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Errata/Rättelser 
 
Sid 40 
Rad 3-7, fel i följande text: ”Traditionellt förknippas kvantitativa metoder ofta 
med vetenskapsteoretiska inriktningar som realism, positivism eller rationalism, 
och det kan då uppstå en spänning mellan å ena sidan dessa inriktningar och å 
andra sidan konstruktionism/situerade kunskaper.” 
 
Korrigerad text: 
 
Traditionellt förknippas kvantitativa metoder ofta med vetenskapsteoretiska 
inriktningar som realism eller positivism, och det kan då uppstå en spänning 
mellan å ena sidan dessa inriktningar och å andra sidan konstruktionism/situerade 
kunskaper. 
 
Sid 67 och 68 
Dubblering av text: 
 
Dubblering av ett stycke som börjar med orden ”Tankegångar om att olika 
förtryck samverkar” och som slutar med meningen ”Det var i denna kontext 
begreppet intersektionalitet kom till (Crenshaw 1989).”   
Stycket, som börjar på rad fyra och är 17 rader långt och har blivit dubblerat i 
redigeringen, vilket innebär att det sista stycket på sidan 67 och de första åtta 
raderna på 68 ska utgå. 
 
Sid 108  
Formatteringsfel: 
 
Till tabellraden ”Patienter med synskärpa 1,0” finns en fotnot, nr 21. Noten i 
tabellen har tyvärr en felaktig formattering, stilen skulle ha varit mindre och 
upphöjd men har nu istället samma storlek som övrig tabelltext. 
 
Sid 81 
Felaktigt antal väntetidsdagar anges i följande stycke: 

”Vid kliniken med större könsskillnad i väntetid väntade kvinnliga patienter i 
genomsnitt 0,35 månader, det vill säga cirka nio dagar längre än manliga patienter 
på operation. Vid kliniken med mindre könsskillnad i väntetid väntade manliga 
patienter i genomsnitt 0,07 månader, det vill säga cirka en halv dag längre än 
kvinnliga patienter på operation.” 
 
Korrigerad text: 
 
”Vid kliniken med större könsskillnad i väntetid väntade kvinnliga patienter i 
genomsnitt 0,35 månader, det vill säga drygt tio dagar längre än manliga patienter 
på operation. Vid kliniken med mindre könsskillnad i väntetid väntade manliga 
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patienter i genomsnitt 0,07 månader, det vill säga cirka två dagar längre än 
kvinnliga patienter på operation.” 
  
 
Sid 109 och 110 
Textbortfall i tabell: 
Längst ner på sidan 109 har tyvärr en tabellrad fallit bort, och likaså längst ner på 
sidan 110. De två bortfallna raderna finns återgivna nedan och är markerade med 
asterisk*  
Delstudie, 
Analysmetod, 
Patientkategori 
 

Lika 
väntetid för 
kvinnor och 
män 

Manliga 
patienter 
har 
längre 
väntetid 

Kvinnliga 
patienter 
har längre 
väntetid 

Delstudie I    
Patienter i åldersgrupp 75-79 år*   x 
    
Delstudie II    
NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp I 2010* 

  x 

 
 
 



 

Abstract 
Smirthwaite, Goldina (2016). Genom genuslinser: om patienters jämställdhet i 
tillgång till operation av gråstarr i Sverige (Gendered Visions: Gender Differences 
among patients regarding Access to Cataract Extractions in Sweden), Linnaeus 
University Dissertation No 251/2016, ISBN: 978-91-88357-17-5. Written in 
Swedish and English with a summary in English. 

 
Aim: The aim was to examine waiting times for cataract extraction in Sweden 
from an intersectional gender perspective; quantitative with regard to waiting 
times for different patient groups, and qualitative in order to identify factors that 
might contribute to gender differences in waiting time. Furthermore, the aim was 
to examine implications of critical realism and situated knowledges for studies of 
gender differences among patients regarding access to cataract extraction and more 
generally as grounds for studies of (in)equity in care.

Methods: Studies I and II were register studies, and linear regression was 
performed in Study I and logistic regression in Study II. Mean waiting times for 
female and male patients were calculated in both studies. In Study III, focus group 
interviews were conducted at two eye clinics with differences in gender-related 
waiting times. The analysis method used was constructivist grounded theory, and 
text analyses were performed in Study IV.  
 
Main findings: Longer waiting times were associated with patients who were 
female, retired, of higher age, born outside the Nordic countries, having lower 
income, lacking education at university level and not being categorized by means 
of NIKE. Female patients had longer waiting time in all categories. 
The following factors might contribute to why female patients have longer waiting 
times: Traditional male occupations were constructed as being more demanding 
for visual acuity, while the need for good visual acuity in women’s work life was 
questioned; Assertive behaviour among men was explained in legitimizing ways; 
Behaviour among men with poor vision was constructed as safety risks in relation 
to driving and hunting. Concerning meta-theoretical aspects, both critical realism 
and situated knowledges can be fruitful for studies of (in)equity in care but are to 
some degree incompatible with each other. 
 
Conclusions: Differences in waiting times at eye clinics can be related to gender 
constructions. The prevailing pattern of female cataract patients systematically 
having longer waiting time than male patients that emerges in this thesis is 
noteworthy in relation to the principle of equity in care. Furthermore, it is 
noteworthy that waiting times were related to age, retirement, and native country 
as well as income and education levels.  
 
Keywords:  equity in care, waiting time, cataract extraction, doing gender, 
intersectionality, situated knowledges, critical realism 
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Inledning 

Innan jag började mina doktorandstudier hade jag i olika sammanhang arbetat 

med frågan om jämställd vård, och hamnade då ofta i diskussioner med bland 

annat läkare, politiker och tjänstemän om och på vilket sätt vården i Sverige 

kunde anses som ojämställd. Inte sällan mötte jag tendenser till att, som jag 

upplevde det, bortförklara skillnader i kvinnors och mäns tillgång till vård. 

Det gick så långt att jag till och med kunde urskilja olika 

legitimeringsstrategier. En strategi gick ut på att förklara alla skillnader i 

vårdtillgång med hjälp av argumentet att ”könen är olika”, och att skillnaderna 

i tillgång därmed var motiverade. En annan strategi gick ut på att hävda att 

tillgångsskillnaderna beror på ålder, inte på kön. Ibland kunde samma person 

använda båda strategierna. Särskilt minns jag en diskussion där en högre 

tjänsteman hävdade att det bara tycktes som att kvinnor hade längre väntetider 

till gråstarroperation. Egentligen berodde skillnaden på att kvinnor var mycket 

äldre än män när de blev opererade, menade han. Jag svarade att i de studier 

jag tagit del av hade forskarna även tagits hänsyn till ålder, och att skillnaden 

alltså inte kunde förklaras av olika åldrar på kvinnliga och manliga patienter. 

Jag fick då svaret: ”Men det är ju inte så viktigt för kvinnor att se bra. Man har 

tagit hänsyn till att patienterna har olika behov.” Detta var inte sagt som ett 

skämt, utan snarare som en seriöst menad legitimering av den rådande 

ordningen. Svaret gjorde mig förstummad. Inte bara för att det verkade så 

orimligt att det inte skulle vara viktigt att kunna se bra även för kvinnor. Utan 
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också för att det kändes som att det tornade upp sig en kompakt mur av ovilja 

mot att lämna ens den minsta öppning för möjligheten att skillnaderna i 

kvinnors och mäns vårdtillgång inte var okej.  

Några år senare fick jag som doktorand chansen att verkligen gå på djupet 

med frågan om kvinnors och mäns tillgång till gråstarroperationer, som på 

medicinskt fackspråk ofta kallas kataraktoperationer eller kataraktextraktioner. 

Just dessa operationer föreföll mig särskilt lämpliga att undersöka ur 

perspektivet jämställd vård. Dels för att ögat och synen är områden som är så 

pass biologiskt lika mellan kvinnor och män att det inte med lätthet skulle gå 

att avfärda olikheter i behandlingstillgång med olikheter i biologi. Dels för att 

det, tack vare Nationella kataraktregistret, som i samband med studierna i 

denna avhandling så generöst delat med sig av både kunskap och data, fanns 

mycket bra och omfattande register, som skulle kunna analyseras utifrån kön.  

Gråstarroperationer är också intressanta att undersöka med tanke på att de 

berör så många patienter. Med över 100 000 operationer årligen är så kallad 

kataraktextraktion det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige. Vidare tycker 

jag ämnet är intressant eftersom gråstarr oftast drabbar äldre människor, och 

jag uppfattar äldre som i mångt och mycket satta på undantag i samhället och 

inte minst i genusforskningen.  

Jag närmar mig frågan om patienters tillgång till gråstarroperation ur ett 

genusteoretiskt perspektiv, och gör det inom ämnet vårdvetenskap. Min 

förhoppning är att perspektiv som genus och jämställd vård kan tillföra 

vårdvetenskapen stimulans i förståelsen av faktorer som påverkar patienters 

villkor, och ge en glimt av den potential till minskning av patientlidande som 

kan ligga i en ökad observans av riskerna för genusbias i vården.  
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Bakgrund 

Föreliggande avhandling anlägger ett genusperspektiv inom vårdvetenskap 

och tar fasta på patienters rätt till jämställd vård, med fokus på operationer av 

gråstarr. Avhandlingen studerar skillnad i väntetider till gråstarroperation som 

inte är medicinskt motiverade, och sätter in dessa skillnader i ett större 

samhälleligt, genusteoretiskt och intersektionellt sammanhang. Avhandlingen 

behandlar också vad de olika perspektiven kritisk realism respektive situerade 

kunskaper implicerar som grunder för forskning om (o)jämställd vård. 

Patientens rätt till jämställd och jämlik vård 
I en portalparagraf till svensk hälso- och sjukvårdslagstiftning fastslås följande 

mål: 

 
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för 
alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde 
till vården. (Lag 1997:142).  

 
Lika villkor för patienter är alltså något som lyfts fram i svensk lagstiftning. 

Det kan tolkas som att vården ska vara både jämställd och jämlik. Jämställdhet 

förväxlas ibland med jämlikhet, men de båda begreppen har inte riktig samma 

betydelse, då jämlikhet är ett bredare begrepp än jämställdhet.  
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På följande sätt definierade jag skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet 

2007, då jag arbetade med en genusmedicinsk översikt för Sveriges 

Kommuner och Landsting, och denna definition tillämpar jag även i 

avhandlingen: 

 
Jämlikhet handlar om lika villkor, möjligheter och rättigheter då det gäller 
exempelvis social klass, etnicitet, sexuell läggning och kön. Jämställdhet 
handlar ”bara” om relationen kvinnor och män, det vill säga: i vilken mån 
har kvinnor och män lika villkor, möjligheter och rättigheter? Jämställdhet 
handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män. (Smirthwaite 2007, s 24). 

 
Även om studierna i föreliggande avhandling till större delen handlar just om 

jämställd vård vill jag inledningsvis uppmärksamma att patienten har rätt till 

en vård som är både jämlik och jämställd. 

 Innan jag kommer in mer specifikt på jämställd vård, presenterar jag några 

områden där tidigare studier visat på brister i vårdens jämlikhet, det vill säga 

där vårdkvalitet och/eller vårdtillgång skiljer sig åt mellan olika grupper, och 

där det finns risk för diskriminering. 

Tidigare forskning om ojämlikhet i svensk vård  
En människa är aldrig bara kvinna eller man, utan är samtidigt alltid också i en 

viss ålder, har en sexuell läggning, ett visst födelseland och etnisk(a) 

tillhörighet(er), har en viss funktionsförmåga och kan ha eller inte ha en 

religiös tro eller särskild livsåskådning. Det är inte heller så att människor 

nödvändigtvis måste identifiera sig som kvinnor eller män även om det är det 

vanligaste, utan det finns också så kallat ickebinära könsidentiteter där 

personen inte placerar in sig entydigt i någon av kategorierna kvinna/man. 

Vidare kan en person vara född i en kropp som definieras som varande av 

kvinno- eller manskön, medan personen själv under uppväxten eller senare i 

livet kommer att identifiera sig med ett annat kön än det som kroppen 

definierats att tillhöra. 
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 Många av dessa faktorer fångas upp i de sju diskrimineringsgrunderna 

som omfattas av lagens diskrimineringsförbud (Diskrimineringslagen 

2008:567) och som är följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. Studier visar på brister i svensk vård utifrån 

samtliga dessa diskrimineringsgrunder (DO 2012).  

Enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO) håller vården generellt i 

Sverige god kvalitet, men den inte är jämlik eller lika bra för alla grupper. DO 

konstaterar att sjukvårdens bemötande av vårdsökande ger konsekvenser för 

människors benägenhet att söka vård: 

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 vårdbehov än befolkningen i stort. Det finns också studier som 
visar att personer födda utomlands avstår från att söka vård dubbelt så ofta 
som svenskfödda. (DO 2012 s 9). 

 
DO ger exempel på kränkande och diskriminerande bemötande som skrämmer 

homo-och bi sexuella från att söka vård: ”En homosexuell man söker 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” (DO 2012 s 21). När det gäller diskriminering och kränkningar 

av personer ur etniska och/eller religiösa minoriteter ger DO också exempel. 

