiskbråckso
perationer, och kvinnor har jäm
fört med männen större smärta 
och funktionsinskränkning när 
de opereras, skriver Öppna jäm-
förelser (2012). Liksom vid spinal 
stenos utförs operation för att 
påverka bensmärta.

källor: Öppna jämförelser 2012 [2] och Neurologiskt handikappades riksförbund [5]
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diagram 15. Riket: Andel bloddialyspatienter med AV-fistel eller AV-graft.

källa: Svenskt Njurregister.

Kvinnor har generellt lägre andel AVfistel eller AVgraft än vad männen har, 
skriver Öppna jämförelser och ger följande tänkbara förklaring: 

Till viss del kan detta förklaras av sämre anatomiska förutsättningar i blod-
kärlen, vilket försvårar den kirurgiska anläggningen av en AV-fistel, men det 
kan också finnas påverkbara orsaker, till exempel att kvinnor kanske remit-
teras senare till specialistvård, och därför i mindre omfattning har en optimal 
kärlaccess vid dialysstart [23, s. 261].

Ur ett jämställdhetsperspektiv kan det vara intressant att utreda om det är 
så att kvinnor med njursjukdom remitteras senare än män till specialistvård, 
och vad det i så fall beror på.

vård ges i olika omfattning

Studier visar att vård och insatser ges i olika omfattning till kvinnor och män. 
Här följer tre exempel där könsskillnader i tillgång till olika insatser har på
visats i nationella studier, följt av två exempel från lokal och regional nivå.

Mindre hemtjänst till kvinnor med Alzheimer
Kvinnor med Alzheimers sjukdom får tre timmar mindre hemtjänst i veckan 
än män i samma situation, visar den nationella Alzheimersstudien Swedish 
Alzheimer Treatment Study. Patienterna i studien kommer från 14 minnes
kliniker runt om i Sverige, från Malmö i söder till Kalix i norr. I genomsnitt 
hade männen hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna 
bara hade fem timmars hjälp. Kvinnorna hade samma sjukdomsgrad och var i 
samma ålder som männen och borde därför ha ett liknande hjälpbehov [115]. 
Det fanns heller ingen signifikant könsskillnad i fråga om ensamboende bland 
patienterna, så skillnaden kan inte förklaras med att kvinnor oftare hade en 
sambo som de fick hjälp av.
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I sammanhanget är tre timmar en stor skillnad. För att lösa problemet 
krävs en större noggrannhet vid utvärderingar av patientens funktionsnivå 
och att bedömningen bortser från könet för att i stället utgå från patientens 
verkliga förmåga att klara sin vardag [115].

erbjuds män mindre patientutbildning vid bipolaritet?
Socialstyrelsens riktlinjer anger att patientutbildning bör erbjudas som en 
återfallsförebyggande åtgärd för personer med bipolär sjukdom. Analyser 
från nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom visar att fler kvinnor 
erbjuds utbildning: 36 procent av de kvinnliga patienterna respektive 31 pro
cent av de manliga har fått patientutbildning de senaste tio åren [112]. 

Den nationella målnivån är att 45 procent av alla patienter ska få patient
utbildning. Flera landsting har påfallande stora könsskillnader i andelen 
bipolära patienter som fått utbildning, och det kan inte uteslutas att dessa 
landsting erbjuder patientutbildning till kvinnor i större utsträckning än till 
män.

Färre höftproteser till män
Tidigare brukade cervikala höftfrakturer, brott på lårbenshalsen och där be
net vridits ur läge, oftast behandlas genom spikning, så kallad osteosyntes. 
Detta är en snabb operation som är lätt att utföra, men som ofta medför kom
plikationer. Olika studier har visat att insättning av höftprotes ger ett betyd
ligt bättre resultat, i synnerhet för äldre. Detta har lett till att behandlingsmo
dellen i Sverige har ändrats det senaste decenniet. Uppemot 65–70 procent 
av patienterna, främst patienter i äldre åldersgrupper, med cervikal höftfrak
tur bör opereras med höftprotes [23]. Öppna jämförelser visar att det finns en 
könsskillnad i hur ofta patienter med cervikala höftrakturer protesopereras; 
år 2011 protesopererades 64 procent kvinnor och 60 procent män [23].

vems fertilitet prioriteras?
En aspekt av tillgänglighet är tillgång till information. En studie från Örebro 
och Uppsala visar att kvinnor och män med cancer fick olika tillgång till in
formation om fertilitet [116]. I studien tillfrågades 484 patienter som överlevt 
sin cancer om de fått information om hur deras cancerbehandling riskerade 
att inverka på deras möjligheter att få barn. Det visade sig att en majoritet 
(80 procent) av männen uppgav att de fått sådan information, jämfört med 
knappt hälften (48 procent) av kvinnorna. Dessutom hade 68 procent av 
männen fått information om olika möjligheter till fertilitetsbevarande åtgär
der. Motsvarande siffra för kvinnor var endast 14 procent. 

Forskarna bakom studien frågar sig om de stora skillnaderna kan bero på 
att cancerläkare är tveksamma till att ens ta upp frågan med kvinnor, efter
som åtgärderna (nedfrysning av embryon eller äggceller) är mer komplice
rande och mindre säkra än för män – de kräver exempelvis hormonterapi, 
vilket kan vara olämpligt i samband med viss cancerbehandling.

Men just på grund av de mer komplexa alternativen som finns för kvinnor, 
behövs troligen ännu mer tid för att resonera om dessa – inte mindre! Även 
om skillnaden i komplexitet skulle kunna förklara en del av informations
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bortfallet, har också kvinnliga cancerpatienter rätt till information om hur 
framtida fertilitet kan påverkas så att de kan fatta informerade beslut om sin 
cancerbehandling [116].

vackert leende viktigare för flickor?
Generellt är det fler flickor än pojkar som både efterfrågar och får tandreg
lering. Detta är ett känt fenomen bland specialisttandläkare inom tandreg
lering (ortodontister), och denna könsskillnad finns såväl nationellt som in
ternationellt. 

En studie av tandkliniken i Växjö visar att allmäntandläkarna där i något 
större utsträckning valde att visa flickor än pojkar för en ortodontist. Det var 
också vanligare att flickor blev uppsatta på väntelista, blev kallade till utred
ning för tandreglering och påbörjade behandling. Däremot dominerade poj
kar bland de patienter som tackat nej till erbjuden tandreglering. I den grupp 
som själva ville ha tandreglering, och som nekades då det objektiva behovet 
bedömdes vara för lågt, dominerade flickorna starkt. Samma grundmönster 
fanns båda åren som studien gällde, 2011 och 2012. 

När det gäller tänkbara orsaker till dessa könsskillnader visar tidigare stu
dier att pojkar är mer nöjda med sina tänder och att även föräldrar tenderar 
att vara mer nöjda med söners tänder än med döttrars. När det är gränsfall för 
om tandregleringsbehandling ska påbörjas eller inte kan såväl trycket från 
föräldrar som flickornas upplevda behov bidra till att fler flickor än pojkar ef
terfrågar behandling [117].

ålder, kön och tillgång till vård

Vid en del sjukdomar har äldre sämre tillgång till behandling än yngre och 
det är en principiellt viktig fråga huruvida det är medicinskt motiverat att 
ha olika behandlingspolicy för yngre och äldre patienter. Svaret kan variera 
beroende på vilken behandling som avses – högre ålder kan medföra större 
risker, åtminstone vid vissa ingrepp. Men det finns också relativt riskfria be
handlingar som äldre tycks få sämre tillgång till. 

Vad innebär då äldres sämre vårdtillgång om frågan ses ur ett jämställd
hetsperspektiv? Socialstyrelsen konstaterar: ”Klart är att om restriktivitet i 
behandlingspolicy tolkas som åldersdiskriminering, så drabbar detta kvin
nor i högre utsträckning än män. Denna iakttagelse är relevant inte bara för 
hjärtinfarktvården utan också för andra vårdverksamheter, eftersom kvinnor 
lever längre än män och ofta drabbas av sjukdomar och hälsoproblem i rela
tivt hög ålder” [109, s. 56].

I och med att kvinnor utgör en så stor andel av de äldre innebär underbe
handling av äldre som grupp att fler kvinnor får sämre vård. Socialstyrelsen 
pekar på ytterligare aspekter av rättviseproblematiken då det gäller äldre 
kvinnors tillgång till vård:

Rättviseproblematiken när det gäller tillgång till avancerad vård och behand-
ling förstärks av det faktum, att äldre kvinnor i genomsnitt har en svagare 
socioekonomisk situation än äldre män […] Den äldre kvinnan lever oftare 

När det är gränsfall för 
om tandregleringsbe
handling ska påbörjas 
eller inte kan såväl 
trycket från föräldrar 
som flickornas upplev
da behov bidra till att 
fler flickor än pojkar 
efterfrågar behandling.
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ensam, utan stöd från make eller sambo, och har en sämre pension än män 
i motsvarande ålder. Detta innebär att de äldre kvinnornas möjligheter att 
kompensera bristande tillgång till offentlig vård och stöd med köp av privata 
tjänster är mer begränsade än männens. De äldre kvinnorna är således mer 
utlämnade åt den offentliga vårdens och omsorgens utveckling [109, s. 57].

Sammanfattning

 > Några exempel på könsskillnader i vårdtillgång och insatser på riksnivå: 
Kvinnor har något längre väntetid till operation av grå starr, mer ont i 
ländryggen innan de behandlas med ländryggskirurgi och får mindre hem
tjänst vid Alzheimers sjukdom. Män får färre höftproteser vid cervikala 
höftfrakturer och har i lägre omfattning än kvinnor genomgått patientut
bildning vid bipolär sjukdom.

 > Även mindre, lokala och regionala studier visar på könsskillnader i 
vårdtillgång. Sådana skillnader finns, ibland till kvinnors, ibland till mäns 
nackdel, bland annat beroende på vilket område som studerats.
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kapitel 10

Bemötande, kränkningar  
och förtroende
Majoriteten av klagomålen på vården gäller patienter som är 
kvinnor, och kvinnor rapporterar betydligt oftare än män att de 
blivit kränkta i vården. Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
konstaterar att det förekommer att såväl hbtqpersoner som et
niska och religiösa minoriteter utsätts för kränkande och diskri
minerande bemötande.

Anmälningar och klagomål

Är patienten eller närstående inte nöjd med vården och det inte går att lösa 
problemet med hjälp av den personal som finns på plats, finns det i varje 
landsting en patientnämnd att vända sig till. Patientnämnden kan utreda, in
formera och lotsa vidare, men kan inte utdöma skadestånd eller disciplinpå
följder. Sådant kan i stället Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta 
om. Inspektionen för vård och omsorg är en myndighet som bildades 2013 
och som har tagit över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Exempel 
på ärenden som kan anmälas till IVO är felbehandling, vårdrelaterade infek
tioner och fallskador.
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Under senare år har det kommit in fler klagomål från patienter till Soci
alstyrelsen för varje år: 2010 inkom runt 4 500 klagomål, 2011 nästan 6 700 
och 2012 nästan 7 200. Men de patienter som anmäler hälso och sjukvår
den utgör ändå en mycket liten del av alla som får vård under ett år i Sverige 
– mindre än en tiondels promille av alla patienter som kontaktar vården 
[118].

Kvinnor drabbas oftare av kvalitetsbrister

Av de anmälningar och klagomål på vården som görs avser majoriteten (cirka 
55 procent) kvinnliga patienter [119]. När ett ärende kommer in till IVO be
döms först om det överhuvudtaget är relevant att utreda, eftersom det kan 
finnas skäl för att avslå utredning av ett klagomål. I de fall en utredning görs, 
mynnar den alltid ut i ett beslut (som inte kan överklagas). Ett beslut kan be
stå av kritik riktad mot den berörda vårdenheten eller krav på åtgärder för att 
händelsen inte ska kunna inträffa igen.

Under 2012 beslutade Socialstyrelsen om drygt 3 800 klagomål (58 pro
cent) som rörde kvinnliga patienter, medan drygt 2 800 stycken (42 procent) 
gällde män [120]. Eftersom kategoriseringen av ärenden utifrån kön görs 
först när ärendet utretts, finns inga uppgifter om hur könsfördelningen ser ut 
bland de inkomna ärendena.

Siffrorna har varierat något, men ett av mönstren som bestått under längre 
tid är att kvinnor klagar mer än män på det bemötande de fått i vården. Redan 
2004 konstaterade Socialstyrelsen: ”Den ojämna könsfördelningen och den 
större andelen bemötandeärenden bland kvinnliga patienter är således inga 
tillfälliga eller slumpmässiga fenomen” [109, s. 10].

Det är alltså något vanligare att de klagomål som framförs på vården gäller 
patienter som är kvinnor. Det är också något vanligare att kvinnors ärenden 
utmynnar i kritik från Socialstyrelsen. Under 2012 mynnade 14 procent av 
kvinnors klagomål ut i kritik, medan motsvarande siffra för män var 12 pro
cent. Året innan var det 5 procent av både kvinnors och mäns klagomål som 
utmynnade i kritik [120]. Att kvinnor lika ofta eller oftare än män får bifall vid 
sina klagomål kan tyda på att reella kvalitets och säkerhetsbrister för kvin
nor ligger bakom kvinnliga patienters större antal anmälningar. Därutöver 
har tidigare forskning kring beviljade medel från patientförsäkringar visat på 
att kvinnors större andel klagomål kan kopplas till reella brister i patientsä
kerhet för kvinnor [121].

En studie av drygt 10 000 slumpmässigt utvalda långtidssjukskrivna visade 
att kvinnorna kände sig sämre bemötta av hälso och sjukvårdspersonal än 
vad männen gjorde. Ungefär en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av 
männen uppgav erfarenhet av att ha blivit dåligt bemötta. Den vanligaste er
farenheten bland både kvinnor och män var att de kände att de blivit bemötta 
nonchalant eller respektlöst, att personen ifråga varit stressad, inte lyssnat, 
samt tvivlat på den sjukskrivnes besvär. För merparten av påståendena visa
de det sig att könsskillnaden inte kunde förklaras av att kvinnorna respektive 
männen i studien hade olika ålderssammansättning, olika utbildningsbak
grund eller etnisk tillhörighet [122].