Ett av dem handlar om hur en psykiatriker skrivit utlåtande om att personer 

från ett visst område i Grekland var ”legendariska för sin dåliga anpassning till 

Sverige”, och att eftersom den aktuella patienten med ursprung i dessa trakter 

inte anpassat sig till svenska förhållanden var det enda som gällde för denne 

en biljett till det forna hemlandet (DO 2012 s 27).  

Ett annat fall handlade om en kurdisk kvinna som tillsammans med en tolk 

besökte en ortopedmottagning på grund av problem i knä och lår. Läkaren 

hade genast frågat hur det var möjligt att kvinnan fortfarande inte kunde prata 
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svenska efter 15 år i Sverige. Han sade också att det skulle vara konstigt om 

han själv hade bott i patientens hemland och inte lärt sig det språk som talas 

där (DO 2012 s 30).  

Ytterligare ett fall rörde en muslimsk kvinna med huvudduk som i 

samband med en ordväxling med en läkare fick höra av denne att av hon ”inte 

behöver bo i det här landet om hon inte trivs här” (DO 2012 s 30). Listan på 

kränkande och diskriminerande bemötande som såväl sexuella som etniska 

och religiösa minoriteter utsätts för kan göras lång (Westerståhl 2003; 

Röndahl 2005; Jansson 2007; Popoola 2011). Ännu en grupp som DO lyfter 

fram som upplever att den får ett sämre bemötande än andra är transexuella 

(DO 2012). Därutöver har DO i analyser av svaren från 2009 års nationella 

patientenkät funnit att personer med annat modersmål än svenska 

genomgående ger lägre betyg för bemötandet jämfört med patienter som har 

svenska som modersmål (DO 2012). 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerade 2009 en 

kunskapsöversikt över (o)jämlikhet i svensk vård (Diaz 2009). I majoriteten 

av de studier som presenterades i kunskapsöversikten återfanns  

ojämlikheter. Dessa ojämlikheter var av olika omfattning, ibland uppträdde de 

inom perifera områden av hälso- och sjukvården, och ibland inom områden 

som kan beskrivas som folkhälsoproblem och som berör ett stort antal 

människor (Diaz 2009). Ett sådant exempel som lyfts fram i översikten är 

hjärtsjukvården som ibland ger olika vård till olika befolkningsgrupper: 

Trots att revaskularisering är en etablerad behandlingsmetod som förordas av  

 
Socialstyrelsen visar undersökningar att patienters socioekonomiska status 
påverkar sannolikheten att behandlas med revaskularisering efter 
hjärtinfarkt. Högutbildade hjärtsviktspatienter har också en tendens att 
behandlas med nyare och dyrare preparat samtidigt som KOL-patienter 
med låg utbildningsnivå oftare än andra behandlas med äldre, omodernare 
metoder (Diaz 2009 s 6). 
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Vidare skriver rapportförfattaren att samma mönster – det vill säga att  

att socialt utsatta får annorlunda eller sämre vård än mer välbeställda 

samhällsgrupper – återkommer inom flera områden. Ett exempel som 

ges är äldrevården, där det har visat sig att patienter med högre utbildning 

oftare får nyare mediciner och mera sällan drabbas av problem med 

olämplig eller överdriven läkemedelsanvändning (Diaz 2009). 

Efter denna lite bredare bild av vad ojämlikhet i vård (utifrån exempelvis 

klass och etnicitet) kan innebära i en svensk kontext1 kommer jag nu att gå 

över till det mer specifika området jämställd vård. 

Vad är jämställd vård? 

Hälso- och sjukvårdslagen fastslår alltså att vården ska ges på lika villkor. 

Men lika villkor innebär inte alltid att patienterna bör få lika behandling 

Det vore felaktigt och alldeles för förenklat att hävda att vården är jämställd så 

länge kvinnor och män får samma vård. Även om det finns många likheter 

mellan kvinnor och män, finns det också skillnader som vården måste ta 

hänsyn till. Om kvinnor behandlas utifrån kunskap och praxis som grundats på 

män som norm kan det leda till ojämställdhet, även om behandlingen är 

densamma. Och motsvarande gäller om män skulle behandlas utifrån kunskap 

som huvudsakligen grundade sig på forskning om kvinnor. För att vården ska 

bli jämställd måste såväl själva vården som forskningen ta hänsyn till att 

kvinnor och män delvis är olika, delvis är lika (Smirthwaite 2007). I de fall där 

kvinnor och män är lika och har nytta av samma behandlingar blir det 

ojämställt om den ena gruppen får tillgång till behandlingarna i mindre 

utsträckning än den andra.  

Vad som är jämställd vård är alltså en ganska komplex fråga, och det finns 

ingen vedertagen definition av jämställd vård som alla myndigheter med 

                                                        
1 Till detta kommer att det finns papperslösa människor i Sverige som inte har tillgång till vård på 
samma villkor som exempelvis svenska medborgare, och vars situation inte uppfångas av statistiken. 
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relevans för vården eller alla vårdaktörer anammat. I sin rapport Jämställd 

vård? Könsperspektiv på hälso-och sjukvården besvarar Socialstyrelsen frågan 

”vad är jämställd vård?” på följande sätt: 

Det saknas en entydig definition av begreppet jämställd vård inom hälso- 
och sjukvården. Det kan betyda att såväl kvinnor som män, oavsett ålder, 
socioekonomisk bakgrund och etniskt ursprung har tillgång till vård av god 
kvalitet på lika villkor. Ett vanligt sätt att definiera vård på lika villkor är 
att det är behovet av vård som skall ligga till grund för val av strategi för 
omhändertagande och behandlingsalternativ. Det är dock inte enbart 
vårdbehovet som påverkar vårdutnyttjandet. Det finns människor som har 
behov av vård, men som inte söker vård i den utsträckning som de skulle 
behöva, t.ex. på grund av ekonomiska svårigheter eller uppfattningar som 
hänger ihop med traditionella uppfattningar om kön och könsroller. Det är 
numera väl dokumenterat att män ofta kommer senare i sjukdomsförloppet 
än kvinnor, och att de dör oftare i sjukdomar som hade gått att förebygga 
eller behandla. En rad faktorer kopplade till mäns och kvinnors delvis olika 
villkor i samhället, såsom ekonomi, utbildningsnivå, kunskaper, attityder, 
värderingar samt förväntningar verkar påverka benägenheten att söka vård. 
Likaså kan det finnas människor som söker vård, men som egentligen kan 
vara i behov av andra insatser från samhället. (Socialstyrelsen 2004 s 19). 

 
Denna rapport publicerades 2004, men det har inte heller därefter etablerats 

någon definition eller beskrivning av jämställd vård som alla vårdaktörer 

använder. I en ordlista från 2012 definierar Kunskapscentrum för Jämlik vård 

jämlik respektive jämställd vård på följande sätt:  

 
Jämlik hälso- och sjukvård (= jämlik vård) Vård och behandling erbjuds 
på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort, ålder, 
kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös 
tillhörighet eller sexuell läggning.2  
 
Jämställd hälso- och sjukvård (=jämställd vård) Köns- och 
genusspecifika förhållanden beaktas i bemötande, diagnostik och 
behandling. (VGR 2012 s 1). 

 
I samband med att stora aktörer med anknytning till vården, som exempelvis 

Sverige Kommuner och Landsting (HÅJ; SKL 2014) och Stockholms läns 

                                                        
2 Denna definition av jämlik vård har Kunskapscentrum för jämlik vård i sin tur hämtat från skriften 
”Ojämna villkor för hälsa och vård” (Socialstyrelsen 2011). 
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landsting (SLL 2006) beskriver vad jämställdhet innebär i relation till 

patienter/brukare/befolkningen, kan både en rättviseaspekt (jämställd vård 

kopplas till rättvisa) och en kvalitetsaspekt (jämställd vård kopplas till ökad 

kvalitet) lyftas fram. Det finns också exempel på landsting som uttryckligen 

betonar patientsäkerhet och resursfördelning i sin beskrivning av jämställd 

vård. Norrlands län landsting beskriver jämställd vård på följande sätt: 

Flickor och pojkar, kvinnor och män, andra, har rätt till likvärdig vård. Att 
införa ett jämställdhetsperspektiv, för att säkra att den vård som ges är 
likvärdig till alla patienter, är ett sätt att säkra jämställd vård. 
Jämställd vård = jämlik vård mellan kvinnor och män. 
Jämställd vård tar fasta på att kvinnor och män delvis är lika och delvis 
olika  kvinnor och män behöver delvis samma typ av vård och delvis 
könsspecifik vård. 
Jämställd vård är en fråga om patientsäkerhet. 
Jämställd vård är en fråga om resursfördelning 
(NLL 2015). 

 
Då jag själv funderat kring hur jämställd vård skulle kunna definieras, har jag 

tänkt att ett förslag till en enkel definition som täcker in fall där såväl 

könsspecifik (olika) som lika behandling av kvinnor och män ingår är att 

”jämställd vård leder till att kvinnors och mäns behov blir tillgodosedda i 

samma utsträckning.” Samtidigt finner jag detta förslag otillfredsställande, då 

det tar fasta på resultaten medan själva processen blir en blind fläck. 

Socialstyrelsen belyser detta problem och skriver dels att ” Jämställd vård 

innebär att män och kvinnor får den vård de behöver.” (Socialstyrelsen 2004). 

Socialstyrelsen pekar på vikten av att skilja mellan resultatmått och 

processmått. Resultatmåtten handlar om behandlingsresultaten, medan 

processmåtten istället handlar om själva vårdprocessen. Socialstyrelsen ger 

följande exempel som belyser hur ojämställdhet i själva processen inte 

nödvändigtvis behöver leda till bättre resultat för den grupp som tycks gynnad: 

Kostnaderna för läkemedel är totalt sett högre för kvinnor än för 
män, men mäns kostnader per recept är högre. Skillnaden har 
flera orsaker, och en fördjupad analys visar att män oftare får nyare och 
därmed dyrare läkemedel än kvinnor. Detta innebär dock 
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i allmänhet inte högre kvalitet i männens läkemedelsbehandling. 
Skillnaderna ger däremot upphov till frågor om orsakerna, de  
ekonomiska konsekvenserna, samt betydelsen av kön för det kliniska 
beslutsfattandet. (Socialstyrelsen 2004 s 4). 

 
Nyare och dyrare läkemedel behöver inte alltid vara de som bäst gagnar 

patienten, men ofta förutsätts det nyaste och dyraste ha ett mervärde. Det kan 

ligga en ojämställdhet i hur kvinnor och män prioriteras, då män oftare än 

kvinnor får tillgång till nyare och mer kostsamma behandlingar. Men, en 

ojämställdhet som ligger i processen behöver inte synas i resultaten. I studier 

av patienters jämställdhet är det är därför viktigt att skilja mellan resultatmått 

och processmått (Socialstyrelsen 2004; Smirthwaite 2007).  

För att fånga upp även den ojämställdhet som kan ligga i processen, 

definierar jag i denna avhandling jämställd vård på följande sätt: Jämställd 

vård är vård som ges till kvinnor och män på lika villkor och som tillgodoser 

kvinnors och mäns behov i samma utsträckning, och där kvinnor och män ges 

samma prioritet i hela vårdprocessen.3 

Forskning om (o)jämställdhet i svensk vård 
I detta avsnitt kommer jag att belysa tidigare forskning med anknytning till 

ojämställdhet i svensk vård. Jag inleder med forskning om föreställningar om 

kön och om hur det görs skillnad på patienter/vårdsökande utifrån kön. 

Därefter kommer jag in på forskning om kvinnors och mäns vårdkvalitet, och 

sist i avsnittet belyser jag kvinnors och mäns tillgång till vård i Sverige. 