Det är alltså något 
vanligare att de klago
mål som framförs på 
vården gäller patienter 
som är kvinnor. Det är 
också något vanligare 
att kvinnors ärenden 
utmynnar i kritik från 
Socialstyrelsen.
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Eftersom bemötandet av patienter kan vara en faktor som påverkar själv
känslan vilket i sin tur kan ha samband med återgång i arbete, är bemötande 
inom sjukvården en av många faktorer som har betydelse för kvinnors sjuk
frånvaro [122].

Kränkningar och diskriminering i vården 

”Att patienter upplever sig kränkta i vården är ett tabu. Samtidigt är det så 
vanligt förekommande att alla som jobbar i vården med största sannolik
het någon gång kommer att hamna i en situation där patienten upplever sig 
kränkt. Ofta uppstår situationen utan att den som kränker ens lägger märke 
till det” [123, s. 337]. Det skriver de genusmedicinska forskarna docent Kata
rina Swahnberg och professor Barbro Wijma som gjort flera studier av kränk
ningar i vården. Nästan en femtedel av alla kvinnor och en tiondel av alla män 
i befolkningen har sådana erfarenheter [124–126]. 

Att patienter känner sig kränkta eller rent av blir traumatiserade i vården 
är något hälso och sjukvårdsapparaten inte uppmärksammat i tillräckligt 
stor utsträckning, påpekar de båda forskarna, och lyfter fram ett par förkla
ringar till att problemet fått så pass lite uppmärksamhet. En bidragande or
sak är att patienter inte alltid säger ifrån eller berättar för sjukvårdspersonal 
när de känner sig kränkta. En annan orsak kan vara att hälso och sjukvården 
ofta valt att fokusera patienttillfredsställelse i sina utvärderingar. ”Att fråga 
om patienttillfredsställelse ger mer positiva svar än att fråga om till exempel 
patientotillfredsställelse, men därifrån är steget ändå långt till det vi kall
lar kränkningar i vården” [123, s. 325]. I två svenska befolkningsstudier som 
Swahnberg och Wijma redovisar har ett representativt befolkningsurval fått 
svara på följande frågor [123]:

1. Har du någon gång i sjukvården känt dig kränkt eller grovt förnedrad, känt 
att någon utövat utpressning mot dig eller inte visat respekt för dina åsik
ter – på ett sådant sätt att du efteråt plågats eller störts av upplevelsen?

2. Har du varit med om att en ”normal” händelse i sjukvården plötsligt blivit 
en oerhört hemsk och kränkande upplevelse, utan att du riktigt kunde för
stå hur det gick till?

3. Har du varit med om att någon i sjukvården medvetet – som du uppfattat 
det – gjort dig illa kroppsligt eller psykiskt, grovt skändat dig eller utnytt
jat din kropp och ditt underläge för eget syfte?

På en eller flera av frågorna svarar 16 procent av kvinnorna och sju procent av 
männen ”ja”. ”Det är alltså mer än dubbelt så vanligt att kvinnor rapporterar 
kränkningar i vården jämfört med män”, konstaterar Swahnberg och Wijma, 
och påpekar: ”[o]m man lägger till ett mått på eventuellt lidande (i detta fall 
en skala från 0–10 där 0 betyder ’lider inte alls’ och 10 betyder ’plågas oerhört 
mycket’) blir skillnaden ännu större”.

Av dem som svarade ja var det över 10 procent av kvinnorna och 4 procent 
av männen som rapporterade att de fortfarande led av de kränkningar de ut
satts för [123].
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I ett par kvalitativa intervjustudier har Swahnberg och Wijma tillsammans 
med några kollegor undersökt den djupare innebörden av att uppleva sig 
kränkt i vården [127, 128]. Mellan kvinnor och män fanns stora likheter:

Det främsta resultatet i båda studierna var att både män och kvinnor var 
mycket plågade av upplevelser som de ännu mindes in i minsta detalj. Båda 
grupperna beskrev sina upplevelser av att bli kränkta i vården i termer av 
maktlöshet och av att ha blivit ignorerad till exempel genom att bli objektifie-
rad, förvandlad till ett ting och inte sedd som en hel person och medmänniska. 
[…] Att förlora sitt människovärde och sin autonomi hade satt djupa spår hos 
informanterna [123, s. 334].

Kvantitativa studier har visat att det finns kopplingar mellan kränkningar i 
vården och lidande i form av allvarliga symtom hos de patienter som drabbats 
[123]. Exempelvis är vårdens kränkningar av kvinnor associerade med post
traumatiska stressymtom, kroppsliga besvär och sömnproblem [129]. Det 
saknas för närvarande liknande studier om män. Men för både kvinnors och 
mäns del kan kränkningar i vården leda till undvikarbeteenden som kan få 
allvarliga konsekvenser för individ och samhälle. Till exempel var det vanligt 
att patienterna som deltog i intervjustudierna berättade att de undvikit kon
takt med hälso och sjukvårdspersonal och att de inte ens på avstånd orkade 
se sjukhuset där kränkningen hade skett. Undvikandet kunde ta sig uttryck i 
allt från att patienterna körde omvägar för att slippa se sjukhuset, till att de 
skjutit upp planerade operationer. I värsta fall fanns det ingenting som skulle 
kunna få dem att ta upp kontakten med sjukvården igen [127, 128].

Även Diskrimineringsombudsmannen (DO) konstaterar att sjukvårdens 
bemötande av vårdsökande ger konsekvenser för benägenheten att söka vård. 
DO skriver bland annat:

Det finns utsatta grupper som avstår från att ta kontakt med vården på grund 
av egna och andras dåliga erfarenheter. Till exempel undviker många homo- 
och bisexuella personer att söka vård trots att de som grupp har större vårdbe-
hov än befolkningen i stort. Det finns också studier som visar att personer födda 
utomlands avstår från att söka vård dubbelt så ofta som svenskfödda [5, s. 9].

DO ger ett par exempel på kränkande och diskriminerande bemötande som 
skrämmer homo och bisexuella från att söka vård: ”En homosexuell man sö
ker vård för nackspärr – han erbjuds att testa sig för hiv. En kvinna som vill 
besöka sin sjuka maka stoppas av personalen, som förutsätter att närstående 
inte är av samma kön” [5, s. 21]. Listan på kränkande och diskriminerande 
bemötande som såväl hbtqpersoner som etniska och religiösa minoriteter 
utsätts för kan göras lång [130–132]. 

Ännu en grupp som DO lyfter fram som upplever att den får ett sämre bemö
tande än andra är transsexuella [5]. DO nämner dock att vården generellt i Sve
rige håller god kvalitet, men att den inte är jämlik eller lika bra för alla grupper.
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Förtroende för vården

Förtroendet för och upplevelsen av vården i Sverige mäts främst genom Vård
barometern och Nationell patientenkät. Nationell patientenkät skickas ut till 
slumpvis utvalda patienter som får svara på frågor om bland annat bemötan
de, tillgång och information vid sitt senaste vårdbesök. Vårdbarometern är 
en undersökning som vänder sig till ett urval av befolkningen vare sig de har 
varit i kontakt med vården eller inte.

Sammantaget visar de båda undersökningarna att kvinnor och män i stort 
är nöjda med vården och att könsskillnaderna generellt är små men att de pe
kar i samma riktning: män är mer nöjda med vårdens tillgänglighet, de har 
större förtroende för vården, de upplever i högre grad att de blivit bemötta 
med hänsyn och respekt samt att de fått tillräckligt med information [23].

Också Socialstyrelsens fördjupade analyser av patientenkäterna visar att 
könsskillnaderna inte är så stora i procentandelar, men att de återfinns i alla 
verksamheter även efter att man justerat för en mängd faktorer. De kan alltså 
beskrivas som små men systematiska.

Därutöver har DO analyserat svaren från 2009 års nationella patientenkät 
och funnit att personer med annat modersmål än svenska genomgående ger 
lägre betyg för bemötandet jämfört med patienter som har svenska som mo
dersmål [5].

Sammanfattning

 > Det är något vanligare att de klagomål som framförs på sjukvården gäller 
patienter som är kvinnor. Det är också något vanligare att kvinnors ären
den utmynnat i kritik från Socialstyrelsen. 

 > Kvinnor rapporterar mer än dubbelt så ofta som män att de blivit kränkta 
av vården.

 > Enligt stora undersökningar som Vårdbarometern och den nationella pa
tientenkäten är könsskillnaderna i upplevelser av vården generellt relativt 
små, men de pekar i samma riktning: män är mer nöjda med vården än 
kvinnor.
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kapitel 11

Olika vårdresultat och risker 
för kvinnor och män
Även om vården i Sverige generellt är bra, innehåller den kva
litetsbrister som kan se olika ut för kvinnor och män. I det här 
kapitlet uppmärksammar vi områden där resultatet av vården 
skiljer sig åt mellan könen, och områden där bara det ena könet 
utgjort norm för diagnos och behandling, vilket medför särskilda 
risker.

risker och sämre vårdresultat för kvinnor

De exempel vi berättar om här bygger i stor utsträckning på uppgifter från 
Öppna jämförelser och de olika nationella kvalitetsregister som Öppna jäm-
förelser samarbetar med. Andra källor är forskare och experter inom olika 
specialistområden. Gemensamt för alla de exempel på könsskillnader i pa
tientrisker och vårdresultat som vi tar upp i detta avsnitt är att de kan vara 
relaterade till genusbias. Köns och genusrelaterade kvalitetsbrister i sam
band med läkemedelsbehandling och neuropsykiatriska tillstånd har tidigare 
behandlats i andra kapitel och tas inte upp här.
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Kapitel 11. Olika vårdresultat och risker för kvinnor och män 

Feloperationer vid bråck i ljumsken
Ett exempel som uppmärksammats under senare år gäller operation av kvin
nor med bråck i ljumsken. Kvinnor har diagnostiserats och opererats utifrån 
en norm som bygger på mäns anatomi. Studier har visat att åtta av tjugo kvin
nor får felaktig diagnos på vilken slags bråck i ljumsken de lider av och blir 
felaktigt opererade. Motsvarande siffra för män är en av tjugo. Det leder till 
att kvinnorna oftare måste opereras om, vilket medför ökade risker. 

Därutöver förlorar tre gånger så många kvinnor som män en bit av tar
men om operationen blir akut, vilket ytterligare ökar dödsrisken för kvinnor. 
Kvinnor har fyra gånger högre dödlighet än män vid ljumskbråcksoperatio
ner, bland annat beroende på den högre andelen akuta operationer. Av alla 
ljumskbråcksoperationer i Sverige är andelen akuta operationer 17 procent 
bland kvinnorna och 5 procent bland männen [133].

De risker kvinnor utsätts för på grund av den manliga normen vid diagnostise
ring och behandling av ljumskbråck tas enligt överläkare Anders Kald inte på till
räckligt stort allvar: ”Det finns en inofficiell acceptans för oriktiga bråckopera
tioner på kvinnor, eftersom fallen inte Lex Mariaanmäls. Att fallen inte anmäls 
minskar chansen till att problemet ska uppmärksammas och rättas till framöver. 
Därutöver drunknar operationsresultaten som gäller kvinnor i männens domi
nans – kvinnorna utgör ju endast en tiondel av patienterna” [134, s. 462–463]. 

Ett framsteg i arbetet för jämställd vård och bättre vårdkvalitet är att de 
nationella riktlinjerna för operation av ljumskbråck sedan några år tillbaka 
innehåller ett avsnitt som särskilt tar upp kvinnors ljumskbråck, och vilken 
typ av behandling som är lämplig.

Avvikande utslag vid borrelia
Ett annat exempel på hur den manliga normen kan vara farlig för kvinnor är 
diagnostisering av den fästingburna sjukdomen borrelia. Läkaren och forska
ren Louise Bennet visar i sin avhandling att det finns tydliga könsskillnader 
när det gäller borreliainfekterade patienter [135]. Framför allt handlar det 
om skillnader i utslagens utseende. I sjukvårdsutbildningen får man ofta lära 
sig att borrelia visar sig som en ringformad hudrodnad, men Louise Bennets 
avhandling visar att nära hälften av hudrodnaderna hos patienterna som in
gick i studien inte hade den typiska ringformen. Till exempel kunde utslagen 
i stället vara kraftigt röda i mitten. 

Särskilt hos kvinnorna var det vanligt med icke ringformade rodnader. Att 
kvinnors utslag i större utsträckning har ”fel” utseende ökar risken för att de
ras borrelia inte upptäcks, vilket i sin tur ökar risken för svår borrelia [136]. In
fektionen kan drabba leder, hjärta och nervsystem, bland annat med rubbning
ar i hjärtrytmen och ansiktsförlamning som följd. Kvinnor får dessutom oftare 
borrelia än män. Sedan Louise Bennets forskning uppmärksammats finns fler 
än de klassiskt ringformiga utslagen angivna som möjliga symtom på borrelia.

Kvinnor behöver högre dialysdos
Ett av de områden där nyare forskning pekar mot att mannen är norm är dia
lys. Tillräcklig mängd dialys är av största vikt för ett långsiktigt välmående och 
låg risk att avlida. Otillräcklig dialys leder till att patienten dör i förtid [23].
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Om dialysdosen är för låg kan det alltså få mycket allvarliga konsekvenser 
för patienten, vilket i onödigt stor utsträckning kan ha drabbat kvinnor. Vis
serligen når kvinnor i genomsnitt på riksnivå en något högre måluppfyllelse 
än män, men det ska ses i relation till att måldosen tycks vara fastställd efter 
en manlig norm som får gälla för båda könen. 

Öppna jämförelser 2012 uppger: ”Under senare år har nya rön framkom
mit, som talar för att kvinnor behöver påtagligt högre dialysdos än män. Den 
till synes bättre måluppfyllelsen för kvinnor skall tolkas med hänsyn till det
ta” [23, s. 258]. Det vill säga, hade måldosen för kvinnor i stället utgått från 
just kvinnors behov, hade inte måluppfyllelsen sett lika bra ut.

risker och sämre vårdresultat för män

Kvinnor drabbas oftare av kvalitetsbrister i vården, men det finns också vård
områden där män är mest drabbade.