                                                        
3 Jag har här utgått från praxis att jämställdhet brukar definieras som gällande kvinnor och män, men 
en definition som även inkluderar icke-binära könsidentiteter skulle kunna vara: ”Jämställd vård är 
vård som ges till människor av alla kön på lika villkor och som tillgodoser alla köns vårdbehov i 
samma utsträckning, och där människor av alla kön ges samma prioritet i hela vårdprocessen.” 
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Olika behandling utifrån kön och föreställningar om kön 
Läkaren och forskaren Gunilla Risberg ger exempel på hur forskningen visat 

på genusbias i vården4 genom att jämföra fallbeskrivningar där allt utom 

patientens kön är lika. Vid två olika tillfällen utformades skrivningar på 

läkarutbildningen så att läkarstudenterna fick göra utlåtanden om fall som var 

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. Trots att 

fallen bortsett från detta var identiska, fick Siw och Siwert inte samma 

utredning eller behandling. Vid det tillfälle då skrivningsfrågan handlade om 

nackbesvär föreslog läkarstudenterna flera laboratorieprover åt mannen än åt 

kvinnan (Hamberg, Risberg et al. 2002). Vid tillfället då frågan handlade om 

magbesvär, föreslogs oftare råd om livsstil till den kvinnliga patienten. Och 

för den manliga patienten föreslogs oftare somatiska undersökningar som 

tjocktarmsröntgen (Hamberg, Risberg et al. 2004). I båda skrivningarna 

föreslogs mer psykofarmaka till den kvinnliga patienten (Risberg 2004a; 

Risberg 2004b). 
Här är det ytterst relevant att reflektera, inte minst ur perspektivet 

patientlidande, över hur det riskerar att drabba kvinnliga patienter om de får 

sina fysiskt betingade besvär tolkade som psykiskt/psykosocialt orsakade utan 

att relevanta fysiologiska undersökningar görs, samt vad det kan få för 

konsekvenser för manliga patienter om deras psykiskt/psykosocialt betingade 

besvär uppfattas som endast somatiska. De studier som jag refererar till ovan 

publicerades första gången 2002-2004, men även senare forskning tyder på 

stereotypa föreställningar om kön hos läkarstudenter. Jenny Anderssons 

doktorsavhandling baseras bland annat på studium av svaren från 

läkarstudenter som fått gissa om autentiska brev från patienter var skrivna av 

kvinnor eller män, samt motivera varför de gissat som de gjort (Andersson 

2012). Om patienten som skrivit brevet utelämnade reflektioner och känslor, 
                                                        
4 Konceptet genusbias i vården/medicinsk genusbias beskrivs närmare längre fram under egen rubrik i 
teoridelen. 
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uppfattades som oberoende, hade väntat med att söka vård och uppfattades 

som fokuserad på fakta, gissade studenterna oftare på en man. Men om brevet 

innehöll känslor, formulerade behov av stöd, nämnde viktiga relationer, 

beskrev bemötandet och vårderfarenheten gissade studenterna oftare på en 

kvinnlig patient. ”Detta representerar ganska generella idéer om kvinnor och 

mäns respektive egenskaper”, skriver Andersson (Andersson 2012 s 67) som 

identifierar följande risker: 

Den bild som målades upp i studenternas föreställningar av den typiskt 
manliga respektive kvinnliga patienten skulle mycket väl kunna påverka 
såväl bemötande som handläggning i klinisk praktik. Detta kan i sin tur få 
effekter dels för den enskilda patienten, dels för den dagliga 
vårdverksamhetens många bedömningar och prioriteringar (...) 
Ett illustrativt exempel från våra resultat är studenternas idéer om kvinnligt 
respektive manligt vårdsökande. Manliga patienter föreställdes vänta med 
att söka vård medan kvinnliga patienter 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 krävande. 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 individuella 
mötet med en vårdsökande man eller kvinna, kan orsaka att lika såväl som 
olika behov både skapas och förbises i vårdrelationen. (Andersson 2012 s 
68-69). 

 
Föreställningar och uppfattningar om kön är givetvis inte någonting som 

begränsas till läkare, utan föreställningar och uppfattningar om kön är något 

som de allra flesta människor både i vården och i samhället i övrigt bär med 

sig. Ytterligare en grupp som studerats gällande bemötande utifrån patientens 

kön är sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning. Studierna visar att 

sjuksköterskorna oftare hänvisade männen än kvinnorna vidare till 

allmänläkare (Hakimnia 2015). I synnerhet gällde detta då föräldrar ringde 

angående sina barn. Där blev männen oftare hänvisade vidare inom vården 
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medan kvinnorna i större utsträckning fick råd om egenvård (Kaminsky, 

Carlsson et al. 2010). 

Exemplen ovan handlar om hur kvinnor och män bedöms/bemöts olika, 

utan att det är säkerställt att det skulle finnas någon medicinsk motivering till 

denna särskiljning utifrån kön. Det finns en lång rad liknande skillnader, både 

när det gäller vårdtillgång och vårdkvalitet.  

Könsskillnader i vårdkvalitet 
Beträffande kön och vårdkvalitet visar studier bland annat följande skillnader: 

Kvinnor drabbas oftare än män av kvalitetsbrister och problem i vården. 

(Socialstyrelsen 2004; Smirthwaite 2007; Smirthwaite et al 2014) och av de 

anmälningar och klagomål på vården som görs handlar majoriteten om 

kvinnliga patienter (Socialstyrelsen 2012; Socialstyrelsen 2016). Exempelvis 

beslutade Socialstyrelsen 2012 om drygt 3 800 klagomål (58 procent) som 

rörde kvinnliga patienter, medan drygt 2 800 stycken (42 procent) gällde män 

(Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). Siffrorna har varierat något, men ett 

mönster som bestått under en längre tid är att kvinnor framför mer klagomål 

än män på det bemötande de fått i vården. Redan 2004 kunde Socialstyrelsen 

konstatera ”Den ojämna könsfördelningen och den större andelen 

bemötandeärenden bland kvinnliga patienter är således inga tillfälliga eller 

slumpmässiga fenomen” (Socialstyrelsen 2004 s 10). Vidare råkar kvinnor 

oftare än män ut för läkemedelsbiverkningar samt får oftare olämpliga 

läkemedel eller läkemedel som är olämpliga i kombination med varandra 

(Socialstyrelsen 2013). 

En något högre andel av de klagomål som rör kvinnliga patienter har 

utmynnat i kritik från Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens 

ansvarsnämnd, HSAN (Smirthwaite 2007; Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). 

Att kvinnor lika ofta eller oftare än män får bifall för sina klagomål kan tyda 

på att reella kvalitets- och patientsäkerhetsbrister ligger bakom den större 

andelen anmälningar som rör kvinnliga patienter. I den riktningen pekar också 



18 
 

tidigare forskning om beviljade medel från patientförsäkringar, som kopplar 

kvinnors större andel klagomål till reella brister i patientsäkerhet för kvinnor 

(Pukk, Lundberg et al. 2003). 

När ett av könen är norm 
Inom en del områden har genusforskningen inom medicin och vård pekat på 

en ”manlig norm” som har lett till att vården brustit i kvalitet för kvinnliga 

patienter. Det handlar exempelvis om områden som hjärt-kärlsjukdom samt 

operation av bråck i ljumsken. Angående bråck i ljumsken har kvinnor med 

förödande konsekvenser för patientsäkerheten diagnostiserats och opererats 

med manlig anatomi som norm, vilket för kvinnliga patienters del har lett till 

ökade risker för omoperation, komplikationer, förlust av en bit av tarmen samt 

högre dödsrisk (Koch, Edwards et al. 2005; Koch Frisén 2010).  

Vid de neuropsykiatriska tillstånden ADHD och autism tycks det finnas en 

manlig norm som kan medföra att flickor och kvinnor inte blir rätt 

diagnostiserade och inte får adekvat behandling (Smirthwaite, Tengelin et al. 

2014). Ännu ett område där forskning pekar mot en manlig norm fått gälla för 

båda könen är dialys (Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). Enligt 

Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna 

jämförelser, där tillgången till dialys studerats, är tillräcklig mängd dialys av 

största vikt för ett långsiktigt välmående och låg risk att avlida, medan 

otillräcklig dialys leder till att patienten dör i förtid (Socialstyrelsen/SKL 

2012). Att dialysdosen är för låg kan orsaka stort patientlidande, och kan alltså 

få mycket allvarliga konsekvenser för patienten, vilket i onödig utsträckning 

kan ha drabbat kvinnliga patienter på grund av en manlig norm. Kvinnliga 

patienter uppnår visserligen på riksnivå i genomsnitt en något högre 

måluppfyllelse än manliga, men det ska ses i relation till att måldosen tycks 

vara fastställd efter en manlig norm som får gälla för båda könen. 2012 uppger 

Öppna jämförelser följande: ”Under senare år har nya rön framkommit, som 

talar för att kvinnor behöver påtagligt högre dialysdos än män. Den till synes 
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bättre måluppfyllelsen för kvinnor skall tolkas med hänsyn till detta.” 

(Socialstyrelsen/SKL 2012 s 258). Detta kan tolkas som att om måldosen för 

kvinnor i stället hade utgått från just kvinnors behov, hade inte 

måluppfyllelsen för kvinnor varit lika hög.  

När det gäller kvalitetsbrister i vården av män har den genusmedicinska 

forskningen uppmärksammat depression och påpekat att diagnoskriterierna 

utgått främst från kvinnors symtom, att det finns en risk att vården inte 

uppmärksammar mäns psykiska lidande och därigenom inte heller kan ge 

adekvat behandling (Danielsson 2010; Smirthwaite et al. 2014). 

Bemötande av kvinnliga och manliga patienter 
Vårdkvalitet handlar bland annat om bemötande, och en studie av drygt  

10 000 slumpmässigt utvalda långtidssjukskrivna visade att kvinnorna kände 

sig sämre bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal än vad männen gjorde. 

Cirka en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen uppgav att de 

blivit dåligt bemötta. Det var vanligt för både kvinnor och män att de kände att 

de blivit bemötta nonchalant eller respektlöst, att personen ifråga varit 

stressad, inte lyssnat, samt tvivlat på den sjukskrivnes besvär. Det var dock en 

väsentligt större andel kvinnor än män som uppgav att de upplevt dåligt 

bemötande, och för merparten av påståendena visade det sig att könsskillnaden 

inte kunde förklaras av att kvinnorna respektive männen i studien skulle ha 

olika ålderssammansättning, utbildningsbakgrund eller etnisk tillhörighet 

(Upmark, Borg et al. 2007).  

I samma riktning pekar stora undersökningar som Vårdbarometern och 

Nationell Patientenkät: kvinnor är mindre nöjda med vården än män. Män är 

mer nöjda med vårdens tillgänglighet, har större förtroende för vården, 

upplever i högre grad att de blivit bemötta med hänsyn och respekt samt att de 

fått tillräckligt med information. Fördjupade analyser av patientenkäterna visar 

att kvinnor har 16 procent högre odds för att vara mindre nöjda med 

bemötandet i primärvården än vad män har (Socialstyrelsen 2011).  



20 
 

I akutvården fanns ännu större skillnader, där kvinnor hade 43 procent högre 

odds än män för att känna sin mindre respekterade i mötet med vården. 

Mönstret ser liknande ut vid öppenvård vid sjukhusmottagningar 

(Socialstyrelsen 2011). Även om könsskillnaderna i nöjdhet i regel inte är 

särskilt stora, är de genomgående och systematiska och återfinns i alla 

verksamheter, även efter det att man justerat för en mängd faktorer 

(Socialstyrelsen 2011; Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). 

Kränkningar i vården 
Nästan en femtedel av alla kvinnor och en tiondel av alla män i befolkningen 

har erfarenheter av att ha blivit kränkta i vården, visar studier av Katarina 

Swahnberg, Barbro Wijma med flera (Swahnberg, Wijma et al. 2004; 

Swahnberg, Wijma et al. 2004; Swahnberg, Wijma et al. 2006; Swahnberg, 

Schei et al. 2007; Swahnberg, Hearn et al. 2009; Swahnberg and Wijma 

2010). I två svenska befolkningsstudier som Swahnberg och Wijma redovisar 

har ett representativt befolkningsurval besvarat följande frågor:  

 
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 
åsikter – 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 
förstå 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 utnyttjat 
din kropp och ditt underläge för eget syfte? (Swahnberg och Wijma 2010 s 
330).  

 
16 procent av kvinnorna och sju procent av männen svarade ”ja” på en eller 

flera av frågorna. Swahnberg och Wijma konstaterar. ”Det är alltså mer än 

dubbelt så vanligt att kvinnor rapporterar kränkningar i vården jämfört med 

män och om man lägger till ett mått på eventuellt lidande (i detta fall en skala 
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från 0–10 där 0 betyder ’lider inte alls’ och 10 betyder ’plågas oerhört 

mycket’) blir skillnaden ännu större” (Swahnberg and Wijma 2010 s 330). 

Bland dem som svarade ja var det över tio procent av kvinnorna och fyra 

procent av männen som rapporterade att de fortfarande led av kränkningarna 

de utsatts för (Swahnberg and Wijma 2010; Swahnberg, Davidsson-Simmons 

et al. 2011). 

Swahnberg med kollegor har i två kvalitativa studier undersökt den djupare 

innebörden i att känna sig kränkt i vården (Swahnberg, Thapar-Bjorkert et al. 

2007; Swahnberg, Wijma et al. 2009). Studierna visade att det fanns stora 

likheter mellan kvinnor och män när det gäller patientlidande, båda grupperna 

var mycket plågade av upplevelser som de ännu mindes in i minsta detalj. Och 

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 

objektifierad, förvandlad till ett ting och inte sedd som en hel person och 

medmänniska. Patienternas upplevelse av att förlora människovärde och 

autonomi hade satt djupa spår (Swahnberg och Wijma 2010). 

  För både kvinnors och mäns del kan kränkningar i vården leda till 

undvikande beteenden som kan få allvarliga konsekvenser för såväl individen 

som för samhället. Det var exempelvis vanligt att patienterna som deltog i 

intervjustudierna berättade att de undvikit kontakt med hälso- och 

sjukvårdspersonal och att de inte ens på avstånd orkade se sjukhuset där 

kränkningen hade skett. Undvikandet kunde ta sig olika uttryck som att de 

exempelvis körde omvägar för att slippa se sjukhuset eller att de sköt upp 

planerade operationer. Det fanns i värsta fall ingenting som skulle kunna få 

dem att ta upp kontakten med sjukvården igen (Swahnberg, Thapar-Bjorkert et 

al. 2007; Swahnberg, Wijma et al. 2009).  

Det finns kopplingar mellan kränkningar i vården och patientlidande i form 

av allvarliga symtom hos de patienter som drabbats. Vårdens kränkningar av 

kvinnor är associerade med posttraumatiska stressymtom, kroppsliga besvär 
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och sömnproblem (Swahnberg, Schei et al. 2007). För närvarande saknas det 

motsvarande studier om män. 

Olika kön, olika tillgång till vård 
När det gäller tillgången till vård finns det inom en lång rad områden 

könsskillnader som inte tycks vara motiverade av medicinska skäl, och ofta 

har kvinnor sämre tillgång än män. Exempelvis visar en studie med patienter 

från 14 minneskliniker runt om i Sverige att kvinnor med Alzheimers sjukdom 

får tre timmar mindre hemtjänst i veckan än män i samma ålder och med 

samma sjukdomsgrad. Hjälpbehoven borde vara liknande, men männen hade i 

genomsnitt hjälp av hemtjänst åtta timmar per vecka medan kvinnorna bara 

hade fem timmars hjälp (Wattmo, Paulsson et al. 2013). 

Ett annat exempel är hämtat från ambulanssjukvården vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset i Göteborg, som 2008 tog ett initiativ för att undersöka 

hur patienter med höftfraktur bemöttes och behandlades. Det visade sig att 

kvinnorna prioriterades lägre än män på SOS Alarm och att de mer sällan än 

män fick smärtlindring. Personalen blev överraskad av resultaten och hade till 

en början svårt att tro att de behandlade kvinnor och män så olika. En 

diskussion startade om kulturen inom ambulanssjukvården, och bland annat 

följande frågor diskuterades: är personalen så van vid äldre kvinnor med 

bruten höft att de inte tänker på att de kan behöva smärtlindring? Och tolkas 

det som ett större trauma när en stark och kraftig man brutit höften, så att man 

därför ger smärtlindring omedelbart? (Gunnarsson 2008). 

Efter att resultaten presenterats för ambulansöverläkarna ändrades 

rutinerna. Smärtlindring kom att ges till alla patienter oavsett kön och i 

förebyggande syfte oavsett om patienten var smärtpåverkad eller inte, 

eftersom smärta uppstår under fixering och överflyttning till en ambulansbår 

(Gunnarsson 2008).5 

                                                        
5 Utöver ökad jämställdhet/likabehandling bland patienterna fick projektet andra positiva effekter. I 
stället för att behöva vänta på akuten, kom patienter att köras direkt till röntgen medan ambulansen 



23 
 

Könsolikheter i tillgång till läkemedelsbehandling  

Socialstyrelsen menar att det ur rättvisesynpunkt kan ”betraktas som särskilt 

intressant att belysa kvinnors och mäns tillgång till sådan vård och behandling, 

som på ett eller annat sätt utmärker sig som exklusiv och svårtillgänglig, t.ex. 

mot bakgrund av att vården medför höga kostnader [...]” (2004, s 53, min 

kursivering).  

En läkemedelsgrupp som är mycket kostsam är så kallade biologiska 

läkemedel mot psoriasis, där ett års behandling av en patient kostar landstinget 

ca 100 000 kr. Analyser av Socialstyrelsens 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 tycks som att kvinnor får mindre effektiv behandling, trots 

att deras tillstånd inte skiljer sig från mäns (AbbVie 2013).  

Ett liknande exempel gäller användning av kombinationspreparat mot 

astma, där män har större tillgång än kvinnor. Enligt läkemedelsverkets 

rekommendation ska i princip alla patienter som förskrivs 

kombinationspreparat först ha prövat ett annat läkemedel, vilket inte tycks 

följas i särskilt hög utsträckning. Män förskrivs i större i utsträckning än 

kvinnor kombinationspreparat, 44 respektive 39 procent, utan att först ha 

behövt pröva ett annat läkemedel (Socialstyrelsen 2013). 

Att män får nyare och dyrare medicin än kvinnor är ett mönster som 

framträtt även i tidigare studier. Till exempel publicerade Socialstyrelsen 2004 

en granskning av de läkemedelsgrupper som ökat mest i användning och som 

samtidigt toppade listan över de mest förskrivna läkemedelsgrupperna. Det 

handlade om medel mot depression, magsår, medel mot höga blodfetter 

(statiner), perorala diabetesmedel, betareceptorblockerande medel samt medel 

                                                                                                                               
fungerade som akutmottagning. Genom 30 minuters ökad ambulansinsats minskade man kostnaderna 
för antalet vårddagar väsentligt, exempelvis minskade väntetiden till operation vilket minskade risken 
för trycksår och förvirringstillstånd som förlänger vårdtiden (Gunnarsson 2008). 
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mot smärta och inflammation, så kallade NSAID-preparat. Granskningen gav 

följande resultat: I fem av de sex läkemedelsgrupperna fanns en tendens att 

välja billigare läkemedel till kvinnor och dyrare till män (Socialstyrelsen 

2004). 

Inte bara kön, utan även socioekonomisk status har visat sig ha betydelse 

för hur pass dyra läkemedel patienter får. I Region Skåne har forskare funnit 

att rikare personer i större utsträckning än de med lägre inkomster fått ett 

dyrare hjärtkärlläkemedel utan att först ha behövt pröva ett billigt. På följande 

sätt resonerar forskarna om medicinskt omotiverade skillnader i 

läkemedelsförskrivning:  

Även patientens egenskaper, till exempel patientens kön, ålder och inkomst 
kan vara orsak till icke-medicinskt 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 medvetet eller omedvetet 
försöker bibehålla. (Merlo 2008). 

 
Överhuvudtaget är det färre kvinnliga än manliga patienter som får de 

läkemedel som rekommenderas i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård, 

och detta gäller oavsett vilken diagnos inom området som ställs, med ett 

undantag: betablockerare vid hjärtinfarkt som kvinnor och män får i lika stor 

omfattning (Socialstyrelsen 2011). 

Exempel där män har mindre tillgång 

Fram träder ett mönster där kvinnor i minde utsträckning än män tycks ha 

tillgång till vissa behandlingar, i synnerhet till dyra sådana. Men det finns 

också exempel som bryter mönstret. I en genomgång av data på nationell nivå 

återfanns följande behandlingar där män hade mindre tillgång än kvinnor: män 

hade i lägre omfattning än kvinnor genomgått patientutbildning vid bipolär 

sjukdom, samt att män fick färre höftproteser vid cervikala höftfrakturer 

(Smirthwaite, Tengelin et al 2014). Och i Socialstyrelsens lägesrapport 2016 
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nämns att män har längre väntetid vid behandling av njurcancer, utan att man 

hittat någon rimlig medicinsk förklaring till detta (Socialstyrelsen 2016).  

Det finns också exempel på studier på lokal nivå som visar mindre tillgång 

till viss vård för pojkar/män. En studie av tandkliniken i Växjö 2010-2011 

visar att allmäntandläkarna där i något större utsträckning valde att visa flickor 

än pojkar i åldersspannet 3-19 år för en specialistläkare inom tandreglering. 

Det var vanligare att flickor blev uppsatta på väntelista, blev kallade till 

utredning för tandreglering samt också påbörjade behandling. Däremot 

dominerade pojkar bland de patienter som erbjudits tandreglering men tackat 

nej. Flickorna dominerade starkt i den grupp som själva ville ha tandreglering 

men som nekats därför att det objektiva behovet bedömts vara för litet. Som 

tänkbara förklaringar till könsskillnaderna inom tandreglering har nämnts att 

tidigare studier visat att pojkar är mer nöjda med sina tänder och att även 

föräldrar tenderar att vara mer nöjda med söners än döttrars tänder. När det är 

gränsfall för om tandregleringsbehandling ska påbörjas kan såväl trycket från 

föräldrar som flickornas upplevda behov bidra till att fler flickor än pojkar 

efterfrågar behandling (Folktandvården Landstinget Kronoberg  2013; 

Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). 

Olika kön, olika väntetid 

Tillgång till vård handlar inte bara om i vilken utsträckning patienter får 

tillgång till olika behandlingar, utan även om tiden patienter står i kö. 2009 

publicerade Sveriges Kommuner och Landsting en pilotstudie där åtta 

landsting och regioner deltog. I studien ingick totalt 307 000 besök för 2,8 

miljoner invånare och 26 000 operationer/åtgärder för 1,4 miljoner invånare. 

Studien omfattade väntetider både till besök och till behandling (SKL 2009). 
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Besöksväntetider 
 

Studien fann relativt många statistiskt säkerställda väntetidsskillnader till 

besök. Vanligast var det att kvinnor hade längre väntetid.  

 
Kvinnor hade längre väntetid än män inom följande åtta specialiteter: 

 
 handkirurgi  
 hudsjukvård  
 kardiologi  
 kärlkirurgi 
 ortopedi 
 plastikkirurgi 
 reumatologi 
 ögonsjukvård 

 
Män hade längre väntetid än kvinnor inom följande fyra specialiteter: 

 
 allmän kirurgi 
 lungmedicin 
 njurmedicin  
 öron-näsa-halssjukvård 

 
 
Behandlingsväntetider 
 

Bland behandlingsväntetider var skillnaderna färre, men också där handlade 

det om att kvinnor hade längre väntetid än män. Kvinnor väntade längre tid än 

män till följande fyra operationer/åtgärder:  

 gallstensoperation 
 operation av ljumskbråck 
 nervinklämning i handen 
 kranskärlsoperation  

 

Män väntande inte längre tid än kvinnor i något fall enligt så kallat 

proportionstest. Enligt så kallat medelvärdestest hade män väntat längre tid än 

kvinnor i ett enda fall, operation av fetma.  
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Författarna till studien konstaterar att det finns statistiskt säkerställda 

väntetidsskillnader mellan könen, men att de inte kan uttala sig om huruvida 

dessa skillnader är motiverade eller inte ur medicinsk synpunkt (SKL 2009). 

Kön och tillgång till operation av gråstarr 

Gråstarr, katarakt, är en mycket vanlig ögonsjukdom som företrädesvis 

drabbar äldre. Vid gråstarr blir ögats lins grumlig, vilket orsakar nedsatt 

synförmåga och/eller blindhet. Vid operation av gråstarr, så kallad 

kataraktoperation, tas den grumliga linsen bor och ersätts av en lins i plast. 

Med över 100 000 operationer per år är kataraktoperation det vanligaste 

kirurgiska ingreppet i Sverige. För att följa upp tillgänglighet och kvalitet har 

Nationella Kataraktregistret sedan 1992 registrerat uppgifter om opererade 

patienter. Majoriteten av de opererade är kvinnor, men analyser av 

kataraktregistret visar att kvinnor - sett i relation till väntetider och synskärpa 

– haft sämre tillgång än män till denna operation. ”Generellt gäller att kvinnor 

har en sämre syn när de opereras än vad män har” skriver Sveriges Kommuner 

och Landsting i samarbete med Socialstyrelsen 2013 (SKL och Socialstyrelsen 

2013 s 283). Socialstyrelsen menar att skillnad i tillgång till kataraktoperation 

kan hänga samman med såväl åldersdiskriminering som könsdiskriminering:  

En viktig principiell fråga som aktualiseras är om 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 ju medföra större risker, åtminstone vid vissa ingrepp. Klart är att om 
restriktivitet i behandlingspolicy tolkas som åldersdiskriminering, så 
drabbar detta kvinnor i högre utsträckning än män (...) eftersom kvinnor 
lever längre än män och ofta drabbas av sjukdomar och hälsoproblem i 
relativt hög ålder. Exemplet från kataraktsjukvården ställer frågan på sin 
spets. En kataraktoperation är ett relativt enkelt och ofarligt ingrepp, som 
inte kräver narkos eller slutenvård på sjukhus. Eftersom sjukdomen främst 
drabbar äldre, verkar det problematiskt att betrakta hög ålder som en 
kontraindikation för vård. Ändå verkar det som om kvinnor har något 
sämre tillgång till kataraktoperationer, delvis till följd av att kvinnor är i 
stor majoritet bland de äldsta patienterna. Det finns anledning att fråga sig 
om befolkningen och beslutsfattarna i Sverige vill ställa sig bakom 
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diskriminering av de äldsta patienterna, av vilka en stor majoritet är 
kvinnor. (Socialstyrelsen 2004 s 57-58). 

 
Mot bakgrund dels av att kataraktoperationer är ett vanligt ingrepp, dels att 

Socialstyrelsen påpekat risken för diskriminering vid denna typ av ingrepp är 

kataraktoperationer ett intressant område att studera ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Ännu en faktor gör kataraktoperationer lämpliga att 

studera ur dessa perspektiv: mellan kvinnor och män finns vissa olikheter som 

gör att könen ibland ska ha olika och könsspecifik behandling, men synen och 

ögat är ett område där kvinnor och män är relativt lika. Visserligen har 

kvinnor generellt relativt sett något större ögon än män och en större 

”buktning” av ögat, vilket kan göra det svårare att fästa linser, men det har inte 

presenterats någon forskning som visar att det är medicinsk motiverat att vid 

kataraktoperationer prioritera män framför kvinnor, eller som gör det 

motiverat att kvinnor skulle ha längre väntetid till operation än män, eller 

sämre synskärpa då de väl opereras. Huvudfokus för denna avhandling är 

kvinnors och mäns tillgång till kataraktkirurgi i Sverige. Mot bakgrund av att 

tidigare studier visar ojämlikhet i vården även då det gäller socioekonomisk 

grupp, etnicitet och ålder kommer även dessa frågor att belysas då det gäller 

kataraktkirurgi. Väntetider till kataraktoperationer i Sverige har inte studerats 

tidigare i relation till en kombination av kön, inkomstnivå, utbildningsnivå, 

födelseland och ålder. 