Fler omoperationer för män med tarmcancer
I samband med kirurgisk behandling av tjocktarmscancer måste 11 procent 
män jämfört med 7 procent kvinnor opereras om inom 30 dagar efter den för
sta operationen. Öppna jämförelser anger att andelen omoperationer påver
kas av hur primäroperationen utfördes, och hur pass sjuk patienten var vid det 
tillfället [26]. Kan det här finnas ett samband med att män söker vård senare 
än kvinnor, så att sjukdomar riskerar att upptäckas i ett senare stadium? Även 
när det gäller ändtarmscancer behöver män oftare än kvinnor opereras om.

diagram 16. Riket: Andel patienter som omopereras inom 30 dagar efter primäroperation av 
ändtarmscancer.

källa: Svenska Rektalcancerregistret.

För både tjocktarmscancer och ändtarmscancer gäller att en något större an
del män än kvinnor avlider inom 90 dagar efter att de opererats [26].
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Kapitel 11. Olika vårdresultat och risker för kvinnor och män 

Könsskillnad i operationsmetod för gallsten
Mellan 25 och 50 procent av befolkningen utvecklar sten i gallblåsan. Men 
de flesta känner inte av sina gallstenar och blir heller inte opererade. Ändå 
är gallstensoperation bland de allra vanligaste kirurgiska ingreppen och 
årligen får cirka 12 000 patienter i Sverige sin gallblåsa bortopererad. När 
gallblåsan tas bort är det bra om det görs med så litet kirurgiskt trauma som 
möjligt. Olika operationsmetoder ger olika stort kirurgiskt trauma, men 
valet av metod kan inte enbart ta hänsyn till det kirurgiska traumat. Man 
måste också väga in vad som är tekniskt möjligt och vilken metod som ger 
minst risk för komplikationer [26]. Det har länge funnits en könsskillnad 
när det gäller att bli opererad med så kallade miniinvasiva metoder, som ger 
mindre trauma.

diagram 17. Riket: Andel patienter som opereras med miniinvasiv teknik vid borttagande av 
gallblåsa.

källa: GallRiks – Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi.

Av diagram 17 framgår det att andelen som opereras med miniinvasiv metod 
ökar för både kvinnor och män, men att den kvarstående könsskillnaden ändå 
är betydande: 2012 opererades 82 procent av männen och 91 procent av kvin
norna med miniinvasiv metod. Skillnaden beror enligt Öppna jämförelser san
nolikt på att män har en mer avancerad gallstenssjukdom när de opereras. Öpp-
na jämförelser redovisar också att män i större utsträckning än kvinnor råkar ut 
för kirurgiska komplikationer inom 30 dagar efter att gallblåsan tagits bort [26].

Sämre blodsockervärde och blodtryck vid diabetes 
Personer med diabetes har mycket olika behov av medicinsk behandling och 
varierande risk för utveckling av komplikationer. Detta kräver välfungerande 
screening, kontroll av riskfaktorer och individualiserad behandling. Enligt 
Öppna jämförelser uppnås behandlingsmålet för blodsockervärdet HbA1c i 
något större utsträckning för kvinnor än för män. Även när det gäller målupp
fyllelse för blodsockervärde specifikt för patienter vid typ 1diabetes, uppnår 
män i lägre utsträckning än kvinnor målvärdet. 
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Liknande resultat finns när det gäller blodtryck. Högt blodtryck hos per
soner med typ 1diabetes ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp, 
njurskada, perifer kärlsjukdom och död. 2012 uppnådde cirka 53 procent av 
kvinnorna målet, jämfört med cirka 42 procent av männen [26]. Varför det 
bland diabetspatienter finns en könsskillnad till mäns nackdel när det gäller 
resultat för såväl blodsockernivå som blodtryck bör studeras vidare. Kan det 
exempelvis ha att göra med könsskillnader i kosthållning, eller i följsamhet 
till medicinering? I så fall, vad skulle dessa skillnader kunna bero på och finns 
det något vården kan göra för att utjämna dem?

Beteendemönster kan påverka vårdresultat och risker

En del av de områden där män visar sämre behandlingsresultat än kvinnor 
tycks inte handla om negativ särbehandling av män från vårdens sida. Exem
pelvis kan könsskillnaden i resultat för blodtryck och blodsocker ha att göra 
med att kvinnor och män på gruppnivå har olika beteenden när det gäller kost 
och motion. Och i en del av de fall där män har sämre resultat eller mer kom
plikationer vid kirurgiska ingrepp kan det finnas ett samband med att de sökt 
vård i ett senare skede av sjukdomen än vad kvinnor gjort. 

Att män söker vård senare skulle kunna vara ett uttryck för att kravet på 
män att bete sig ”manligt” inte går ihop med att försätta sig i patientens un
derordnade och hjälpsökande position. För kvinnors del finns det traditio
nellt inte en lika stark koppling till könsideal utmärkta av exempelvis styrka, 
dominans, självständighet och oberoende. Studier kring skillnader i kvinnors 
och mäns vårdsökande har visat att män mindre ofta än kvinnor söker hjälp 
för fysiska eller psykiska besvär, både hos hälso och sjukvården och hos vän
ner. Det kan härledas till maskulinitetsnormer som understryker självtillit 
och känslomässig självkontroll som viktiga egenskaper hos en ”riktig” man 
[137]. En konsekvens kan bli att män inte tar kontakt med vården förrän de
ras besvär är verkligt allvarliga – och blir då vårdade i ett senare skede, när 
insatserna kan ha sämre effekter.

Sammanfattning

 > Vårdens kunskap om bråck i ljumsken samt borrelia tycks ofta utgå från 
en manlig norm som kan medföra att kvinnor inte blir rätt diagnostiserade 
och heller inte får adekvat behandling. Måldosen inom dialys tycks också 
ha utgått från en manlig norm som fått gälla även för kvinnor.

 > Män med diabetes visar sämre resultat för blodsocker och blodtryck än 
kvinnor, och män med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen måste oftare 
opereras om än kvinnor. En del av skillnaderna i vårdresultat kan bero 
på att det ses som ”omanligt” att söka sig till sjukvården vid problem med 
hälsan, och att män därför får vård i ett senare skede.
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kapitel 12

En genusanalys av vårdtill-
gång, vårdkvalitet och hälsa
Trots alla mål om jämställdhet finns det fortfarande medicinskt 
omotiverade könsskillnader när det gäller vårdtillgång och vård
kvalitet– hur kan det komma sig? Och vilken roll spelar genus för 
hälsan? Vad förlorar kvinnor och män på det sätt som genus utfor
mas i samhället? Det är några av de frågor vi diskuterar i kapitlet.

två grundbultar i genussystemet

En teori som i svenska genusforskningssammanhang kommit att bli mycket 
känd är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet [8]. Teorin går 
i korthet ut på att det finns ett genussystem som grundar sig på två principer: 
segregering (att göra skillnad, att skapa olikhet) och hierarki (att rangordna, 
att överordna och underordna). Detta system har kunnat iakttas i alla hit
tills kända samhällen. Teorin kan vara relevant för att förstå könsskillnader i 
hälsa, vårdtillgång och vårdkvalitet, i synnerhet om man utgår från att männ
iskor verksamma inom vården och den medicinska forskningen inte är opå
verkade av de normer för kön som råder i övriga samhället.
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Kapitel 12. En genusanalys av vårdtillgång, vårdkvalitet och hälsa 

Segregering – att skapa olikhet
Den första principen, segregering – eller som den också kallas, dikotomi – 
handlar om att det görs skillnad på kvinnligt och manligt. Det som är manligt 
är inte kvinnligt och vice versa. Mer eller mindre stereotypa föreställningar 
om kön möter oss direkt när vi föds. Senare i livet tenderar pojkar och flickor 
att välja olika typer av utbildningar och hamna i olika typer av yrken med oli
ka lön. Män och kvinnor förväntas ha olika intressen, olika frisyrer och även 
klä sig olika. Exemplen på könssegregering är många, men principen är att 
könen hålls isär i samhällets genussystem. Det manliga och det kvinnliga kon
strueras som olika, och inte sällan som varandras motsatser.

hierarki – mannen är norm
Genussystemets andra princip, hierarki – eller som den också kallas: den 
manliga normens primat – handlar om att det manliga generellt är normen 
och överordnat det kvinnliga. Exempelvis tenderar män att återfinnas på hö
gre befattningar och ha högre löner än kvinnor [57]. Den som öppnar en dags
tidning eller ser en nyhetssändning blir snabbt varse vilket kön som domine
rar och oftast finns på ledande positioner inom såväl näringslivet, politiken 
och akademin som inom media, kultur och sport – även i ett formellt jämställt 
land som Sverige. Det som män gör tenderar att värderas högre – även om det 
ibland är exakt detsamma som kvinnor gör [8, 13, 57, 138–144].

Ett känt exempel från det medicinska området är skandalen som ledde till 
att hela styrelsen för Medicinska forskningsrådet fick avgå. Detta sedan det 
bevisats att vetenskapliga artiklar som publicerats av män systematiskt vär
derats högre än de som publicerats av kvinnor, och att kvinnor behövde vara 
2,6 gånger så produktiva som män för att få samma vetenskapliga status [145]. 
Denna högre värdering av mäns meriter var något som av allt att döma skedde 
omedvetet.

Genusvetenskaplig forskning påvisar hur mannen är norm i en mängd 
olika sammanhang. ”Det manliga” står ofta för det könsneutralt allmänmän
skliga, till exempel i språket, medan ”det kvinnliga” inte på samma sätt kan 
göras till norm för alla människor. Det heter målsman, ombudsman, talman 
och så vidare. En växel är obemannad, inte obekvinnad. Inte heller tältar man 
i tvåkvinnstält. Skyltar som ska representera det allmänmänskliga visar bil
der av män, inte av kvinnor. Vi står inte vid övergångsstället och väntar på 
grön gumma.

Om ett kvinnligt ord används om en man är det närmast att likna vid en 
degradering. Då manliga idrottsutövare presterar dåligt kan de till exempel 
benämnas ”kärringar” eller ”flickor.”

Ett intressant exempel är ordet sjuksköterska, som tycks bryta mot regeln 
att kvinnliga ord inte kan täcka in det könsneutralt mänskliga på samma sätt 
som manliga ord. Signifikant är dock att män som är sjuksköterskor känt sig 
obekväma med den kvinnliga etiketten, varför en del försökt kalla sig sjuk
skötare i stället – vilket i sin tur gett upphov till förvirring eftersom en sköta
res och sjuksköterskas arbetsuppgifter och befogenheter skiljer sig åt. 

Genussystemets andra 
princip, hierarki – eller 
som den också kallas: 
den manliga normens 
primat – handlar om att 
det manliga generellt är 
normen och överord
nat det kvinnliga.
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Genussystemet och vårdtillgången

I den här översikten har vi presenterat studier som sammantaget tyder på att 
kvinnor i jämförelse med män riskerar att komma till korta när det gäller vår-
dens tillgänglighet. De studier vi tagit upp handlar om många olika sjukdomar 
och tillstånd och det är rimligt att anta att flera faktorer kan samspela med 
varandra när det gäller könsskillnader i tillgång. Det är ofta mycket lättare att 
konstatera att det finns en skillnad mellan kvinnor och män, än att fastslå vad 
skillnaden beror på. Men man kan inte utesluta att en del av könsskillnaderna 
i vårdtillgång kan ha samband med samhällets genussystem.

I samband med att vården blir försenad talar man ibland om ”patient’s de-
lay” (patienten försenar själv behandlingen genom att inte söka vård) respek-
tive ”doctor’s delay” (vården försenar behandlingen genom att inte ge tillgång 
och genom att olika processer fördröjs).

”Doctor’s delay” kan handla om att män och kvinnor riskerar att ses som 
olika och bedömas ha olika vårdbehov – även i fall där de skulle ha nytta av att 
få samma typ av behandling inom samma tidsram. Därmed inte sagt att det 
skulle handla om en medveten olikabehandling eller diskriminering. 

Genusforskare menar i allmänhet att när kvinnor missgynnas i samhället 
handlar det ofta om omedvetna värderingar av kön, värderingar som bärs av 
ett stort antal människor, i ett stort antal organisationer och institutioner, 
och som ger ett utfall som i slutändan missgynnar kvinnor – även om ingen 
haft för avsikt att diskriminera.

Forskaren Stina Backman som studerat kulturella föreställningar om män 
och hälsa har bland annat funnit bilden av mannen som drar sig för att söka 
vård vid allvarligare sjukdomstillstånd [146]. Det är relevant att fråga vad en 
sådan kulturell föreställning om kön kan spela för roll i vårdens vardagliga 
verksamhet – en verksamhet som innehåller ett oändligt antal bedömningar 
och prioriteringar av olika slag. Om inte män förväntas söka vård ”i första ta-
get”¨ – finns det då risk för att män (omedvetet) prioriteras och att kvinnors 
vårdbehov ses som mindre allvarliga? 
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Läkaren Jenny Andersson har undersökt läkarstuderandes föreställningar 
om kön. Hon hävdar att läkarstudenternas föreställningar om den typiskt 
manliga respektive kvinnliga patienten mycket väl skulle kunna påverka så
väl bemötande som handläggning i klinisk praktik. På följande sätt beskriver 
hon studenternas föreställningar och den risk för orättvisa de medför:

Manliga patienter föreställdes vänta med att söka vård medan kvinnliga pa-
tienter associerades med hjälpsökande i större utsträckning. I en genusstruktur 
där manliga egenskaper värderas högre framstår det som tänkbart att män å 
ena sidan väntar att söka vård för att inte avvika från ett maskulint ideal och 
kvinnor å andra sidan avvaktar att söka vård för att inte uppfattas som krä-
vande. Om dessa föreställningar gällande så kallat manligt respektive kvinnligt 
sökbeteende är utbredda inom vårdverksamheten framstår det som sannolikt 
att männen omedvetet prioriteras när de (väl) kommer. Den uppenbara risk för 
orättvisa som föreligger består i att dessa generella föreställningar, i det indi-
viduella mötet med en vårdsökande man eller kvinna, kan orsaka att lika såväl 
som olika behov både skapas och förbises i vårdrelationen [20, s. 68–69].

I detta avsnitt har vi resonerat om hur föreställningar om kön kan leda till 
”doctor’s delay”. Lite längre fram i kapitlet kommer vi gå in på tänkbara sam
band mellan manligt genus och ”patient’s delay”. 

Genussystemet och vårdkvaliteten

Som vi redogjort för tidigare drabbas kvinnor oftare än män av kvalitetsbris
ter och problem i vården. Hur kan man då tolka att majoriteten av klagomål 
på vården gäller kvinnliga patienter, att kvinnor mer än dubbelt så ofta som 
män rapporterar att de utsatts för kränkningar i vården och att kvinnor i stör
re utsträckning än män upplever att vården inte respekterat dem?

Det kan vara fruktbart att tänka på dessa könsskillnader i vårdkvalitet uti
från teorin om genussystemet. Ett klassiskt exempel som brukar nämnas i 
samband med nedlåtande kvinnosyn och bristande vårdkvalitet för kvinnor 
är förkortningen SVBK. Den står för SvedaVärkochBrännKärring, och 
kunde tidigare skrivas in i journalerna för kvinnor med smärtproblematik 
[147]. Detta har upphört bland annat sedan patienterna fått rätt att själva ta 
del av vad som står i journalerna, och sedan den genusmedicinska forskning
en bidragit till ändrat förhållningssätt. En av de insatser som den genusmedi
cinska forskningen gjort är att verka för att benämningen på kvinnors smärt
problem ska ändras från ”diffusa” symtom till ”hittills oförklarade” symtom:

”Därigenom visar vi patienterna och oss själva att huvudproblemet är att 
medicinen saknar kunskap om symtomen. Istället för att psykologisera pa
tienten lägger vi skulden på medicinen och dess brist på forskning om vad 
dessa symtom betyder”, skriver Anne Hammarström, läkare och professor i 
folkhälsovetenskap. [147]. Men såväl ur ett jämställdhetsperspektiv som ur 
ett kvalitetsperspektiv kan det vara relevant att fråga sig: Är de attityder som 
ledde fram till att kvinnor beskrevs i termer av SvedaVärkoch BrännKär
ringar helt borta ur vården?
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Kvalitetsbristerna gäller inte bara bemötande. Ett exempel på kvalitets
brist för kvinnor är behandlingen av bråck i ljumsken där kvinnor opererats 
med den manliga anatomin som utgångspunkt, vilket bland annat lett till hö
gre dödsrisk för kvinnor. Andra exempel är neuropsykiatriska tillstånd som 
autism och ADHD, där det tycks finnas en manlig norm som kan medföra att 
flickor och kvinnor inte blir rätt diagnostiserade och inte heller får adekvat 
behandling. Måldosen inom dialys tycks ha utgått från en manlig norm som 
får gälla för båda könen, trots att det finns rön som indikerar att kvinnors 
måldos borde vara högre än mäns. I dessa exempel är den manliga normen, 
genussystemets andra princip, tydlig.

Teorin om genussystemet, i synnerhet principen om segregering, är ock
så användbar när det gäller de kvalitetsbrister män drabbas av, exempelvis 
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vårdens möjlighet att upptäcka mäns psykiska ohälsa. Det har framförts 
att diagnoskriterierna för depression är utformade efter en norm baserad 
på kvinnor. 

Mycket grovt sett konstrueras genus så att för flickor och kvinnor är det 
mer accepterat att vara ledsna och att visa det, än vad det är för män. Pojkar 
och män uppmuntras i stället mer till en tuffhet där inte ledsenhet är lika ac
cepterat. Denna olikhet i vad som förväntas av kvinnor och män kan ses som 
ett uttryck för segregering, isärhållande av det som är kvinnligt och manligt. 
Det kan vara mer accepterat för kvinnor än för män att visa nedstämdhet och 
de övriga symtom som diagnoskriterierna för depression bygger på. Att tolka 
män som deprimerade skulle i vissa avseenden kunna ses som att feminisera 
dem och därmed även degradera dem.

I ett vidare perspektiv skulle även principen om hierarki kunna tillämpas på 
den hierarki som finns mellan den somatiska och den psykiatriska vården, då 
mäns besvär oftare tolkas som fysiska och kvinnors som psykiskt betingade.

Genussystemet och hälsan

Män har kortare medellivslängd än kvinnor och dör oftare till följd av själv
mord, olyckor och alkoholrelaterade sjukdomar. Kvinnor lever längre än 
män, men har större sjukfrånvaro och upplever sin hälsa som sämre, inte 
minst när det gäller psykiska aspekter. Vilken roll kan genussystemet spela 
för dessa skillnader?

hormoner eller livsvillkor som förklaring vid psykisk ohälsa
Genom åren har skillnaderna i psykisk ohälsa många gånger förklarats med 
hänvisning till kvinnors specifika biologiska förutsättningar – ytterst sällan 
har mäns biologiska förutsättningar setts som bidragande orsak. 

Exempelvis har det antagits att kvinnors hormonella förändringar i sam
band med menstruation, barnafödande och klimakteriet skulle göra kvinnor 
särskilt känslomässigt labila, vilket skulle medföra en sårbarhet för psykisk 
instabilitet. Sådana förklaringsmodeller menar alltså att det är ”kvinno
könet” i sig som orsakar större psykisk ohälsa bland kvinnor och bortser från 
skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor [148].

Men skillnader i livsvillkor påverkar både den fysiska och den psykiska 
hälsan – för både kvinnor och män. Att ha sämre påverkansmöjligheter, 
sämre ekonomi, osäkrare situation på arbetsmarknaden, större utsatthet 
för såväl våld i nära relation som för andra former av underordning, inne
bär en större utsatthet för fysiska och psykiska hälsoproblem [149]. Så länge 
genomsnittliga livsvillkor och påverkansmöjligheter skiljer sig åt mellan kö
nen kommer det också att finnas skillnader i kvinnors och mäns psykiska 
hälsa [150][33].

En annan invändning mot de biologiska förklaringsmodellerna grundar 
sig i de förändringar över tid som vi tog upp i kapitlet Psykisk ohälsa och 
könsnormerade diagnoser. Sedan 1980talet har åldersspannet då kvinnor 
upplever mest psykisk ohälsa förändrats: tidigare upplevde kvinnor mest 
psykisk ohälsa i åldrar över menopausen, men nu är det i stället i tonår och 
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tidig vuxen ålder som kvinnor mår som sämst psykiskt. I stället för att söka 
förklaringsmodeller som skulle innebära att det är kvinnors biologi som för
ändrats sedan 1980talet, är det sannolikt bättre att försöka förstå föränd
ringen genom att studera hur villkoren för flickor och kvinnor i olika åldrar 
har förändrats de senaste decennierna. Liknande uppföljningar av mäns 
livsvillkor i olika åldrar borde ge förståelse för mönstren i mäns psykiska 
ohälsa över tid.

Maskulinitetskonstruktion och folkhälsa
Manlighet konstrueras i större utsträckning kring konkurrens, risktagande, 
dominans och våld. Det har negativa hälsokonsekvenser för såväl kvinnor och 
barn som för män själva. En bidragande orsak till mäns kortare medellivs
längd är att män oftare än kvinnor dör till följd av olyckor. 

Maskulinitetsforskaren Dag Balkmar framhåller mäns risktagande i trafi
ken som ett problem som får förödande konsekvenser för såväl män själva 
som för andra: ”Män i bilar dödar sig själva och andra, om än inte avsiktligt” 
[151, s.402]. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande konstate
rar krasst: ”I den mån kvinnor förolyckas är det ofta män som kör ihjäl dem” 
[152]. Att män oftare både orsakar och avlider till följd av trafikolyckor kan 
inte enbart förklaras av att män kör mer bil än kvinnor. Även när man tar 
hänsyn till detta är det just mäns risktagande i form av rattonykterhet och 
fortkörning som medför mäns statistiska överrepresentation i samband med 
trafikolyckor. Och risktagande i form av bristande bilbältesanvändning bi
drar till att förvärra mäns skador. 

”En förklarande faktor till mäns överrepresentation i olycksstatistiken är 
att bilar och bilkörning traditionellt har tillskrivits det symboliskt masku
lina”, skriver Dag Balkmar [151, s. 402]. Bilen kan fungera som en symbol för 
maskulinitet och ett redskap med vars hjälp maskulin identitet och status 
konstrueras och uttrycks, inte minst genom risktagande.

Våld är ett annat område där konstruktionen av maskulinitet har negativa 
effekter på folkhälsan. År 2012 anmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor 
och 40 000 fall av misshandel av män. Det är viktigt att föra fram att man kan 
göra folkhälsomässiga och samhällsekonomiska vinster genom att påverka 
konstruktionen av maskulinitet, så att den i mindre utsträckning kalibreras 
mot dominans, risktagande och våld. Mäns våldsutövande är inte något na
turgivet som är omöjligt att ändra, utan handlar i stället om genuskonstruk
tion. Hur maskulinitet konstrueras i relation till våld hänger samman med 
såväl med materiella, institutionella och strukturella förutsättningar som 
med olika ideal och föreställningar om kön. Maskulinitet konstrueras inte li
kadant överallt och alla samhällen och grupper är inte lika våldsamma.

Det är viktigt att hålla i minnet att många män tar avstånd från våld och 
uppfattar det som helt främmande och förkastligt att ta till våld, men ändå 
kvarstår faktum att den absoluta merparten av våldet utövas av män, och att 
detta våld utgör ett folkhälsoproblem såväl globalt som i Sverige.

När det gäller mäns hälsa är själva efterfrågan på vård en viktig fråga. Män 
söker vård mer sällan än kvinnor. En förklaring som har diskuterats är att 
män avstår från att efterfråga vård eftersom det inte passar med traditionella 
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förställningar om maskulinitet att försätta sig i den ställning av beroende och 
underordning som patientrollen innebär. 

I genussystemet tilldelas kvinnor och män olika egenskaper. För kvinnor 
är det mer accepterat att vara underordnade, beroende och hjälpsökande – 
egenskaper som har bäring på patientens roll i förhållande till experten/lä
karen. Kvinnor som söker vård bryter inte mot traditionella förväntningar på 
sitt kön. Men en vårdsökande man bryter mot det stereotypa idealet att en 
man ska vara överordnad, stark och självständig. Om den stereotypa mans
rollen innebär att män inte förväntas söka vård ”i första taget” – vilka kon
sekvenser kan det i förlängningen få för mäns hälsa? Förmodligen skulle det 
finnas betydande hälsovinster att göra om män sökte vård tidigare.

Överlag tycks det som att konstruktionen av maskulinitet innebär många 
hälsorisker för män. Yrkeslivet är en viktig arena för konstruktion av masku
linitet. Visserligen är mäns löner högre än kvinnors, och visserligen återfinns 
män oftare i högre positioner än kvinnor, men det kan också vara så att män 
i större utsträckning än kvinnor upplever förväntningar från såväl sig själva 
som omgivningen om att göra karriär och tjäna mycket pengar. Det ingår som 
en inte oväsentlig del i konstruktionen av maskulinitet att vara tävlingsinrik
tad och slå sig fram i konkurrens med andra, vilket kan vara pressande.

Vi har tidigare pekat på risken att män som grupp har mindre hälsosamma 
vanor när det gäller kost och motion, vilket kan leda till negativa konsekvenser 
som till exempel fetma och problem med blodtryck och blodsocker. Hammar
ström lyfter fram att såväl från USA som från Sverige finns redovisat att minst 
en tredjedel av mäns överdödlighet jämfört med kvinnors beror på olycksfall, 
självmord, levercirrhos samt sjukdomar i andningsorganen. Hammarström 
påpekar att denna dödlighet till stor del orsakas av beteenden som i våra kul
turer är mer accepterade bland män, däribland tävlingsinriktat prestations
beteende, risktagande, våldshandlingar och hög alkoholkonsumtion [28].

Det kan vara relevant att tänka i termer av jämställdhetspolitiskt åtgärd
bara dödsorsaker och jämställdhetspolitiskt åtgärdbara folkhälsoproblem. 
Mäns våld mot kvinnor betraktas redan som både ett folkhälsoproblem och 
ett jämställdhetsproblem. Men även de övriga faktorerna som inverkar ne
gativt inte minst på mäns hälsa, som alkoholkonsumtion, ohälsosamma kost 
och motionsvanor, att söka vård ”för sent” och att ta risker i trafiken skulle 
tydligare kunna lyftas fram som både folkhälsoproblem och jämställdhets
problem, då de både har konsekvenser för folkhälsan och kan ses som förlus
ter som män gör i genussystemet.

Genussystemet och kvinnors hälsa
Kvinnor gör också en lång rad förluster relaterade till genussystemet, både 
hälsomässiga och andra [65]. Exempelvis har kvinnor generellt sett lägre 
lön än män och återfinns oftare på lägre positioner i arbetslivet, vilket kan 
ge mindre möjligheter att påverka sitt liv, något som i sin tur kan resultera 
i ohälsa. ”Lönediskrimineringen försämrar kvinnors karriär och försörj
ningsmöjligheter. Ekonomisk stress har visat sig vara en viktig ohälsofram
kallande faktor som är vanligare hos kvinnor än hos män”, skriver Hammar
ström [28]. Kvinnodominerade yrken inom vård och omsorgssektorn verkar 
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medföra särskilda påfrestningar för den psykosociala hälsan. Att arbetslivet 
överhuvudtaget är segregerat i kvinno och mansområden kan sättas i sam
band med genussystemet.

 Sannolikt påverkas kvinnors hälsa också av den stora andelen obetalt ar
bete som det förväntas att i synnerhet kvinnor ska utföra, exempelvis i hus
hållet och omsorgsarbete när det gäller anhöriga. Som vi nämnde ovan kan 
män uppleva press för att det förväntas av dem att avancera i yrkeslivet och 
tjäna mycket pengar. Men även kvinnor upplever press och stress relaterat 
till bland annat prestationer, och folkhälsoundersökningar visar att kvinnor i 
större utsträckning än män har besvär med ängslan, oro och ångest. 