Avhandlingens övergripande syfte och delsyften 
I avhandlingens syfte ingår att undersöka kvinnors och mäns tillgång till 

gråstarroperationer i Sverige, samt vad det innebär om studier av 

(o)jämställdhet i vården vetenskapsteoretiskt grundar sig i kritisk realism eller 

situerad kunskap. I syftet ingår att undersöka väntetidsrelaterade 

kön/genuskonstruktioner och attityder till jämställdhet på ögonkliniker, samt 

att undersöka skillnad i väntetid till gråstarroperation utifrån patientens kön, 
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ålder, födelseland, inkomstnivå, utbildningsnivå och huruvida patienten är 

yrkesarbetande eller pensionerad, samt huruvida patienten är kategoriserad 

enligt bedömningsinstrumentet NIKE eller inte. Vidare ingår i syftet att 

undersöka intersektioner mellan kön och socioekonomisk grupp, kön och 

födelseland samt kön och ålder då det gäller väntetider till operation av 

gråstarr. Avhandlingens resultat analyseras genom genusteori, intersektionell 

teori och teori om genusbias i vården, och det övergripande syftet med 

avhandlingen är att öka förståelsen av och sprida medvetenhet om risken för 

genusbias i vården. 

 

Delsyften 
 
Avhandlingens delsyften är att: 
 
I. Undersöka väntetider till gråstarroperationer mellan olika patientgrupper 

som är baserade på kön, synskärpa, ålder, födelseland, utbildningsnivå, 

inkomstnivå samt huruvida patienten är pensionerad eller förvärvsarbetande, 

samt att undersöka hur kvinnliga patienters väntetider förhåller sig till manliga 

patienters väntetider inom respektive grupp. 

 

II. Undersöka kvinnors väntetider till gråstarroperationer i förhållande till 

mäns i patientgrupper som klassificerats respektive inte klassificerats utifrån 

prioriteringsinstrumentet Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion 

(NIKE). 

 

III. Undersöka och jämföra kön/genuskonstruktioner mellan ögonkliniker med 

större respektive mindre könsrelaterade skillnader i väntetid till 

gråstarroperationer, i syfte att identifiera attityder och 

kön/genuskonstruktioner som skulle kunna bidra till förklaring av varför män 

generellt har kortare väntetider än kvinnor till gråstarroperationer, och till 
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förklaring av den skillnad i kön/genusrelaterade väntetider som finns mellan 

de undersökta klinikerna. 

 

IV. Undersöka och jämföra de vetenskapsteoretiska perspektiven kritisk 

realism och situerade kunskaper med avseende på deras implikationer för 

studier av (o)jämställd vård. 
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Teoretiska utgångspunkter  

Vetenskapsteoretiska reflektioner 
Mina vetenskapsteoretiska utgångspunkter är påverkade av min tidigare 

utbildning och verksamhet inom kulturvetenskap, genusvetenskap och 

vetenskapsteori, alla ämnen starkt influerade av postfilosofisk teori som 

exempelvis postmodernism och poststrukturalism. Beteckningen "post" 

anknyter i detta sammanhang till den så kallade kulturella vändningen inom 

humaniora och samhällsvetenskap, som kortfattat innebär att språket, 

diskursen, och inte verkligheten ”i sig själv” ses som avgörande för hur 

mening och sanning skapas Om forskningen före den kulturella vändningen 

ställde frågan "vad är sant?" blir frågorna efter den kulturella vändningen 

snarare "hur kommer sanning till?", "hur skapas, konstrueras, det som 

uppfattas som sant?" (Smirthwaite 2010a). 

Ur ett postfilosofiskt perspektiv är det vi uppfattar som sant beroende av 

språk och kultur, och eftersom vi alla är påverkade av språk och kultur på ett 

sätt som det inte går att frigöra sig ifrån, kan vi aldrig heller nå fram till en ren, 

obesudlad eller opåverkad sanning om världen. Detta eftersom vi förstår 

världen genom våra begrepp, och begreppen har vi själva skapat (Smirthwaite 

2010a). Det vi förstår om världen är alltså präglat inte bara av världen själv, 

oberoende av vår uppfattning om den, utan även av de redskap eller linser vi 

ser världen genom. 
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Vidare är det inom postfilosofin vanligt att betrakta forskning och 

forskningsresultat som konstruktioner. Här kan det vara viktigt att peka på en 

skillnad i jämförelse med vardagsspråket. I vardagligt tal konnoterar ordet 

konstruktion ofta att någonting är falskt eller konstlat, som i t ex 

”efterhandskonstruktion”. Konstruktion blir en sorts pejorativ. Den negativa 

betydelsen behöver ordet konstruktion inte ha inom 

konstruktionism/socialkonstruktivism. För mig som har rötter inom 

postmodernt influerad humaniora och genusvetenskap har inte konstruktion 

automatiskt betydelsen att vara någonting dåligt, falskt eller något som står i 

motsats till vetenskap. Det är tvärtom så att i den tradition jag kommer ifrån, 

kan det ses som en brist på reflexivitet att inte kunna tänka på sina resultat i 

termer av konstruktion. För mig har det hela tiden varit självklart att hela min 

studieinriktning, liksom varje studieinriktning, är socialt konstruerad.  

Exempelvis kan studier sägas vara konstruktioner när det gäller ansats, 

problemformulering och val av metoder, avgränsningar av studiepopulationer 

eller andra forskningsobjekt, samt vid val av forum och metaforer då 

forskningen presenteras. Forskningens resultat blir då en produkt av den 

sociala konstruktion som studien utgör. För att använda sig av Ian Hackings 

terminologi; den sociala konstruktionen inbegriper såväl process som produkt 

(Hacking 2004). 

Jag har alltså tagit till mig de postfilosofiska och konstruktionstiska 

tankegångar jag beskrev ovan, och den vetenskapsteoretiska utgångspunkt 

som jag bekänner mig till vill jag beskriva på följande sätt: Varje människa 

(givetvis inklusive varje forskare och doktorand!) är ett subjekt som erfar och 

förstår världen på sätt som präglas inte bara av de mänskliga sinnenas 

möjligheter och begränsningar i varseblivning, utan också genom de 

referensramar som subjektets historiska och kulturspecifika situation medger. 

En berättelse om världen, må den sedan vara i form av en roman eller en 

vetenskaplig artikel, är alltid formad och filtrerad genom de specifika begrepp 
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och referensramar som kulturen tillhandahåller för det subjekt som förmedlar 

sin berättelse och sina resultat. I vår mänskliga förståelse av världen är världen 

alltid på ett oskiljaktigt sätt sammantvinnad med våra erfarenheter och 

begrepp, vilket gör att en dikotom uppdelning i subjekt och objekt blir 

problematisk. Ur detta perspektiv blir det en fåfäng uppgift att försöka 

redogöra för världen ”såsom den är”, utanför våra begrepp om den, eftersom 

världen ”i sig själv” förblir oåtkomlig för varje form av redovisning om vi inte 

begreppslägger den, samtidigt som varje begreppsläggning innebär en 

historiskt och kulturellt präglad - i motsats till ”absolut objektiv” - förståelse 

av världen. Detta innebär att jag ser all form av kunskap som situerad.  

Situerade kunskaper  
Begreppet situerad kunskap, eller situerade kunskaper som det också heter, 

associeras till den feministiska biologen och vetenskapsteoretikern Donna 

Haraway, som framhåller att all kunskap, även den vetenskapliga, är just 

situerad (Haraway 1988). Att forskaren är situerad innebär att hen befinner sig 

i en specifik situation till exempel beträffande placering i tid och rum, kultur 

och geografi. Den kunskap forskaren producerar påverkas av detta, liksom den 

påverkas av att befinna sig i en specifik akademisk miljö med vissa traditioner 

och paradigm. Varje forskare befinner sig i ett sammanhang, till exempel den 

plats där hen lever, bor och arbetar, och detta sammanhang rymmer synsätt, 

intressen och konflikter som har betydelse för den kunskap hen skapar 

(Haraway 1988; Forssén 2004). 
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Genus och jämställdhet är centrala teman i min avhandling, och jag vill här i 

relation till de diskrimineringsgrunder svensk lag omfattar6 framhålla att en 

människas och forskares situation, utöver exempelvis plats i tid och rum 

påverkas av maktordningar relaterade till kön, könsuttryck, cis/trans,7 sexuell 

läggning, etnicitet, religion och livsåskådning, ålder och funktionsvariation.  

Sammanfattningsvis kan man säga att detta att kunskapen är situerad 

innebär att den är präglad av subjektets specifika situation. ”Att befinna sig på 

en plats innebär med nödvändighet att perspektivet blir begränsat, och det är 

insikten om detta som är själva poängen. Den vetenskapliga kunskapens 

riktighet och betydelse måste kunna prövas av andra och i förhållande till 

andra situationer och sammanhang. Det blir möjligt, fullt ut, endast om 

positionen är tydligt angiven” skriver läkaren och forskaren Annika Forssén 

angående situerade kunskaper (Forssén 2004 s 93). Forssén påpekar, i linje 

med Haraway, att feministisk forskning förbättrar objektiviteten genom att 

medvetet uttala och redovisa sitt perspektiv. ”I förlängningen betyder det att 

                                                        
6 Då det gäller diskrimineringslagen är skrivningen sådan att den ”har till ändamål att 
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” (Lag 2014:958). I syfte 
att klargöra grupper som inte får diskrimineras pekar den ut exempelvis 
”könsöverskridande identitet eller uttryck” samt ”funktionsnedsättning”. Ur ett 
normmedvetet perspektiv är det, vad det gäller mina vetenskapsteoretiska utgångspunkter, 
viktigt att framhålla att det inte bara är strukturellt underordnade grupper som har en 
situering och som inte ser världen ”absolut objektivt”, utan detta gäller i högsta grad även 
för överordnade/normerande grupper som exempelvis cispersoner och människor utan 
funktionsnedsättning. Till skillnad från grupper som är marginaliserade i förhållande till 
normen påminns dock människor innanför normen relativt sällan om att de tillhör en 
särskild grupp eller har ett särskilt perspektiv som inte delas av alla andra människor. Att 
jag inte tillämpat diskrimineringslagstiftningens skrivning ordagrant då jag i relation till 
diskrimineringrunderna nämner faktorer som påverkar situering beror på att jag vill 
uppmärksamma alla underordnade grupper som lagen omfattar, men utan att peka ut dem 
som bärare av perspektiv eller situering i större utsträckning än överordnade/normerande 
grupper. (F ö kan även uttrycket ”könsöverskridande” ifrågasättas ur ett normmedvetet 
perspektiv – vad implicerar det för ramar/begränsningar för kön?) 
7 För förklaring av begreppen cis/trans, se avhandlingens ordlista. 
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det är när vi inte granskar och redovisar våra utgångspunkter och värderingar 

som risken ökar för att den kunskap vi skapar får slagsida, skriver Forssén 

 (2004, s 92). Genom att göra sitt perspektiv tydligt och klart för sig själv, och 

för dem som ska ta del av forskningen, kan forskaren skapa en mer ”objektiv” 

kunskap, än om hen inte reflekterar över och försöker formulera sina motiv 

och synsätt (Haraway 1988; Forssén 2004). 

Att vara situerad är inte förhandlingsbart på så sätt att det skulle kunna kan 

väljas bort eller överskridas. Ett villkor för ett forskande subjekt är kroppen, 

och kroppen är med nödvändighet situerad. Dock är inte kropp och 

kroppslighet någonting som premierats i den generella vetenskapliga 

traditionen, utan tvärtom har kroppen och dess situering gjorts till något 

oväsentligt, något som idealt sett inte ska spela roll för forskningen. I denna 

tradition ska det forskande subjektet helst inte framträda som ett subjekt som 

ser världen ur ett perspektiv, utan idealet har varit en ”perspektivlös” 

vetenskapsman som ser världen ”rent” (Anderson 2012). Men detta att 

forskaren som situerat subjekt ska vara osynlig motverkar enligt Haraway 

skapandet av objektiv vetenskaplig kunskap (Haraway 1988; Forssén 2004).  