I genussystemet är det framförallt kvinnan som är ett sexuellt objekt och 
exponeras i det offentliga rummet. De kroppsideal som ständigt omger kvin
nor kan sättas i samband med att kvinnor utsätter sig för kirurgiska ingrepp 
på kosmetisk grund, samt drabbas av ätstörningar som anorexi och bulimi.

Förändring är möjlig

Ovan har vi beskrivit områden där genus och genussystemet kan ha relevans 
för hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång. Alla dessa områden skulle kunna be
aktas inom ramen för såväl folkhälsopolitik som jämställdhetspolitik, då ge
nus och bristande jämställdhet påverkar både kvinnors och mäns livsvillkor 
på sätt som får konsekvenser för folkhälsan. Kanske kan man rentav prata om 
jämställdhetspolitiskt åtgärdbar sjuklighet och dödlighet.

 I varje fall är många av de villkor som är förknippade med att tillhöra ex
empelvis ett visst kön inte naturgivna, utan någonting som skapats och ska
pas i samhället. De varierar från samhälle till samhälle, och är alltså möjliga 
att förändra. Nästa kapitel handlar om hur förutsättningarna för jämställd
het i vården kan öka genom att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbe
tet för kunskapsstyrning och kvalitetsutveckling.

Sammanfattning

 > Kvinnors sämre vårdtillgång och vårdkvalitet återfinns inom en rad olika 
områden och kan ha många olika förklaringar. En förklaring kan sökas i 
teorin om genussystemet.

 > Teorin om genussystemet bygger på två principer som observerats i alla 
kända samhällen – segregering och hierarki. Det innebär att manligt och 
kvinnligt hålls isär och betraktas som olika, samtidigt som det manliga är 
överordnat det kvinnliga.

 > Både kvinnor och män gör förluster i genussystemet.
 > Det kan vara fruktbart att förstå en del av folkhälsoproblem också som 
jämställdhetsproblem, och att tänka i termer av jämställdhetspolitiskt 
åtgärdbar ohälsa och dödlighet.
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kapitel 13

Hur ska vi uppnå en jämställd 
vård?
För att ge kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig vård, 
måste vi ha med ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av organi
sationen, från planering och beslutsfattande till det dagliga göran
det. Det är den strategi som kallas jämställdhetsintegrering.
Genom satsningen Program för hållbar jämställdhet har många 
kommuner och landsting jämställdhetsintegrerat sina system för 
att styra, planera och följa upp verksamheten så att jämställdhets
perspektivet kan finns med på ett naturligt sätt i det dagliga arbetet. 

en strategi för jämställdhet

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde den regeringsfinansierade 
satsningen Program för hållbar jämställdhet (HåJ) under åren 2008–2013. 
Syftet var att utveckla offentligt finansierade verksamheter inom kommun 
och landstingssektorn för att säkerställa likvärdig medborgarservice oavsett 
kön. Det innebär att verksamheten utformas för att svara mot kvinnors och 
mäns samt flickors och pojkars livsvillkor och behov och att invånare kan 
känna trygghet i att resursfördelning och bemötande är likvärdigt.
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En viktig pusselbit för att beslutsfattarna ska kunna ge kvinnor och män 
likvärdig service är att jämställdhetsperspektivet integreras i lednings och 
styrsystemen. Denna strategi kallas för jämställdhetsintegrering. Jämställd
hetsintegrering innebär enligt Europarådets definition:

(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsproces-
ser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla 
nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i 
beslutsfattandet. Det måste därför finnas kunskaper och rutiner som hjälper 
politiker och medarbetare att agera så att de bidrar till jämställdhet i de beslut 
och arbetsprocesser de själva kan påverka.

För att få genomslag för tanken om att jämställdhetsperspektivet ska in i de 
ordinarie processerna har Sveriges Kommuner och Landsting valt att lyfta 
fram jämställdhet som en kvalitetsfaktor. Jämställdhet är i grunden en fråga 
om rättvisa och demokrati och jämställdhetsintegrering synliggör struktu
rella villkor för att utöva makt och fördela samhällets resurser. Genom arbe
tet med jämställdhetsintegrering upptäcker man också kvalitetsbrister som 
man inte skulle fått syn på utan ett köns eller genusperspektiv. 

Genom att knyta jämställdhetsarbetet till det vardagliga arbetet med verk
samhetsutveckling, kan jämställdhet bli en del av det generella arbetet med 
kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar i stället för att hänvisas till 
något vid sidan av den ordinarie verksamheten. På detta sätt blir jämställd
het inte bara ett mål i sig, utan också ett medel för att nå verksamhetens egna 
mål. Då behöver inte förbättringsarbetet uppfattas som en extra pålaga, utan 
i stället något som hjälper medarbetare, chefer och politiker att utföra sina 
uppdrag. Erfarenheter av arbete med jämställdhetsintegrering har också vi
sat att verksamheten blir mer effektiv och att servicen kan ges med högre kva
litet om man arbetar systematiskt med att synliggöra kön [154].

en modell för jämställdhetsintegrering

Ett landstings organisation kan beskrivas utifrån ett antal processer som 
krävs för att fullgöra uppdraget i förhållande till invånarna. Utgångspunkten 
är att jämställdhet i de tjänster verksamheten levererar bäst utvecklas inom 
ordinarie processer och med befintlig arbetsorganisation. Jämställd hälsa 
och vård är ett resultat av många samverkande processer på olika nivåer i en 
organisation. Ju fler processer som har integrerat ett jämställdhetsperspek
tiv desto större chans att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig 
vård och behandling. Vi kan identifiera fyra huvudprocesser: styrning, led
ning, kärnverksamhet och stödprocesser.

Styrprocesser – den övergripande styrningen
Styrprocesserna kan ses som ett ramverk av dokument som övergripande styr 
verksamheten. Dels finns en yttre styrning i form av lagar och förordningar 
som organisationen inte själv kan påverka – exempelvis hälso och sjukvårds
lagen, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens föreskrifter. I de externa styr

Genom att knyta jäm
ställdhetsarbetet till 
det vardagliga arbetet 
med verksamhetsut
veckling, kan jämställd
het bli en del av det 
generella arbetet med 
kvalitetsutveckling och 
ständiga förbättringar.
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dokumenten finns ofta uttalade krav på att vården ska vara jämlik, dessa krav 
kan sedan speglas av organisationens egna styrdokument.

Organisationens styrdokument, som den politiska ledningen fattar beslut 
om och som styr mål och prioriteringar, kan gälla övergripande planer och 
långsiktiga mål för hur man vill att vården ska utvecklas, strategier som pekar 
ut färdriktningen och prioriteringar eller policys som anger förhållningssätt 
i en viss fråga.

Ett exempel: Jämtlands läns landsting har flera dokument som styr jäm
ställdhetsintegrering av verksamheten och de politiska besluten. I fullmäkti
ges ”Policy för Jämställdhet och Jämlikhet som utvecklingskraft” formulerar 
politikerna landstingets uppdrag när det gäller att omfördela makt och för
ändra samhället och vården:

Jämtlands läns landsting ska stödja och vara pådrivande i arbetet med att 
avskaffa stereotypa föreställningar och hinder som utgör grunden för män-
niskors ojämlika villkor på det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 
området. Det gäller både inom landstinget och i samverkan utanför den egna 
verksamheten. 

Jämtlands läns landsting ska vara ett jämställt och jämlikt landsting där kvin-
nors, mäns, flickors, pojkars, samt queera personers villkor, rättigheter, möj-
ligheter och skyldigheter är lika i hela organisationen. Maktstrukturer måste 
synliggöras för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Kunskap om jämställdhet 
och intersektionalitet är nödvändig för att kunna förändra attityder och värde-
ringar kring kvinnors, mäns, flickors, pojkars, samt queera personers förutsätt-
ningar. Härskartekniker är inte accepterat och ska motverkas. [173, s. 3]

Ytterligare ett dokument i kedjan är ”Landstingsstyrelsens Strategi för jäm
ställdhet och jämlikhet” vilket utgörs av den europeiska jämställdhetsdekla
rationen, som vi kommer in på lite längre fram i detta kapitel.

I Landstingsplanen, där politikerna sätter upp övergripande mål och förde
lar resurser för nästa treårsperiod har jämställdhet integrerats i olika områ
den, och det finns ett stycke som tydliggör området jämställd och jämlik vård. 
För att tjänsteorganisationen ska kunna förverkliga politikernas intentioner 
på området finns också en landstingövergripande handlingsplan som lands
tingsdirektören ansvarar för. Planen baseras på den europeiska jämställd
hetsdeklarationen och organisationens övergripande politiska skrivningar 
kring jämställdhet och jämlikhet. Den anger till exempel vilket stöd som ska 
ges till organisationen och vem som ska göra vad för att deklarationen ska ge
nomföras inom olika målområden. Direktörens landstingsövergripande plan 
ska sedan integreras i verksamhetsplaneringen.

Det är ofta fullmäktige som beslutar om dessa dokument, men inte alltid. 
Styrningen syftar till att påverka kärnprocesserna. Men styrningen är sällan 
direkt, utan den sker via ledningsprocesserna.
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Ledningsprocesser – konkreta mål, fördelade resurser och uppfyllda mål
Ledningsprocesser är system och rutiner som används för planering, genom
förande och uppföljning av verksamheten och som dokumenteras i verksam
hetsplan, budget, verksamhetsberättelser och årsredovisning. Det är här som 
lagstiftningen och politiska mål konkretiseras, resurser fördelas och målupp
fyllelse redovisas. 

Principiellt beslutar politikerna om vad och när (mål och budget) och che
ferna om vem och hur (verksamhetsplanering).

Exempelvis har politikerna i Västra Götalandsregionen beslutat (i budge
ten för 2014) att Regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnderna ska sä
kerställa att vården är jämlik och jämställd. Könsskillnaderna i hjärtsjukvår
den samt strokesjukvården ska minska och resultaten ska följas under året 
utifrån utvalda indikatorer som speglar såväl vårdens insatser som resultat 
utifrån ett könsperspektiv. Nästa steg för dem som planerar verksamheterna 
är att planera och tillsätta resurser så att detta kan bli verklighet.

Kärnprocesser – chefernas och medarbetarnas uppdrag
Kärnprocesserna är politiskt styrda genom verksamhetsplaner och budget 
och det är chefer och medarbetare som genomför uppdraget. Kärnprocesser 
är den vård som erbjuds i primärvården och specialistvården inom både so
matisk och psykiatrisk vård för att bota, behandla och förebygga olika hälso
problem som finns i befolkningen.

Jämställdhetsintegrerade kärnprocesser betyder att vården är likvärdigt 
god för kvinnor och män. Det innebär också att den ska vara fri från genus
bias. Då krävs det att kunskapsunderlaget som vården byggs på och de ruti
ner som utarbetas har ett genusperspektiv och bidrar till jämställdhet. När 
vården möter patienten är det viktigt att den personal som möter patienten 
inte bemöter, diagnostiserar, behandlar och ger omvårdnad med genusbias. 
Det är därför av högsta vikt att alla de aktörer som deltar i hela processen från 
forskning till vårdens möte med patienten ges kunskaps om genus och jäm
ställdhet, och även har rutiner för att undvika genusbias när de genomför sitt 
arbete.

För att det förebyggande arbetet med folkhälsa ska få genomslag måste kön 
och makt, samt andra maktordningar som exempelvis ålder, etnisk tillhörig
het, klass och sexuell läggning, synliggöras och problematiseras. Detta gäl
ler både inom forskningen och i praktiken för de aktörer som är verksamma 
inom folkhälsoområdet och politiker som tar beslut som påverkar folkhälsan.

Stödprocesser – för att organisationen ska fungera effektivt
Med stödprocesser avses normalt det som organisationen behöver tillföras 
för att fungera effektivt – till exempel administrativa system och rutiner (som 
mallar, ITsystem, handböcker och checklistor). Som stöd för att tillhanda
hålla god vård på jämlika villkor finns det krav på att det finns ett lednings
system för kvalitet, som vi i detta sammanhang ser som en stödprocess [155]. 

En viktig uppgift inom kvalitetsledningen är att sammanställa och analysera 
information från olika källor för att ge beslutsfattare en övergripande bild av 
vårdens kvalitet. Ett fungerande kvalitetsledningssystem synliggör brister som 
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uppstår i verksamheten och vilka grupper av patienter som drabbas. Ju mer 
data som finns tillgängligt att analysera utifrån kön desto större potential att 
kvalitetsarbetet också fångar upp brister i verksamheten för kvinnor och män. 

Resultat i Öppna jämförelser, Nationella patientenkäten, rapporter från pa
tientnämnder och Lex Mariaanmälningar är exempel på informationskällor 
som kan användas för att göra jämställdhetsanalyser av vårdens kvalitet [156].

Ett exempel kommer från den Samhällsmedicinska enheten i Gävleborgs 
landsting som gjort en analys av de egna resultaten i Öppna jämförelser 2012 
ur ett könsperspektiv. Utifrån oförklarade skillnader mellan kvinnor och 
män har man beslutat att fördjupa analyserna inom fem områden: vårdade på 
strokeenhet, blodtryckssänkande behandling, antibiotikabehandling, met
forminbehandlad diabetes samt undvikbar slutenvård. Syftet är att fördjupa 
kunskapen om könsskillnaderna i de berörda verksamheterna och att formu
lera mål i verksamheternas styrkort utifrån förändringsbehov [157].

Andra stödprocesser är till exempel arbetet med kommunikation, internt 
såväl som externt. Att utmana rådande normer och att systematiskt undvika 
stereotypa bilder av kvinnor och män i kommunikationsarbetet är ett viktigt 
led i att uppnå jämställda verksamheter. Det finns en rad andra stödprocesser 
där det också är relevant att beakta ett jämställdhetsperspektiv, såsom rekry
tering och kompetensförsörjning, ITutveckling och upphandling. Beställare 
kan ställa krav på att offentligt finansierad vård ska vara jämställd oberoende 
av vem vårdgivaren är och sätta upp detta som krav när man ska upphandla 
vårdgivare. Man kan läsa mer om detta i Sveriges Kommuner och Landstings 
skrift om att ställa jämställdhetskrav vid upphandlingar [158].

I Stockholms läns landsting har man funnit det viktigt att kvalitetssäkra 
beställarprocessen ur ett jämställdhetsperspektiv. Tre indikatorer följs upp 
årligen vid avtalsuppföljningar [159]:

1. Har vårdgivaren skriftliga rutiner för omhändertagande av våldsutsatta 
kvinnor?

2. Har vårdgivaren dokumenterade rutiner för bemötande, synliggörande 
och kompetens kring hbtpatienter?

3. Har vårdgivaren deltagit i landstingets jämställdhets och jämlikhetsut
bildning för chefer?

Struktur och kultur gör också kön
Formell jämställdhet är ingen garanti för en faktisk jämställdhet [160, 161]. 
En faktisk jämställdhet förutsätter att även informella processer påverkas, 
det vill säga kulturen i en organisation måste ändras så att jämställdhetsper
spektivet blir en naturlig del av vardagen.

Kulturen kommer till uttryck i form av förhållningssätt, värderingar och 
invanda mönster – ”så här gör och tänker vi hos oss”. Den kan ”sitta i väg
garna” och är därmed svår att upptäcka och förändra. Professioner, intres
segrupper, hierarkier och grupperingar av olika slag kan tjäna på att bevara 
en viss kultur. En avgörande fråga för ett hållbart utvecklingsarbete är hur 
kulturen i en organisation kan förändras. Ensidiga direktiv uppifrån räcker 
inte till, utan det krävs stöd av olika slag – utbildning, handledning, dialog 
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och reflektionstillfällen. Här är också ledarskapet på alla nivåer viktigt för 
att förmedla målen och visa på vägar att omsätta dem i praktiskt görande. 
Det är först när kompetensen når ut i organisationerna som den har chans 
att påverka praxis på ett effektivt sätt och komma patienterna tillgodo. Ex
empelvis krävs integrering av genus och jämställdhetsperspektiv i vårdut
bildningarna och i utbildningar för chefer och personal som är verksamma 
inom vården.

Forskning har visat att om jämställdhetsarbetet ska fungera krävs också att 
arbetet ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess, det vill säga inte något 
som bara görs en gång och sedan är avklarat [154]. För detta krävs perma
nenta stödstrukturer i organisationen. Stödet kan organiseras internt – via 
staben – exempelvis i form av jämställdhetsstrateger, samordnare eller andra 
som kan bistå med kunskaper och analyser. En organisation kan också an
vända sig av externa experter på genus, jämställdhet och förbättringsarbete.

Det krävs även någon form av ”störning”, där etablerade strukturer och 
arbetssätt ifrågasätts. Störningen kan komma inifrån organisationen, men 
framförallt utifrån. Den kan komma i form av konsulter, experter, forskare 
från universitet och högskola. Störningen kan organiseras som processtöd, 
utvärdering eller interaktiv forskning. Det handlar inte om några linjära och 
enkelriktade processer, utan det handlar om att göra om och förändra under 
resans gång. Störningen ska visa hur processerna fortgår samt vad som driver 
eller hindrar dem.
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Att ”beköna” styrdokumenten och skapa verksamhet utifrån  
jämställdhetsperspektiv
Arbetet med att jämställdhetsintegrera politik och verksamheter kan ske 
stegvis. Det gäller att anpassa jämställdhetsarbetet till sammanhanget och 
utgå från vad som kan fungera i den egna organisationen.

Ett sätt att arbeta in jämställdhet i de ordinarie processerna är att ”beköna” 
styrdokumenten. Det enklaste är att skriva ut ”kvinnor och män” eller ”flickor 
och pojkar” när man beskriver ”patienter”, ”brukare” eller ”vårdtagare” i fast
ställda mål i långsiktiga planer eller policy och visionsdokument. Detta kan 
låta som en symbolisk åtgärd, men förändringen kan fungera som en ögon
öppnare för beslutsfattare. Ofta krävs det bara små tillägg eller förtydliganden, 
men de kan få stor betydelse för att upptäcka och åtgärda ojämställdhet. I den 
mån övergripande styrdokument innehåller statistik och resultatredovisning
ar i tabeller och diagram redovisar man dessa könsuppdelade. Det följer mer 
eller mindre logiskt av att man redan formulerat mål i termer av ”kvinnor och 
män”, ”pojkar och flickor” i stället för ”patienter”, ”äldre” eller ”vårdtagare”. 

I vissa fall känner man kanske redan till verksamhetsområden där det finns 
omotiverade könsskillnader. Då är det viktigt att formulera särskilda jäm
ställdhetsmål, så som vi såg i exemplet från Västra Götalandsregionen, där man 
beslutat att könsskillnaderna ska minska inom hjärt samt strokesjukvården.

För att förändra verksamheten på djupet och utveckla arbetet vidare krävs 
en grundligare analys och kunskap. Verksamheten problematiseras utifrån ett 
genusperspektiv och den analysen leder sedan till att verksamheten omfor
mas genom till exempel omorganisering, makt och resursomfördelning, för
ändrade rutiner, ändrat bemötande, förändringar i normer och tolkningsföre
träde [162]. En grundlig process för jämställdhetsintegrering resulterar i att:

 > nya mål sätts utifrån en mer omfattande jämställdhetsanalys 
 > mål som behålls omformuleras och bekönas
 > mer genomgripande förändringsåtgärder och särskilda jämställdhetsåt
gärder identifieras.

Integrering och särskilt jämställdhetsarbete

Hur kan det långsiktiga arbetet med jämställdhetsintegrering styras upp i en 
organisation? Att till exempel börja beköna organisationens styrdokument 
utan att ha en jämställdhetsstrategi och en jämställdhetsstrateg i organisa
tionen minskar möjligheten att ha en god överblick och kunna göra politiska 
prioriteringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det krävs ett helhetsper
spektiv på organisationens jämställdhetsarbete och fördjupad kompetens 
i genus och jämställdhetsfrågor för att genomföra det långsiktiga arbetet. 
Forskning har visat att det behövs extern kompetens i jämställdhet och för
ändringsarbete för att ett utvecklingsarbete med sikte på jämställd vård ska 
bli strategiskt och kvalificerat [163].

Några landsting har upprättat långsiktiga strategier eller strategiska hand
lingsplaner för jämställdhet. Detta är dokument som uttrycker ledningens 
vilja och kunskap inom jämställdhetsarbetet. 
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Organisationen definierar på detta sätt vad arbetet går ut på, hur det ska 
organiseras och genomföras för att ge ett stöd för jämställdhetsintegrering 
av övriga styrdokument och styrprocesser i organisationen. Denna strategi 
eller handlingsplan för jämställdhetsarbetet får dock inte riskera att bli ett 
sidospår utanför de ordinarie styrsystemen eller få karaktären av styrning 
ensidigt ”topdown”, genom att varken chefer eller medarbetare känner att 
de äger eller ansvarar för frågorna. För att undvika sidoordning är det därför 
viktigt att strategin eller planen har en tydlig plats i styrkedjan, att politiker
na tydligt visar sin viljeinriktning och styr och följer upp samt att chefer och 
medarbetare får kunskapsstöd och att de blir delaktiga i arbetet.

Ett internationellt styrdokument som ligger till grund för strategier och 
handlingsplaner är den europeiska deklarationen för jämställdhet för kvin
nor och män på lokal och regional nivå.

Deklarationen anger att en handlingsplan ska göras inom två år från un
dertecknandet. Planen ska bygga på analyser av prioriterade ojämställdhets
problem och på principerna jämställdhetsintegrering och gender budgeting. 
Tillräckliga resurser ska tillsättas och kompetenshöjning ges för att planen 
ska kunna genomföras i praktiken.

Ett exempel på ett landsting som skrivit under och aktivt arbetar efter 
deklarationen är Örebro läns landsting som valt att göra en strategi för jäm
ställd vård 2012–2015 som bygger på Sveriges jämställdhetspolitiska mål, den 
europeiska jämställdhetsdeklarationen och relevanta lagar inom området 
[164]. Strategin är framarbetad av en politisk programgrupp och beslutad av 
fullmäktige. Strategin definierar begrepp, sex målområden och de principer 
som landstinget ska följa när de ska bedriva en jämställd verksamhet. Mål
områdena berör bland annat genusmedveten verksamhet, genusperspektiv i 
forskning och utveckling samt genusmedvetna och jämställda beslutsunder
lag. Strategin tydliggör i detalj hur ansvaret är fördelat och hur styrning och 
uppföljningen ska ske. Strategin är också integrerad i övriga styrdokument. 
Landstingets jämställdhetsstrateg arbetar med att stödja ledningen i genom
förandet och utvecklingen av arbetet.

Förbättringar på systemnivå

En risk med jämställdhetsintegrering och att arbeta med stegvisa förbätt
ringar är att det drunknar i vardagsarbetet. De stegvisa förbättringarna 
riskerar också att bli begränsade och inte spridas. Även nödvändiga struk
turella åtgärder riskerar att komma i skymundan. En mängd små förbätt
ringar löser inte de problem som kan finnas på systemnivå i en organisation. 
Nedan presenteras exempel på hur landsting har integrerat ett jämställd
hetsperspektiv på en systemnivå i syfte att göra vården jämställd. Vi lyfter 
också fram ett exempel som visar att förbättringar inom jämställdhet kan 
komma ”på köpet” när man arbetar med kvalitetsförbättringar på system
nivå.
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”Genus på Janus” ger säkrare läkemedelsförskrivning
Stockholms läns landsting har infört en kunskapstjänst som heter ”Kön, genus 
och läkemedel”, populärt kallad för ”Genus på Janus”. Detta är en webbtjänst 
som ska ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta 
rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön. Läkeme
delsförskrivaren söker helt enkelt på webbtjänsten och får då strukturerad 
information om hur olika läkemedel påverkar kvinnor respektive män. Genus 
på Janus ska underlätta köns och genusmedveten förskrivning av läkemedel, 
och skapa större medvetenhet om dessa aspekter av läkemedelsbehandlingen. 
Genus på Janus kan användas av läkemedelsförskrivare över hela landet [159].

Standardvårdplaner ger jämställd vård
Norrbottens läns landsting arbetar med standardiserade vårdplaner, vilket 
innebär att det för olika sjukdomar och tillstånd finns framtagna standard
vårdplaner som är baserad på den vård och behandling som forskningen be
dömt vara bäst och som är realistiskt möjlig att ge. I arbetsprocessen med att 
ta fram vårdplanerna sker en journalgranskning där patientunderlaget be
står av lika många kvinnor som män. Granskningen jämförs sedan med köns
specifik evidens och aktuell forskning. 

I det kvalitetssäkringsarbete som skett i samband med utvecklingen av 
standardiserade vårdplaner har man upptäckt både felaktiga föreställningar 
om kön och medicinskt oförklarade könsskillnader. Exempelvis hade perso
nalen på en kirurgisk avdelning föreställningen att det var svårare för män 
att komma igång med att kissa efter en operation. Uppföljningen visade det 
motsatta: det var kvinnorna som hade de största besvären. 

Likaså fick män febernedsättande medel intravenöst och kvinnor i tablett
form, utan att man kunde finna medicinska motiv till skillnaden i behandling. 
Den rekommenderade behandlingen är i tablettform.

Standardvårdplaner är en generell insats för att på strukturell nivå höja 
patientsäkerheten och öka effektiviteten i Norrbottens läns landsting. En 
standardvårdplan anger basnivån för vårdpersonalens åtgärder och är ett do
kumentationssystem som säkrar likvärdig vård utan omotiverade könsskill
nader eller andra skillnader [165, 166].

Genusperspektiv på vårdrelaterade infektioner
Västerbottens läns landsting har analyserat riskerna för vårdrelaterade in
fektioner hos kvinnor och män och utvecklat det systematiska patientsäker
hetsarbetet till att även inkludera ett könsperspektiv, i det egna landstinget 
såväl som i det nationella patientsäkerhetsarbetet [167].

Grunden för det egna förändringsarbetet bygger på upprepade tvärsnitts
mätningar under 2008–2012 på 9 428 patienter på sjukhus i Västerbotten. 
Resultaten har analyserats för att utreda risken för vårdrelaterade infek
tioner hos kvinnor och män. Analysen visade att män oftare än kvinnor fick 
vårdrelaterade infektioner under sjukhusvistelsen, 11,7 procent i jämförelse 
med 9,0 procent. Hur stor könsskillnaden var varierade stort mellan olika 
infektioner. Allra störst var könsskillnaden vid lunginflammation och njur
bäckeninflammation där risken var ungefär dubbelt så stor hos män.
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Som en följd av att man blivit medveten om detta könsmönster förändrade 
man formerna för uppföljningen av vårdrelaterade infektioner. Nu återkopp
las resultaten könsuppdelat till varje verksamhet och alla medarbetare kan 
lätt ta del av resultaten. Återkopplingen sker via skräddarsydda rapporter 
som innehåller en enklare analys baserat på könsuppdelad indata från mät
ningarna. Chefer och medarbetare kan ungefär två veckor efter mätningarna 
utförts ta del av lättillgängliga figurer och tabeller som jämför den aktuella 
mätningen med fyra tidigare mätningar på landstingets hemsida. Totalt auto
matgenereras cirka 35 rapporter från olika verksamheter och man ser i rap
porterna vilka infektioner som är vanligast i respektive verksamhet och om 
det skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Västerbottens utveckling av ett könsperspektiv i analyser av vårdrelate
rade infektioner spred sig tidigt och numera är jämförelsen mellan landsting 
i den nationella patientsäkerhetssatsningen också könsuppdelad. Resultaten 
från analyserna har även inkluderats i de regelbundna utbildningar i patient
säkerhet som årligen når runt 2 500 chefer, läkare, sjuksköterskor, underskö
terskor, sjukgymnaster med flera i Västerbottens läns landsting.