Enligt inte minst feministisk vetenskapskritik har ”vetenskapsmannen” 

framställt sig själv som någon som ser objektivt på saken, som likt en gud kan 

se hur saker och ting egentligen är, utan att vara påverkad eller partisk, vilket 

Donna Haraway benämnt som Gudstricket/Gudaknepet (Haraway 1988; 

Anderson 2012). Detta kan också associeras till ”blicken som ser allt från 

ingenstans”(Nagel 1986). Gudstricket, och den osynlighet som det kräver, 

innebär att forskarna ses som neutrala avtäckare av naturens eller 

forskningsobjektens ”inneboende hemligheter.” En viktig konsekvens av detta 

är att forskarna då inte behöver ta ansvar för den kunskap de skapar (Haraway 

1988; Forssén 2004). De har ju bara avtäckt något som redan fanns, inte 

konstruerat något. 
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Haraway framhåller vikten av att forskare tar ansvar för sina representationer 

och inte gömmer sig bakom en förment absolut objektivitet. Vad kan det då 

innebära att ta ansvar för sina representationer, och vad är en representation? 

För det första kan man konstatera då det gäller forskningsresultat att den 

beforskade världen aldrig kan framträda ”rent”, utan alltid på ett eller annat 

sätt är medierad av forskaren. Här spelar olika former av inskriptioner en 

central roll (Latour och Woolgar 1986). Det vi kan se i vetenskapliga texter i 

form av exempelvis kartor, diagram, tabeller, fotografier, ekvationer eller 

intervjucitat är inskriptioner, och det som studerats representeras i 

vetenskapliga sammanhang ofta genom flera olika lager av inskriptioner.  

Forskningsresultat är representationer av det som studerats. Dessa 

representationer, avbildningar om man så vill, är inte den studerade 

verkligheten ”i sig själv” utan är något som medierats genom den som gjort 

inskriptionerna och representationerna. Haraway med flera, inte minst 

feministiska vetenskapsteoretiker, är kritiska mot forskning som hävdar att det 

är forskningsobjekten själva som orsakar hur de representeras (Anderson 

2012). Att hävda att en representation är objektiv snarare än situerad är att 

hävda att ”det var världen, hur sakerna var, som fick mig att representera dem 

på detta sätt. Själv var jag inte inblandad.” Detta är enligt Haraway att undfly 

eget ansvar för de representationer och den kunskap man konstruerar 

(Haraway 1988; Anderson 2012). Likaså menar Haraway att man undflyr eget 

ansvar om man skyller ifrån sig och hävdar att ens tillhörighet till någon 

specifik grupp tvingar en att representera saker på ett visst sätt (Anderson 

2012).  
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Jag avslutar detta avsnitt om situerade kunskaper med några meningar som jag 

lånar från Annika Forssén, och som uttrycker även min egen utgångspunkt så 

elegant formulerat på svenska att det inte kan överträffas. I ett antologikapitel 

som bland annat tar utgångspunkt i Donna Haraways tänkande om situerad 

kunskap skriver Forssén: 

 
Jag vill hävda att ett tydligt uttryckt perspektiv är bättre som grund för 
skapande av vetenskaplig kunskap än skenbar värdeneutralitet. Inte minst 
gör en sådan positionsbestämning det möjligt för dem som tar del av de 
vetenskapliga resultaten att granska desamma, utifrån sin situation och sitt 
perspektiv. Det innebär också att de ord vi använder om vetenskapande 
behöver ifrågasättas. Vi talar ofta om att vi finner kunskap. Men vi finner 
inte kunskap som, underförstått, bara ligger där och väntar på att bli 
upptäckt. Istället skapar vi kunskap, genom att välja vad vi vill ta reda på, 
genom de metoder vi tillskapar och använder i forskningen, och genom de 
sätt på vilka vi ser och förstår våra resultat. (Forssén 2004 s 94). 

 
 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och språk 
 
Inledningsvis vill jag angående språk nämna att jag inte betraktar språket som 

ett oproblematiskt medium genom vilket till exempel studerade objekt 

framträder opåverkade. Språket är för mig inte en genomskinlig lins med vars 

hjälp vi på ett okomplicerat sätt kan studera och beskriva verkligheten. Istället 

ser jag språket som medskapande i det som beskrivs. 

I frågor om objektivitet, transparens, representation och ansvar är språket 

inte betydelselöst. Inspirerad av Nina Lykkes reflektioner och presentationer 

av olika sätt att skriva som dekonstruerar Gudstricket (Lykke 2009; Lykke 

2010) vill jag göra en grov indelning i olika skrivstilar; ”Gudstricksstilen” 

respektive ”stilar som undergräver Gudstricket.” I Gudstricksstilen använder 

forskaren ett språk som i största möjliga mån döljer att det finns forskande 

subjekt bakom resultaten. Genom att forskaren undviker ord som ”jag” och 

”vi” minimeras subjektens synlighet. Vidare kännetecknas stilen av 
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passivformen. I texter skrivna i Gudstricksstilen är det sällan eller aldrig något 

synligt subjekt som gör saker, utan saker liksom bara händer: saker ”were 

measured”, ”were excluded” osv osv. Själva stilen, formen, är befriad från 

subjekt, val och personligt ansvar. Detta vill jag kontrastera mot skrivsätt hos 

inte minst feministiska forskare som eftersträvar att undergräva och avslöja 

Gudstricket för att istället göra det forskande subjektet synligt och ansvarigt 

(Keller and Longino 1996; Lykke 2010). En av dem är Laurel Richardson. 

Hon refererar till en bredare kontext där postmodernism och poststrukturalism 

utmanat vetenskapens traditionella objektivitetskoncept. Enligt Richardson 

misstänker postmodernismen att alla sanningssanspråk döljer och tjänar 

särskilda intressen i politiska eller kulturella strävanden (Richardson 2000).  

Men även om nu kunskap, efter postmodernismens kritik, inte har lika lätt 

att göra anspråk på att vara sann oberoende av perspektiv, går det fortfarande 

att skapa kunskap. Att ha en partiell, lokal kunskap, förankrat i en specifik tid i 

historien är också att ha kunskap. Kunskapen kan inte, och behöver inte vara, 

perspektivlös och oberoende för att räknas. Enligt Richardson har det på sätt 

och vis blivit lättare att skapa kunskap, eftersom postmodernismen erkänner 

hur forskaren begränsas av sin situering, och inte heller kräver att forskaren 

ska ”leka Gud” och göra anspråk på absolut objektivitet (Richardson 2000). 

Richardson skriver: 

 
Qualitative writers are of the hook, so to speak. They don’t have to play 
God, writing as disembodied omniscient narrators claiming universal, 
atemporal general knowledge; they can eschew the questionable 
metanarrative of scientific objectivity and still have plenty to say as 
situated speakers, subjectivities engaged in knowing/telling about the 
world as they perceive it. (Richardson 2000 s 928). 

 
Richardson pekar på att i spåren av postmodernism och poststrukturalism 

följer att det sätt som vetenskaplig prosa tidigare förväntats se ut på inte längre 

hålls för heligt (Richardson 2000). Hon framhåller att exempelvis den 

etnografiska genren kan innehålla poesi och drama. När vi läser poesi är blir vi 
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tvingade att vara medvetna om att texten är konstruerad, hävdar Richardson, 

som påpekar att inte bara poesi, utan alla texter är konstruktioner. Richardson 

menar att då vetenskapliga resultat presenteras i poesiform hjälper det läsaren 

att problematisera reliabilitet, validitet, transparens och ”sanning.” 

 
Writing ´data´ as poetic representations reveals the constraining belief that 
the purpose of a social science text is to convey information as facts or 
notions existing independent of the context in which they were found or 
produced – as if the story we have recorded, transcribed, edited and written 
up in prose snippets is the one and only true one; a ´science´ story. 
Standard prose writing conceals the handprint of the sociologist who 
produced the final written text. (Richardson 2000 s 933).  

 
Inspirerad av Richardsson och Lykke strävar jag efter att, även om det bryter 

mot det förväntade i vissa akademiska genrer, skriva i aktiv form och inte 

dölja att det finns forskande subjekt bakom resultaten. Detta ser jag som 

konsistent med min utgångspunkt i situerade kunskaper. Enligt denna 

utgångspunkt är det inte fel att använda ord som ”jag” och ”vi” i texterna, utan 

det skulle snarare vara betänkligt att skriva på ett sätt som så att säga inbjöd 

till att ”lura” läsaren eller åtminstone få läsaren att glömma att resultaten inte 

uppstått av sig själva, utan är producerade och konstruerade av oss forskare 

som på olika sätt deltagit i avhandlingens olika artiklar. 

Att jag strävar efter ett språk som inte osynliggör eller ansvarsbefriar 

forskande subjekt innebär inte att jag inte är pragmatisk. Då artiklar i de 

tidskrifter jag skickat in avhandlingens studier till i normalfallet har varit 

skrivna på mer traditionella akademiska sätt har jag anpassat mig efter det. 

Även om språket i dem smälter in bättre i tidskrifterna, anser jag inte 

personligen att det gör dem mer ”vetenskapliga” att de mestadels är skrivna i 

passivform och utan synliga subjekt. 
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt i förhållande till delstudierna 
 

Det kan kanske vid första anblicken tyckas att i synnerhet studier som bygger 

på kvantitativa data inte passar särskilt väl ihop med situerade kunskaper. 

Traditionellt förknippas kvantitativa metoder ofta med vetenskapsteoretiska 

inriktningar som realism, positivism eller rationalism, och det kan då uppstå 

en spänning mellan å ena sidan dessa inriktningar och å andra sidan 

konstruktionism/situerade kunskaper. Jag ser dock inget principiellt hinder 

mot att kombinera konstruktionism, situerade kunskaper och kvantitativa 

studier så länge man inte försöker dölja att studierna är både situerade och 

konstruktioner, och på vilka sätt de är det. Det är en fråga om transparens. I de 

format som är vanliga för vetenskapliga artiklar om hälsa och vård finns inte 

alltid utrymme för vetenskapsteoretiska utläggningar. Jag vill därför här i 

kappan sätta in delarbetena i sitt vetenskapsteoretiska sammanhang, tydliggöra 

vilka kunskapsanspråk de har och på vilka sätt de är att betrakta som situerade 

konstruktioner. Jag börjar med de kvantitativa delarbetena.  

Vad gör dessa studier anspråk på för typ av kunskap? Inte sällan kopplas 

kvantitativ metod till positivism och ”förklaring” medan kvalitativ metod 

knyts till exempelvis hermeneutik och ”förståelse”. De kvantitativa 

delarbetena i min avhandling handlar om att kartlägga de skillnader som finns 

i väntetid mellan olika grupper. I viss mån kan man säga att de pekar mot 

förklaringar, då vi i studierna kontrollerar för samband mellan olika grupper 

och skillnader i väntetid. Det handlar dock inte om ”orsaksförklaringar” i 

samma bemärkelse som när naturvetenskapen söker lagbundenheter. Inte 

heller handlar det om att förklara hur mekanismer opererar, utan det handlar 

snarare om att undersöka statistiska samband. Kunskapsanspråken med dessa 

studier sträcker sig så långt som till att visa att dessa statistiska samband finns, 

men orsakerna bakom sambanden kan inte studierna i sig själva ge något svar 

på, även om vi sätter in resultaten i genusteoretiska sammanhang.  
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På vilka sätt är då studierna och deras resultat konstruktioner? Exempelvis har 

jag och mina medförfattare konstruerat populationsgrupperna och avgränsat 

dem från grupper som inte ska vara med i studierna. För det ändamålet har vi 

konstruerat inklusions- och exklusionskriterier. Vi har också konstruerat 

brytpunkter, ”cut-offs” och andra indelningar, liksom vi har konstruerat våra 

variabler. Exempelvis har vi konstruerat variabeln födelseland så att den består 

av födda i Sverige, födda i Norden utom Sverige, födda i Europa utom 

Norden, samt födda i övriga världen. Givetvis hade variabeln kunnat 

konstrueras annorlunda, men vi har valt att göra just denna konstruktion för 

att vi bedömde att det var den som bäst skulle tjäna våra syften.  

Delstudie III handlar om hur läkare på olika ögonkliniker konstruerar kön i 

relation till vårdbehov och vårdtillgång, och här framträder min 

konstruktionistiska grundhållning tydligare än i de kvantitativa studierna. Dels 

i själva studieobjektet, konstruktioner av kön, dels i analysmetoden som är 

konstruktionistisk grounded theory så som den beskrivs av Katy 

Charmaz.(Charmaz 2006). Även om det inte funnits mycket utrymme att i 

själva artikeln gå in på den vetenskapsteoretiska grundvalen, betraktar jag i 

linje med Charmaz resultaten, det vill säga de olika (skapade) kategorier som 

jag delar in mina intervjupersoners utsagor i, som konstruktioner.  

Charmaz positionerar sig gentemot andra former av grounded theory, där 

det tycks som om kategorierna liksom uppstår av sig själva ur ett material utan 

att det forskande, konstruerande subjektet har något med saken att göra 

(utöver att hen så strikt som möjligt följer en metod, och därigenom på något 

sätt trollar bort sin subjektivitet till förmån för den osvikliga Metoden). Här 

liksom finner man kategorier istället för att konstruera dem, och detta tar 

Charmaz avstånd från (Charmaz 2006).  