Jämställdhet ”på köpet” av kvalitetsarbete
Det finns också exempel på hur kvinnor och män har fått mer lika vårdtillgång 
som ett resultat av annat kvalitetsarbete. Förbättringar när det gäller jäm
ställdhet har så att säga kommit ”på köpet” på samma sätt som jämställdhets
arbete kan ge bonuseffekter på annat kvalitetsarbete. Så är exempelvis fallet 
när det gäller operation av grå starr, som vi berättade om i kapitel nio. Där har 
skillnaden i väntetider mellan könen minskat markant de senaste åren sett 
till antal väntedagar även om kvinnor fortfarande har något längre väntetid 
än män och den proportionella väntetidsskillnaden mellan kvinnor och män 
i stort sett är oförändrad [113].

Förbättringen kan sannolikt förklaras av införandet av vårdgarantin och 
den så kallade kömiljarden, vilket generellt kortat väntetiderna. En bety
delse kan också införandet av en nationell indikationsmodell för katarak
toperationer (NIKE) ha. Inom den grupp av patienter som bedömts enligt 
NIKEmodellen är könsskillnaderna i väntetid något mindre än vad de är 
bland patienter som inte bedömts enligt denna modell. I NIKE ställs samma 
frågor till alla patienter med grå starr, och patienterna får göra skattningar av 
hur mycket de besväras av sin ögonsjukdom inom olika vardagliga aktiviteter 
[113]. Att samma frågor rutinmässigt ställs till alla patienter och att samma 
bedömningsmall använts kan ha bidragit till en högre grad av likabehandling 
och tyder på att enhetliga checklistor och bedömningskriterier kan bidra till 
en mer jämställd vård.

Stegvisa förbättringar på lokal nivå

Vi har just lyft fram exempel på insatser på systemnivå som påverkar vården 
i jämställd riktning. Men utvecklingsarbetet kan också drivas lokalt med de 
anställda som bärare och pådrivare av förändring. För att möjliggöra ett arbe
te med ständiga förbättringar krävs tid för både analys och reflektion angåen
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de den egna verksamheten, liksom deltagande från alla berörda professioner 
som verksamheten omfattar – medicinsk såväl som administrativ personal. 
Det finns en risk att småskaliga förbättringar förblir små och isolerade öar om 
styrsystemet inte ger stöd för att fånga upp och sprida förbättringarna så de 
kan omsättas i stor skala. 

Här följer ett par exempel på stegvisa förbättringar inom vården som tar 
sin utgångspunkt i förbättringsarbete i den egna verksamheten och som har 
fått spridning.

Smärtlindring till både kvinnor och män
På Sahlgrenska universitetssjukhuset togs 2008 ett initiativ av ambulans
sjukvården för att undersöka hur patienter med höftfraktur bemöttes och be
handlades [168]. Det visade sig att 75 procent av alla höftfrakturpatienter var 
kvinnor och att deras medelålder var 85 år. De prioriterades lägre än män på 
SOS och de fick mer sällan än män smärtlindring.

Resultaten var överraskande för personalen, som till en början hade svårt att 
tro att de behandlade kvinnor och män olika. En diskussion startade kring kul
turen i ambulanssjukvården: är personalen så van vid äldre kvinnor med bru
ten höft att de inte tänker på att de kan behöva smärtlindring? Tolkas det som 
ett större trauma när en stark och kraftig man brutit höften, så att man därför 
ger smärtlindring omedelbart? Uttrycker män sin smärta på ett mer akut sätt?

När resultaten presenterades för ambulansöverläkarna ändrades rutiner
na. Nu ges smärtlindring till alla patienter med höftfraktur oavsett om de är 
smärtpåverkade eller inte. Smärta uppstår under fixering och överflyttning 
till en ambulansbår, och därför ges smärtlindring även i ett förbyggande syfte. 
I stället för att behöva vänta på akuten, körs patienterna direkt till röntgen 
– ambulansen fungerar nu som en akutmottagning. Med 30 minuters ökad 
ambulansinsats minskade man kostnaderna för antalet vårddagar väsentligt, 
bland annat på grund av att väntetiden till operation minskade och därmed 
risken för trycksår och förvirringstillstånd som förlänger vårdtiden. Model
len att analysera den egna verksamheten utifrån könsuppdelad data väckte 
intresse hos sjukhusledningen som beslutade att arbetssättet skulle finnas 
med i ledningens styrkort för att sprida erfarenheten till andra verksamheter.

Jämställt föräldraskapande – från början
Barnmorskemottagningen Eriksberg, förlossningsavdelningen och BB på 
Norra Älvsborgs länssjukhus och barnavårdscentralen i Torslanda är tre 
verksamheter i Västra Götalandsregionen som har erfarenheter av att ar
beta med bemötande och attitydfrågor i föräldraskapandet i vården. Genom 
verksamhetsutveckling har man velat förändra de egna attityderna och fö
reställningarna om kvinnor och män under graviditeten och i sitt nyblivna 
föräldraskap med målsättningen att partnern ska känna större delaktighet i 
processen kring graviditet och födsel.

På barnmorskemottagningen prövade man sig fram till olika sätt att stärka 
blivande pappors delaktighet under graviditetskontrollerna. Arbetet resulte
rade i en ökad medvetenhet om vikten av att tilltala och titta på båda blivande 
föräldrarna, att placera sig i rummet vid undersökningarna på ett sådant sätt 
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att båda känner sig inbjudna, att göra partnern delaktig genom att exempelvis 
lyssna på barnets hjärtljud. Diskussioner har startats om hur man kan få fler 
pappor att delta i föräldragrupperna [169].

Jämställdhetsarbetet på förlossningen och BB handlade om att utveckla ett 
bra sätt för att inkludera pappan i processen under och efter förlossningen.  
I början av utvecklingsarbetet upplevdes det provocerande för personalen att 
fokusera på papporna, tills de förstod att pappans delaktighet också var posi
tivt för mamman. Tidigare ansåg personalen papporna mest ”vara i vägen”. 
Intervjuer med papporna själva visade att de under förlossningen kände sig 
osynliggjorda, hjälplösa och utan förtroende från personalen, när de i själva 
verket hade ett behov av att vara med och stötta sin partner. Ett resultat av 
arbetet är att man nu i all överlämning nämner pappan vid namn och frågar 
något om hur han har det och hur han tar den stora livsomställningen – det 
gjordes inte tidigare [170]. 

Att främja ett jämställt föräldraskap var syftet när barnavårdscentralen bör
jade förändra sitt erbjudande om gruppträffar för nyblivna föräldrar. Redan 
vid BVCsköterskans hembesök någon vecka efter hemkomsten från BB tar 
man upp hur viktigt det är att båda föräldrarna är delaktiga i det föräldrastöd 
som erbjuds. För att öka chanserna för att även nyblivna pappor som inte är 
föräldralediga ska kunna delta, varierar BVC tidpunkter och dagar för grupp
träffarna. Är båda föräldrarna med vid gruppträffarna, vänder man sig aktivt 
till båda föräldrarna för att inkludera dem i samtalen. I väntrummet finns nu
mera också en tidning som vänder sig specifikt till pappor att läsa [171].

en metod för att tänka tvärtom – Genushanden
För att undvika genusbias i mötet med patienter har Skurups vårdcentral i 
Region Skåne utvecklat en frågemetod kallad Genushanden. Den har fått stor 
spridning i Region Skåne såväl som till andra delar av Sverige. Ursprungligen 
är den framtagen för vårdcentralers arbete med långtidssjukskrivna, men 
flera omsorgsförvaltningar i kommuner har funnit att den är tillämpbar även 
inom socialtjänsten. Syftet är att uppmuntra personalen att alltid ställa sam
ma frågor till både kvinnor och män, för att inte missa något område som kan 
vara relevant för att patienter och brukare ska få likvärdiga insatser utifrån 
behov [72].

Genushandens fem fingrar symboliserar fem områden som är genomsyra
de av stereotypa uppfattningar om kvinnor och män. För varje finger bör man 
fråga sig: hade jag tänkt, frågat eller beslutat annorlunda kring detta om det i 
stället för en man suttit en kvinna framför mig, eller vice versa?

I början av utveck
lingsarbetet upplevdes 
det provocerande för 
personalen att foku
sera på papporna, tills 
de förstod att pappans 
delaktighet också var 
positivt för mamman. 
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Figur 1. Genushanden.

Tumme – social situation: Hur ser familjesituationen ut? Kvinnor tillfrågas 
ofta om sin familjesituation, men sällan män.

Pekfinger –våld och hot: Utsätts kvinnan eller mannen för våld och hot eller 
utsätter hon eller han någon annan? Träna på att formulera frågor som känns 
bekväma inom detta område. Våld och hot är en riskfaktor för långvarig sjuk
skrivning.
 
Långfinger – somatisk inriktning på männens diagnoser och psykosomatisk på 
kvinnors: Det finns risk att man inte upptäcker depressioner hos män, liksom 
det finns risk att sjukdomsförklara – medikalisera – normala livsprocesser 
hos kvinnor.

Ringfinger – alkohol och droger: Riskbruk och alkoholism är mer skamligt för 
kvinnor, därför är det viktigt att vården frågar både kvinnor och män om det
ta. Inför standardprovtagning av alla inför alla långtidssjukskrivningar.

Lillfinger – rehabilitering: Män får tidigare specialistremisser och större stöd 
av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån arbete, medan kvinnor oftare re
habiliteras utifrån sin sociala situation.
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Genusmedveten forskning behövs

Ju fler processer som är jämställdhetsintegrerade, desto större chans att bru
kare och patienter får likvärdiga insatser från vården oberoende av kön. Ju 
mer en organisation både arbetar på att jämställdhetsintegrera på en över
gripande systemnivå och samtidigt uppmuntrar småskaliga jämställdhets
insatser, desto större chans att jämställdhetsperspektivet får ett genomslag 
i vården.

Men det är ändå inte tillräckligt för att uppnå jämställd vård. En ytterli
gare förutsättning är att den genusmedicinska kunskapen ständigt ökar. Det 
behövs mer kunskap om könsspecifika aspekter av en rad olika sjukdomstill
stånd och deras behandling. 

Och för att vården ska bli jämställd krävs inte minst kunskap om hur med
vetna och omedvetna attityder till kvinnor och män påverkar bemötande, 
väntetider, diagnoser och behandlingar. En angelägen uppgift för den ge
nusmedicinska forskningen är att analysera de olika könsskillnader i hälsa, 
vårdkvalitet och vårdtillgång som exempelvis registerdata visar på, och att 
identifiera de skillnader som är orsakade av genusbias och därför möjliga att 
åtgärda. 

Forskningen behöver även integrera ett intersektionellt perspektiv så att 
de hälso och vårdrelaterade konsekvenserna av olika maktordningars sam
verkan kan synliggöras – exempelvis maktordningar knutna till kön, etni
citet, sexuell läggning, socioekonomisk grupp och ålder. Den kunskap som 
forskningen resulterar i behöver spridas i vårdens organisationer. Insatser 
som politiker kan göra för en jämställd vård är exempelvis att arbeta för att 
adekvata ekonomiska resurser ska tillföras genusmedicinsk och könsspecifik 
forskning, ställa krav på genusperspektiv i högskolornas och universitetens 
befintliga medicin och vårdinriktade utbildningar och i internutbildningar 
i vårdens organisationer.

Sammanfattning

 > För att kvinnor och män ska få likvärdig service är det viktigt att jäm
ställdhetsperspektivet integreras i kommuners och landstings ordinarie 
lednings och styrsystem. Genom att knyta jämställdhetsarbetet till det 
vardagliga arbetet med verksamhetsutveckling, kan jämställdhet bli en 
del av det generella arbetet med kvalitetsutveckling och ständiga förbätt
ringar. 

 > Sveriges Kommuner och Landsting har utvecklat en modell för jämställd
hetsintegrering. Modellen visar att jämställd hälsa och vård är ett resultat 
av många samverkande processer på olika nivåer i en organisation. Ju fler 
processer som har integrerat ett jämställdhetsperspektiv desto större 
chans att kvinnor och män, flickor och pojkar får likvärdig vård och be
handling.

 > För en jämställd vård krävs forskning om såväl biologiska aspekter av kön 
som om genus i relation till hälsa och ohälsa. Det krävs också kunskaps
spridning i vårdens organisationer.
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Ace-hämmare, Angiotensin Converting Enzyme, är blodtryckssänkande 
läkemedel som hämmar en viss typ av enzym i kroppen Läkemedlet gör att 
blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker. De används med fördel av per
soner som även har besvär av hjärtsvikt eller diabetes. En känd biverkan av 
ACEhämmare hos kvinnor är torrhosta. 

Adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som definieras av bristande uppmärksamhet och hy
peraktivitet. Symtomen vid ADHD förväxlas i vissa fall med symtom på au
tism, som är en annan neuropsykiatrisk diagnos [174].

Alkoholrelaterad dödlighet omfattar, enligt Centralförbundet för alkohol 
och narkotikaupplysning och Socialstyrelsen, dödsfall där alkohol eller en 
alkoholbetingad organskada nämns i dödsorsaksintyget, antingen som un
derliggande eller bidragande dödsorsak. Exempel på alkoholrelaterade diag
noser är leversjukdom, beteendestörning och fosterskada. 

ArB, Angiotensin Receptor Blockerare, är läkemedel som ges vid högt blod
tryck. De fungerar ungefär som ACEhämmare men har bättre biverkanspro
fil. Fram tills att patentet för ARB gick ut var dessa avsevärt mycket dyrare än 
övriga alternativ [174].

Autism, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bland annat innebär 
svårigheter med socialt samspel och kommunikation [174]. 

Balanserat styrkort (av engelska: Balanced Scorecard) är en metod och en 
styrfilosofi för att styra organisationer och företag. Den introducerades av de 
amerikanska forskarna Robert S Kaplan och David P Norton 1992. Metoden 
betonar vikten av att förverkliga organisationens strategi genom att koppla 
den till olika mätetal och på så sätt föra den närmare det dagliga arbetet. I me
toden introduceras ett antal perspektiv som behövs för styrning: finansiellt 
perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet); kundperspektiv (kundnöjdhet, 
marknadsandelar); lärande och utvecklingsperspektiv (innovationsintensi
tet, nya produkters andel av försäljning); interna processer (ledtider, kvali
tetsnivå); medarbetarperspektiv (förekommer huvudsakligen endast i svens
ka modeller, t ex attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling) [176].

Bias. En skevhet i form av ett systematiskt fel som exempelvis snedvrider 
forskningsresultat.