Att kategorierna är konstruktioner innebär inte att de hade kunnat göras hur 

som helst och fortfarande fungera i en vetenskaplig studie. Tvärtom är de 

konstruerade för att vara så fruktbara som möjligt i förhållande till studiens 
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syfte; de gäller teman som är relevanta för syftet och de har gjorts med den 

grad av mycket nära studium av och täta förankring i materialet som Charmaz 

förespråkar. Det innebär inte att kategorierna är någonting som liksom av sig 

självt rest sig från (”emerged from”) pappret intervjuerna är transkriberade på, 

och som själva har lagt sig i prydliga indelningar. I denna form av kvalitativa 

studier förutsätter kategorisering aktiva forskande subjekt för att kunna bildas.  

Även Delstudie IV innehåller konstruktioner, som exempelvis de 

frågeställningar som textmaterialet analyseras i förhållande till. 

Situering 
 

Endast Delstudie IV är av sådan art att det funnits utrymme för att mera aktivt 

och utförligt skriva fram en situering i själva artikeln. Men även de andra 

artiklarna är givetvis situerade, och jag skulle vilja framhålla följande som 

viktiga faktorer för min situering, som i sin tur påverkat artiklarna: En 

postmodernt influerad feministisk idétradition som varit starkt representerad 

vid de svenska akademiska institutioner där jag studerat och arbetat, i 

kombination med vårdvetenskapligt intresse för patienters rätt till god och 

jämställd vård. Överlag präglas min situering av en svensk kontext, där vården 

huvudsakligen är offentligfinansierad och vård på lika villkor är något som 

fastslås i hälso- och sjukvårdslagstiftningen, och där det framstår som 

problematiskt snarare än legitimt att olika grupper, inte minst kvinnor och 

män, har olika tillgång till vård. Denna situering har i högsta grad påverkat 

mitt intresse för avhandlingens forskningsfrågor.8 

 

 

 

                                                        
8 För att inte osynliggöra någon av diskrimineringsgrunderna vill jag även nämna att till min situering 
hör att jag är kvinna men i övrigt inte tillhör någon grupp som diskrimineras strukturellt på grund av 
etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, funktionsnedsättning eller ålder. 
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Kritisk realism 
 

En vetenskapsteoretisk inriktning som diskuteras i avhandlingen är kritisk 

realism, och den står delvis i kontrast till den vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt, situerade kunskaper, som jag bekänner mig till ovan. Att jag 

ändå väljer att ta upp den under den övergripande rubriken 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter beror på att den fyller flera funktioner i 

min avhandling: I delstudie VI är kritisk realism dels ett studieobjekt som 

jämförs med situerade kunskaper, dels en tolkningsram som används för att 

beskriva en möjlig tolkning av resultaten från delstudierna I och III. Vidare 

diskuterar jag kritisk realism i kappans avsnitt om resultatdiskussion. Kritisk 

realism spelar alltså en inte obetydlig roll i avhandlingen, och det gör att jag 

här väljer att här presentera denna inriktning lite närmare, även om den inte är 

min primära vetenskapsteoretiska utgångspunkt. 

Kritisk realism är en inriktning som gör anspråk på att uttala sig om 

verkligheten, och som uttalat prioriterar ontologin9 före varje form av 

betraktelsesätt eller epistemologi10 (ICCR 2015). Kritisk realism ställer sig 

frågan: hur måste verkligheten vara beskaffad för att vetenskap ska kunna 

finnas? En viktig utgångspunkt här är det naturvetenskapliga experimentet. 

Genom experiment kan naturvetenskapen påvisa bakomliggande orsaker, 

mekanismer, som får saker att hända – även om mekanismerna i sig själva inte 

är direkt observerbara med sinnena. Enligt den kritiska realismen orsakas inte 

bara fenomen i naturen, utan i den sociala världen av så kallat generativa 

mekanismer. Dessa kan dock inte studeras på samma sätt som mekanismer 

                                                        

9 Ontologi beskrivs i Nationalencyklopedien som ”läran om det varande” eller, i mer modern mening 
”läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, 
motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten”. För en mer 
uttömmande förklaring, se avhandlingens ordlista. 
10 Epistemologi (kunskapsteori) är enligt Nationalencyklopedin en huvudgren av filosofin som studerar 
grundläggande frågor om kunskapens natur, som exempelvis: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap 
om? Vad vilar vår kunskap ytterst på? För en något längre förklaring, se avhandlingens ordlista. 
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studeras via fysiska/materiella experiment i naturvetenskap. Däremot kan man 

i sociala vetenskaper använda tankeexperiment.  

Enligt den kritiska realismen är verkligheten uppdelad i tre strata, tre 

domäner, där den första är verklighetens domän, där de generativa 

mekanismerna (orsakerna) är lokaliserade. Den kritiska realismen tänker sig 

att mekanismerna finns i denna domän, även om de inte alltid aktualiseras och 

kommer till uttryck i andra domäner. Exempelvis kan äpplen falla till marken 

påverkade av mekanismen gravitation, men ibland motverkas denna mekanism 

till exempel av att äpplena sitter fast för hårt i ett träd. Gravitationen kommer 

då inte till uttryck genom att just dessa äpplen faller till marken. Att detta 

uttryck för gravitation inte alltid manifesteras, betyder inte att gravitationen 

inte finns. På liknande sätt menar den kritiska realismen att det förhåller sig 

med sociala mekanismer. De är verksamma, men kommer inte alltid till 

uttryck.  

Nästa domän är händelsernas domän. Här får de generativa mekanismerna 

saker att hända, exempelvis äpplen att falla till marken. Men det är inte säkert 

att dessa händelser observeras av någon. Observeras av någon gör de däremot 

i den empiriska domänen, som är den tredje av domänerna. Det som 

kännetecknar denna domän är just att händelserna, som har orsakats av 

mekanismerna i den första domänen, blir observerade. 

Detta är i korthet den kritiska realismens teori om generativa mekanismer 

och verklighetens så kallade stratifiering. Andra viktiga begrepp i den kritiska 

realismen är till exempel ontologisk realism (det vill säga, det finns en av oss 

oberoende verklighet), epistemisk relativism (vår kunskap om verkligheten är 

påverkad av exempelvis förförståelse, språk och kultur) samt 

omdömesrationalitet, vilket i sin tur innebär att vi på ett rationellt sätt kan 

skilja mellan bra och dåliga teorier, och avgöra vilken av konkurrerande 

teorier som är mest sannolik.  
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Genusteori 

Kön och genus 
I vardagsspråket är kön ofta ett ganska okomplicerat begrepp som syftar på 

huruvida någon är kvinna eller man. Inom genusteori kan det mycket snabbt 

bli betydligt mer komplext. Inte sällan görs en uppdelning mellan kön och 

genus, där kön står för ”det biologiska” medan genus får stå för ”det socialt 

skapade.” Att kvinnor och män bland annat har olika reproduktionsorgan 

skulle då tillhöra könet, det biologiska, medan exempelvis att många flickor 

tycker om rosa skulle tillhöra genus. Men att dra en skarp gräns mellan det 

biologiska och det sociala kan och har problematiserats på en rad olika 

punkter. Enligt vissa teorier inom genusforskningen är även kön en social 

konstruktion.  

Nationalencyklopedin har definierat kön på följande sätt:  
 

kön, egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) 
den producerar. Honan kan definieras som det kön som producerar de 
största och energimässigt mest kostsamma gameterna, äggcellerna. Hanen 
producerar mindre och rörliga gameter, spermier. Hos skildkönade och 
korsbefruktande arter, s.k. amfimiktiska arter, är könen ofta distinkta p.g.a. 
sekundära könskaraktärer. Hos en del djurarter och många växtarter 
förekommer tvåkönade individer, s.k. hermafroditer. (NE 2016).  

 
Definitionen tar utgångspunkt i en beskrivning av könscellernas olikheter hos 

dem man kallar honor respektive hanar, och kan i förstone tyckas ha sin 

giltighet oavsett tid och rum och vara baserad på ett självklart biologiskt 

faktum som uppdelningen i kvinnor och män utgår från. Många av oss skulle 

nog vara beredda att skriva under på att detta är en riktig och rimlig definition 

av kön. Vi vet också av en mängd olika historiska källor att uppdelningen av 

mänskligheten i kvinnor och män har pågått i tusentals år. Många av oss skulle 

nog vara beredda att anta att även den uppdelningen i stort sett varit riktigt och 

förenlig med vad vi vet om könscellerna. Samtidigt uppstår en komplikation 

om man tänker på att kvinnans ägg upptäcktes först 1827. De definitioner av 
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kvinnor och män som fanns före 1827 skulle vi alltså kunnat uppfatta som 

riktiga, även om de inte tog sin utgångspunkt just i könscellerna som vi idag 

känner till dem. Det är alltså inte enbart vår kunskap om könsceller som avgör 

huruvida vi definierar en person som kvinna eller man. Vi kan således sluta 

oss till att detta med att definiera kön utifrån vilka könsceller en individ har är 

en form av konstruktion av kön, men att det också skulle kunna finnas andra 

konstruktioner som vi skulle uppfatta som rimliga, då vi ju kunnat acceptera 

att personer uppfattats som kvinnor eller män både nu och i historien utan att 

vi egentligen haft en aning om hur det stått till med deras produktion av 

könsceller.  

Kön kan, liksom alla andra begrepp, förstås som sociala konstruktioner i 

den bemärkelsen att man har valt vilka kriterier som ska ingå då man 

bestämmer vad begreppet, i detta fall kön, ska innefatta. Dessa val angående 

vad vi uppfattar att kön är upplevs ofta som så självklara att de inte ens 

betraktas som val. Vi är vana att tänka på kön som något naturligt, som 

någonting vi föds med, ungefär som vi föds med ögon och öron. Att tänka på 

kön som något konstruerat kan kännas främmande, och strida mot många 

människors vardagserfarenheter av kön. Men teoretiskt sett kunde vi ha 

definierat kön på annat sätt än det de flesta av oss nu uppfattar som normalt. 

De flesta kulturer och samhällen har en uppdelning i två kön, kvinnor och 

män. Men det finns även kulturer och samhällen som har konstruerat kategorin 

kön annorlunda och har tre eller flera kön (Smirthwaite 2010). På senare år har 

även en del länder officiellt infört ett ”tredje kön” som möjlig kategori i 

medborgarnas pass. 

I sin mycket inflytelserika bok Gender Trouble: Feminism and the 

Subversion of Identity (Butler 1990) kullkastar den nordamerikanska filosofen 

Judith Butler i början av 1990-talet den teoretiska uppdelning mellan kön och 

genus som dittills legat till grund för modern feministisk forskning 

(Malmberg/NE 2016). Enligt Butler förhåller sig genus till ett genussystem, 



47 
 

inte till ett ”naturligt” eller ”underliggande” kön. Butler hävdar att kön är ett 

resultat av genus – att våra kroppar materialiseras och görs begripliga genom 

ett föränderligt kulturellt raster (Butler 1990). För Butler kommer genus så att 

säga ”före” kön – vi har uppfattningar om vilka genus som finns, och utifrån 

dessa uppfattningar delar vi in i kön och ”gör” kön. Butler presenterar 

feministiskt teori utan föreställningen om givna biologiska kön (Butler 1990; 

Danius 1995). 

Den fysiska basen för kön visar sig inte vara så fast som man kanske kan 

tro innan man börjar skrapa på ytan. För att belysa att det inte är helt 

oproblematiskt att utgå från kön som fysiologiskt faktum tar jag hjälp av 

genusforskarna Wendt Höjer och Åses presentation av de nordamerikanska 

genusteoretikerna Suzanne Kesslers och Wendy McKennas könsuppfattning. 

Den beskrivs av Wendt Höjer och Åse på följande sätt:  

Den mänskliga fysionomin utgör i själva verket ingen stabil grund för 
uppfattningar om de två könen som biologiskt givna och dikotoma. Det 
existerar helt enkelt inget fysiskt kriterium som ensamt bestämmer 
könstillhörighet. Alla män producerar inte spermier, alla kvinnor 
producerar inte ägg. Skillnaderna i kvinnors och mäns 
kromosomuppsättningar är inte dikotoma och inte heller är 
könshormonerna specifika för något av könen. Visserligen är det möjligt 
att fastställa fysiska kriterier på vad som skiljer en man från en kvinna men 
dessa kriterier bygger på en förståelse av genus. För att vi överhuvudtaget 
skall kunna urskilja kvinnor och män krävs det att vi har en förförståelse av 
att det är just dessa två kön som existerar och vad det är som skiljer dem åt. 
(Wendt Höjer och Åse 1996 s 19). 

 
Enligt Kessler och McKenna är det inte biologiska, psykologiska eller sociala 

skillnader som leder till att vi ser två kön. Det är istället vår uppfattning om att 

det finns just två kön, som leder till att vi ”upptäcker” biologiska, 

psykologiska och sociala skillnader (Kessler och McKenna 1985 s 163).  

Att det under senare år förekommit att idrottare behövt genomgå könstester 

utgör exempel på att det inte alltid är helt lätt att utifrån fysiska kriterier 

definiera vem som är kvinna och vem som är man. Vidare kan nämnas att 
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historiskt sett har inte kön alltid uppfattats som två väsentligen olika 

kategorier (så kallad tvåkönsmodell), utan det finns också belägg för att kön 

har uppfattats enligt en enkönsmodell, där kvinnan setts som en ut-och invänd 

man, som bar inom sig det mannen bar fullt synlig utanpå (Laqueur 1990). I 

motsats till en föreställning som Montaigne återger på 1500-talet (Montaigne 

1574/1986) vet vi idag att en kvinna inte kan råka ”förvandlas till man” genom 

att ta så häftiga skutt att hennes ”inre penis” trillar ut. Men det kan ändå vara 

värt att reflektera över på vilka grunder vi väljer att uppfatta kvinnor och män 

som två väsentligen olika kategorier eller mer som variationer med stora 

inbördes likheter.  