Biologiska läkemedel. Ett biologiskt läkemedel är enligt Läkemedelsverket 
ett preparat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur mate
rial av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_Scorecard
http://sv.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6retag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tetal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kundn%C3%B6jdhet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsandel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Innovation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledtid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet
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ceMr-deklarationen. The Council of European Municipalities and Regions 
(CEMR), det europeiska kommun och regionförbundens samarbetsorgani
sation, är den bredaste sammanslutningen för kommunförbund och region
förbund i Europa. CEMR har tagit fram en deklaration för jämställdhet mel
lan kvinnor och män som hittills drygt 90 kommuner, landsting, regioner och 
regionförbund i Sverige har undertecknat. 

cervikal höftfraktur är en typ av höftledsbrott där brottet går genom själva 
lårbenshalsen som sitter högst upp på lårbenet under ledkulan. Brottet kan 
också gå genom övre delen av lårbenet, där musklerna har sitt fäste, och kallas 
då trokantär fraktur [174].

depression. För att uppfylla kriterierna för depression, ska patienten ha 
minst ett av följande två symtom: minskad glädje eller nedstämdhet. Dessut
om ska patienten ha minst fyra av följande symtom: viktförändringar, sömn-
rubbningar, ofrivilliga eller fördröjda rörelser, brist på energi, känslor av skuld 
och värdelöshet, koncentrationssvårigheter, obeslutsamhet samt självmords-
tankar [174].

diskbråck hör till de vanligaste orsakerna till operationer som berör ryggen 
och drabbar med stor övervikt ländryggen. I Sverige utförs årligen mellan 2 
500 och 3 000 ländryggsdiskbråcksoperationer, och kvinnor har jämfört med 
männen större smärta och funktionsinskränkning när de opereras [23]. 

dSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är den ame
rikanska officiella handboken över psykiska störningar. Den används även i 
Sverige för att klassificera psykiska handikapp, besvär och sjukdomstillstånd.

dödlighet. I Öppna jämförelser används indikatorn dödlighet när man beskri
ver dödsorsaker i befolkningen, exempelvis dödligheten i cancersjukdomar. 
Begreppet överdödlighet förekommer också i Öppna jämförelser. Det innebär 
”extra” dödsfall utöver de som förväntas till följd av ett visst tillstånd. Exem
pelvis finns en överdödlighet i somatiska sjukdomar bland personer med psy
kiatrisk diagnos. 

Förstämningssyndrom omfattar till exempel känslor av håglöshet, att tappa 
intresset för omgivningen och att sova dåligt. 

Försäkringsmedicin är enligt Nationellt Försäkringsmedicinskt forum ve
tenskapen om hur diagnostik, behandling och sjukdomsförebyggande på
verkar och påverkas av försäkringsförmåner som är baserade på medicinska 
kriterier. 

Förtidspension är en term som inte används längre. Sedan 2003 heter det i 
stället sjuk eller aktivitetsersättning. 
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Genus är ett ord med många betydelser. Exempelvis är genus en lingvistisk 
term samt en term inom matematiken. I sammanhang som genusvetenskap 
och genusforskning syftar genus på socialt konstruerade aspekter av kön, och 
definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin:

genus, begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 
och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

Genusbias i medicinen innebär en bias (det vill säga felaktighet eller skev
het) i forskning eller behandling och att felaktigheten har att göra med kön/
genus. 

Genusforskning definieras enligt Nationalencyklopedin som ”forskning, 
ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som socio
kulturella konstruktioner, ställs i fokus.” 

Genussystemet. En i Sverige mycket känd teori är professor Yvonne Hird
mans teori om genussystemet. Genussystemet bygger enligt Hirdman på två 
principer: Segregering, vilket innebär att det skapas skillnader mellan kvinn
ligt och manligt och att könen hålls isär, och hierarki som innebär att det 
manliga är norm och överordnat det kvinnliga. 

Genusmedicin kan beskrivas som vård, behandling och medicinrelaterad 
forskning som bedrivs utifrån kompetens om genus. 

hBt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner och används som 
samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och könsiden
titet. LHBT är en annan beteckning som används i detta sammanhang. Bok
staven L finns med för att synliggöra lesbiska, och har lagts till på grund av 
att ordet homosexuell kan tolkas som enbart gällande män. Ytterligare en be
teckning är HBTQ, där Q lagts till i syfte att synliggöra queer [180].

hBtQ , se HBT ovan.

heteronorm är enligt Nationalencyklopedin ”den norm som säger att hete
rosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle. Därmed blir 
varje annan sexuell läggning, såsom homosexualitet och bisexualitet, betrak
tad som onormal” [179].

heteronormativitet är en konsekvens av heteronormen som innebär att 
heterosexualitet anses vara det naturliga, normala och önskvärda sättet att 
ordna relationer mellan människor. Heteronormativitet innebär bland annat 
att det tas för givet att människor är heterosexuella [181].
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Ordlista 

Icd, International Classification of Diseases, är Världshälsoorganisationens 
klassifikationssystem av sjukdomar, som i Sverige används parallellt med 
DSMmanualen. 

Indikation och Indikator. Indikation beskrivs i Nationalencyklopedin som 
”något som talar för att ett visst förhållande föreligger; inom medicinen om
ständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd, t.ex. vid utredningen eller 
behandlingen av en sjukdom eller ett symtom. Talar omständigheterna emot 
en viss åtgärd, talar man om kontraindikation”. I den här översikten används 
indikation bland annat i just den medicinska bemärkelse som Nationalency
klopedin beskriver. Men indikation används också i samband med jämställd
het i vården, och då mer specifikt i samband med att något tyder på att vården 
kan vara ojämställd i vissa områden. En indikation är i det här fallet något som 
pekar mot att jämställdheten i vården kan ifrågasättas eller bör granskas.

Ordet indikator förekommer i denna översikt i en mycket specifik bemär
kelse, nämligen den som används i rapporten Öppna jämförelser. För att kun
na mäta vårdens kvalitet och effektivitet har ett stort antal indikatorer tagits 
fram, och på följande sätt beskrivs de kriterier som varit vägledande i urvalet 
av indikatorer till Öppna jämförelser: 

 > Mätbar och tillgänglig. 
 > Vedertagen och valid. 
 > Relevant. Indikatorn ska avse väsentlig volym/kostnad, eller väsentlig 
aspekt eller problem. 

 > Tolkningsbar. 
 > Påverkansbar. 
 > Resultat och process. Både resultatmått och processmått kan användas. 
Processmått ska avse åtgärder i hälso och sjukvården som bedöms ha en 
stark påverkan på resultatet för patienten.

Intersektionalitet kommer från ordet intersection, som kan översättas med 
vägkorsning. Intersektionalitet kan kortfattat sägas handla om att olika mak
tordningar korsar varandra. En människas levnadsvillkor hänger samman 
med exempelvis kön, etnisk tillhörighet, tillhörighet till socioekonomisk 
grupp, sexuell läggning, ålder och funktionsförmåga, och dessa maktord
ningar påverkar varandra. Intersektionell forskning beskriver och analyserar 
konsekvenserna som uppstår när två eller flera maktordningar korsas. 

Jämställdhetsintegrering innebär enligt Europarådets definition (om)orga
nisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att 
ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och 
i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattan
det. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där 
patienten lär sig att använda sig av nya tankemönster och beteenden för att 
minska psykiska problem. I nationella riktlinjer har Socialstyrelsen rangord
nat KBT högt vid i princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av depression 
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och ångestsyndrom. KBT har mycket god effekt på både symtom och funk
tionsnivå, på kort såväl som på lång sikt. 

Kombinationspreparat vid astma består av så kallade beta2stimulerare 
och inhalationssteroider. Läkemedelsverkets rekommenderade behandlings
trappa vid astma innebär att fasta kombinationer av beta2stimulerare och 
inhalationssteroider endast ska användas av enkelhetsskäl efter noggrann 
utprövning var för sig. Användning av kombinationen av inhalationssteroi
der och långverkande beta2stimulerare hos vuxna som inte tidigare använt 
inhalationssteroider minskar inte risken för försämring eller behovet av 
snabbverkande luftrörsvidgare [26].

Kön kan tyckas vara en enkel och okomplicerad term, men kan syfta på olika 
saker. Kön har till exempel definierats utifrån den typ av könsceller, så kall
lade gameter, som en individ producerar och där honans och hanens celler 
skiljer sig åt. Men i såväl vardagsspråk som inom genusforskning används 
kön mycket ofta i en betydligt bredare bemärkelse som täcker helheten av att 
vara kvinna eller man. Människor uppfattas oftast som att de tillhör ett visst 
kön, oavsett vad man vet om hur det står till med deras könscellsproduktion. 
Det finns också personer som inte identifierar sig entydigt med någon av de 
vanligaste könskategorierna, och det finns kulturer som inte delar in männ
iskor i bara två kön, utan i flera.

Lean är en filosofi om hantering av resurser som har sitt ursprung i Japans 
bilfabriker. Inom Toyota skapades ”Toyota Production System” (TPS), vilket 
har många likheter med det som därefter kom att kallas ”Lean production”. 
Syftet med lean är i grunden att identifiera och eliminera faktorer i en pro
duktionsprocess som inte är värdeskapande för slutkunden, minska slöseri 
och ständigt förbättras. För att kunna göra det är det centralt att vara ”en lä
rande organisation”. Lean är en verksamhetsstrategi där effektiva flöden är 
centralt. Detta leder i sin tur till förbättrad resurseffektivitet med målet att 
den ständigt ska förbättras [176].

LhBt, se HBT.

Metabola syndromet är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt 
kärlsjukdom. Det omfattar bukfetma, höga blodfetter, högt blodtryck, lågt 
HDLkolesterol samt diabetes typ 2. 

Missbruk och beroende är medicinska termer som beskriver konsekvenser 
av skadligt alkoholbruk. För att räknas som beroende måste man uppfylla ett 
antal kriterier som bekräftar att man är starkt biologiskt och psykologiskt be
roende av drogen. Missbruk däremot är ett begrepp som tar fasta på alkohol 
eller droganvändningens sociala konsekvenser [177, 178].

nSAId, Non Steroidal AntiInflammatory Drugs, är en grupp smärtstillande 
läkemedel med inflammationsdämpande och febernedsättande effekt. 
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Ordlista 

Queer kommer från engelskans queer som betyder ”konstig”, ”excentrisk”, 
”homosexuell”. I engelskan är queer ett slanguttryck för homosexuell. På 
1980talet i USA kallade radikala aktivister sig för queer för att uttrycka sin 
stolthet och ta avstånd från den normativa heterosexualitetens påbud. Queer 
används bland annat som ett sätt att beskriva sin sexuella läggning eller iden
titet, och kan exempelvis betyda att man inte bryr sig om vilket kön man att
raheras av eller att man inte kan eller vill definiera sin sexuella identitet med 
de begrepp som traditionellt används [179, 180].

rehabiliteringspenning kan betalas ut till den som deltar i arbetslivsinrik
tad rehabilitering. Rehabiliteringspenningen betalas ut med samma belopp 
som sjukpenningen. 

riskbruk. Med begreppet riskbruk avses ett alkoholbruk som medför förhöjd 
risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Riskbruk kan de
finieras utifrån konsumtion, det vill säga hur mycket alkohol som konsume
ras per tillfälle eller per vecka, men det finns inga officiellt antagna riktlinjer 
för riskbruksgränser [177].

Screening innebär enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering mass
undersökningar i befolkningen som genomförs i syfte att ställa diagnos i ett 
tidigt skede innan sjukdomen börjat ge symtom. Exempel på screening som 
genomförs i Sverige är bröstcancerscreening. 

Sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukersättning är en ersättning för den som 
är mellan 30 och 64 år och som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga 
för all överskådlig framtid. Aktivitetsersättning är en ersättning för den som 
är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på 
minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. 

Sjukfrånvaro är den tid som arbetstagaren är frånvarande från arbete på 
grund av sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. 

Sjukpenning: Ersättning från Försäkringskassan när man inte kan arbeta på 
grund av sjukdom. Sjukpenning får man i högst 364 dagar under en 15måna
dersperiod. Det finns undantag och möjlighet till förlängning ytterligare 550 
dagar. 

Sjukpenningtalet anger antalet utbetalda dagar med sjukpenning och reha
biliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 1664 år (exklusive 
försäkrade med hel sjuk eller aktivitetsersättning). Alla dagar är omräknade 
till nettodagar, det vill säga två dagar med halv ersättning räknas som en dag. 

transpersoner definieras i Nationalencyklopedin en ”samlingsterm för per
soner som ifrågasätter den könstillhörighet de tilldelades vid födelsen och 
därför permanent eller tidvis överskrider biologiska och/eller sociala köns
gränser. Till transpersoner brukar räknas personer med transsexualitet eller 
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transvestism samt transgenderpersoner (de sistnämnda önskar leva hela sitt 
liv som det motsatta könet eller anser sig stå utanför de traditionella könska
tegorierna).” 

tvångsvård. En person som har en allvarlig psykisk störning kan tvingas att 
bli vårdad mot sin vilja med så kallad psykiatrisk tvångsvård. Det är ett stort 
ingrepp i integriteten att tvingas till vård, men ibland kan det vara nödvändigt 
om man till exempel är psykotisk och har självmordstankar eller är farlig för 
andra människor. Tvångsvård är noga reglerat i lag [177]. 

ULF-undersökningen. Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF) ge
nomförs årligen i ett slumpmässigt urval av 12–13 000 personer över 16 år. 
Varje person telefonintervjuas om bland annat boende, ekonomi, hälsa, fri
tid, sociala relationer och trygghet. 

åldersstandardisering. Dödlighet och förekomst av sjukdomar hänger i hög 
grad samman med ålder. När man vill jämföra sjuklighet eller dödlighet mel
lan grupper behöver man därför ta hänsyn till eventuella skillnader i ålder. 
En sådan beräkning kallas för ”standardavvägning efter ålder” eller ”ålders
standardisering”, och neutraliserar den inverkan ålder har så att det går att 
jämföra andra kategorier, exempelvis kön [26].

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psykoser/
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