Könsbegreppet blir inte mindre komplicerat av att det inom 

genusfoskningen finns flera olika sätt att använda det. Genusforskaren Britt-

Marie Thurén ger följande beskrivning.  

Kön är för många en synonym till genus; för andra betyder det det givna 
eller naturliga, i motsats till det konstruerade; och för åter andra är det en 
beteckning inom den genusordning som råder här, alltså ett vardagsord, 
inte ett begrepp att använda i vetenskapligt arbete. För somliga 
genusforskare är det en restkategori, något oåtkomligt, något givet och 
naturligt som antas finnas men som är omöjligt att tala om, för i samma 
ögonblick man gör det blir det genus. (Thurén 2003 s 18).  

 
För egen del använder jag i den här avhandlingen kön som ett begrepp som 

täcker helheten av vad det innebär att vara kvinna eller man, eller någon annan 

variation av kön.  Kön kan syfta på såväl biologiska aspekter som på 

sociokulturella, och jag vill ogärna skapa en dikotomi mellan biologiskt och 

socialt/kulturellt. Alla de begrepp varmed vi förstår biologin är kulturellt 

skapade. Vidare påverkar kulturen vår biologi exempelvis genom 

skönhetsideal, bantning, träning och välfärdssjukdomar, samtidigt som de 

iakttagelser vi gör av människors fysiska (främst sekundära) 

könskaraktäristika i relation till hur människor beter sig är med och formar 
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våra uppfattningar och föreställningar om kvinnligt och manligt.11 Samtidigt 

har jag respekt för den historia som en gång fick feminister att skapa eller 

anamma begrepp som genus eller gender och som kraftigt demarkerade mot 

biologism. Det finns många exempel på hur biologisk forskning använts för att 

dra långtgående slutsatser om sociala maktordningar och att även legitimera 

dessa maktordningar.  

Idé- och medicinhistorikern Karin Johannissons har i sin bok Den mörka 

kontinenten skildrat hur vetenskapsmännen kring sekelskiftet 1800-1900 

strävade efter att fastslå skillnader mellan könen som skulle bekräfta kvinnans 

naturgivna underlägsenhet. En grundbult i sammanhanget var Charles Darwins 

definitioner av de ”naturliga” könsskillnaderna i fysisk och psykisk kapacitet. 

Johannisson presenterar dem på följande sätt: 

 
Genom det sexuella urvalet hade mannen blivit kvinnan överlägsen inte 
bara i fråga om fysisk storlek och styrka, utan också energi, intellekt och 
kreativitet. De egenskaper där kvinnan hade företräde – intuition, 
perception och imitation – var ´karaktäristiska för de lägre stående raserna 
och därför ett förgånget och lägre civilisationsstadium´. Kvinnan hade 
alltså stannat på en lägre nivå i den evolutionistiska växten. Skälet var att 
hennes energi behövdes för reproduktionen; hennes utveckling hejdades, 
men rasen tjänades. (Johannisson 1994 s 29). 

 
 
Enligt Johannisson återfinns Darwins evolutionistiska grundresonemang i de 

flesta handböcker i kvinnomedicin och sexologi kring sekelskiftet 1800-1900, 

och kom att utgöra en grund för vetenskapen då den skulle belägga den 

kvinnliga särarten. Biologiska argument användes för att förklara kvinnan som 

dummare än mannen, och för att motivera varför hon inte borde ha samma 

rättigheter som mannen och varför hon inte borde få tillträde till olika arenor i 

samhället. Exempelvis drev den kände neurologen Paul Julius Möbius tesen 

att kvinnan var ”fysiologiskt svagsint”, det vill säga biologiskt kunde 

                                                        
11 Här handlar det inte bara om direkta iakttagelser i realtid av människor, utan även om repreentationer 
i form av exempelvis bilder och film där vi kan sluta oss till om den som agerar är kvinna eller man. 
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definieras som mindre intelligent än mannen. Enligt Möbius var kvinnan 

mannen underlägsen i varje intellektuell och moralisk kvalitet, och Möbius 

hade gott om anhängare i det vetenskapliga etablissemanget (Johannisson 

1994). Av biologiska orsaker ansågs det till exempel olämpligt att kvinnan 

skulle anstränga sin hjärna, vilket kom att spela roll exempelvis för frågan om 

kvinnors rätt till utbildning (Johannisson 1994). Biologisk forskning kom att 

bli till ett ideologiskt vapen i kampen mot kvinnors rättigheter, och har även i 

modern tid använts för att motivera att kvinnor ”av naturen” skulle vara 

mindre lämpade än män för vissa sysslor och positioner.  

Litteraturvetaren och genusforskaren Claudia Lindén visar i sin essä Den 

politiska biologins kvinnlighet hur den moderna biologin i hög grad bygger 

vidare på fördomar och antaganden från 1800-talet slut och 1900-talets början, 

och använder biologiska olikheter som förklaringsgrund för sociala skillnader. 

Till och med fåcelliga varelser som alger sägs följa ett borgerligt 

könsrollsmönster, skriver Lindén. Hon hänvisar till biologen och 

vetenskapshistorikern Ruth Hubbards beskrivning av könsbiologiska 

cirkelbevis: 

Cirkeln är enkel att konstruera: Man startar med den viktorianska 
stereotypen med den aktive mannen och den passiva kvinnan, sen tittar 
man på djur, alger, bakterier, människor, och kallar allt passivt beteende 
för kvinnligt, allt aktivt eller målorienterat beteende för manligt. Och det 
fungerar! Den viktorianska stereotypen är biologiskt determinerad. Till och 
med alger beter sig på det sättet. (Lindén 1995 s 284). 

 
Eftersom biologin användes deterministiskt, det vill säga på ett sätt som 

ansågs förutbestämma vad som var lämpliga samhällsfunktioner och 

positioner för kvinnor respektive män, har det funnits ett starkt behov inom 

feminismen att markera mot biologin. Det är därför inte förvånande att 

feministiska forskare och teoretiker snabbt tog till sig och vidareutvecklade 

begreppet gender, som lanserats av den amerikanske psykoanalytikern Robert 

Stoller. Stoller har uppmärksammats för sitt arbete med transsexuella personer 
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under 1950- och 60-talet, där han pekade på att det vid sidan av människans 

biologiska könstillhörighet även finns en könsidentitet, och att den inte alltid 

stämmer överens med personens biologiska kön. För att tydliggöra detta 

gjorde han en distinktion mellan termerna ”sex” och ”gender”, där sex stod för 

det biologiska könet medan gender kopplades till könsidentiteten (Gothlin 

1999). Den feministiska teoribildningen välkomnade genderbegreppet och 

kom snabbt att använda det i en i en mycket bredare bemärkelse än enbart 

individuell könsidentitet (Gothlin 1999). Gender används inte bara i samband 

med fysiska personer, utan också om en mängd olika fenomen som inte har en 

biologisk kropp, exempelvis yrken, platser, sysselsättningar, redskap, kläder, 

leksaker, färger.....listan över fenomen som associeras med kvinnligt eller 

manligt går att göra mycket lång (Smirthwaite 2010). I Sverige användes 

gender länge utan att översättas, parallellt med att kvinnoforskningen fortsatte 

att använda begreppet kön. Kön är i de nordiska språken ett bredare begrepp 

än engelskans sex, som är mer begränsat till biologi. En period användes 

begreppet könsroll flitigt när man ville poängtera andra aspekter av kön än de 

biologiska, men könsrollsbegreppet kom att utsättas för hård kritik. Det ansågs 

leda tanken till att kön var något ytligt, en roll man kunde välja att spela eller 

inte, och det påpekades att begrepp som ”klassroll” eller ”rasroll” inte 

användes. Kritiken handlade inte minst om att den rollteori som 

könsrollsbegreppet kopplades till framställde rollerna som alltför harmoniska, 

samtidigt som kvinnors och mäns ”roller” inte alls var likvärdiga i förhållande 

till makt. (Gothlin 1999; Hammarström 2005; Smirthwaite 2010). Istället kom 

begrepp som ”det sociala könet” eller ”det kulturella könet” att användas, men 

även de blev kritiserade. En mycket inflytelserik kritik kom från historikern 

Yvonne Hirdman, som mot 1980-talets slut fick stor stort genomslag med sin 

lansering av begreppet genus: 

Jag föreslår att vi med genus sätter namn på den alltmer komplicerade 
kunskap vi har om "manligt" och "kvinnligt", vår allt större förståelse av 
hur manligt och kvinnligt "görs" (…) Dvs genus kan förstås som 
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föränderliga tankefigurer "män" och "kvinnor" (där den biologiska 
skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och 
sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin påverkas/ändras - 
med andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än "roll" och "socialt 
kön". (Hirdman 1988 s 51). 

 
Under decennierna som följde skulle lärosätena i Sverige komma att kalla den 

forskning som dittills kallats exempelvis kvinnovetenskap eller 

kvinnoforskning för genusforskning. Det skedde inte helt utan motstånd, bland 

annat ansåg en del forskare att genus var smalare än begreppet gender och 

snarare syftade på föreställningar om kön än på könens verklighet 

(Smirthwaite 2005).  

Som jag själv tolkar Hirdmans genusbegrepp är det ett analysredskap för 

att förstå hur kön och/eller föreställningar om kön skapas i en social och 

kulturell kontext. Det innebär inte att kön och genus, då det kommer till en 

konkret människas liv, i praktiken skulle kunna skiljas åt. En sådan åtskillnad 

är bara möjlig i teorin, på en analytisk nivå. Hirdman skriver: 

 
Genus bör (...) förstås som mer ”invecklat” än begreppet ”socialt kön”, 
vilket är en dikotomisk konstruktion som klart antyder att det är summan 
av komponenterna ”socialt” +”kön” som om det vore en enkel matematisk 
formel av 1+1 = 2. Genusförståelsen innebär att man inte förstår 1 och 1 
som någonsin reellt existerande. Tvärtom finns de inte. Det finns bara ett 2. 
(Hirdman 1990 s 76). 

 

Ingen människa är bara en kropp (biologiskt kön), inte heller är någon 

människa bara en socialisering eller konstruktion (socialt konstruerat genus), 

utan varje människa består av både och, och var gränsen mellan det ena och 

det andra går är ofta svårt att skilja ut. Detta torde vara synnerligen relevant 

för forskare som anlägger genusperspektiv inom ämnen som hälso- och 

vårdvetenskap samt medicinsk vetenskap där det kan vara av vikt att beakta en 

helhet av kropp och själ, natur och kultur, istället för att konstruera sådana 

begrepp som dikotomier. Ett av vårdvetenskapens centrala ontologiska 
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grundantaganden beskrivs på följande sätt av Karin Dahlberg, professor i 

vårdvetenskap, och hennes medförfattare: ”Ett centralt antagande i den 

generella strukturen för vårdvetenskap är att människan är en enhet, där kropp, 

psyke, själ och ande är olika begreppsliga aspekter av denna enhet. I själva 

verket kan man egentligen inte tala om vare sig kropp, psyke, själ, och/eller 

ande, utan bara om en ”människa”, vilket därmed är en väsentlig 

vårdvetenskaplig utgångspunkt. (Dahlberg, Segesten et al. 2003). En sådan 

helhetssyn är ingenting som varit utmärkande för genusforskningen, där 

kroppsliga aspekter många gånger tyckts ha hamnat utanför det som ansetts 

intressant. Detta har tagits upp av bland annat sjuksköterskan och filosofen 

Ullaliina Lehtinen, som skriver: 

 
Vissa socialkonstruktionistiska genusvetare (inom samhällsvetenskaperna 
och olika idévetenskaper) har, hävdar kritiker, i sex/gender- debattens 
utveckling alltmer kommit att behandla kroppen som ett enbart diskursivt 
fenomen. Kroppen har analyserats som något man talar om och tänker på, 
som något som representeras i kulturen och i media. Fokus har ofta varit att 
söka beskriva hur dessa idéer om kroppen utövar påverkan, d v s formar, 
styr och begränsar kvinnors (och mäns) sociala och individuella liv. I dessa 
diskurser görs kroppen till enbart en artefakt bland andra. Den blir därvid 
ointressant per se. (Lehtinen 2004 s 54). 

 
Lehtinen ger följande förklaringar till att många genusforskare varit mer 

intresserade av idéer och föreställningar om kroppen än av ”den biologiska 

kroppen”: 

 
Detta beror först på att kroppsintresserade humanister och samhällsvetare 
saknar expertkunskap om den biologiska kroppen. Dessutom – och långt 
viktigare– humanister och samhällsvetare har ingen naturlig klinisk 
anknytning till kött och blod-kroppar. De möter inte – ser, berör, 
undersöker och manipulerar inte– dagligdags fysiska kroppar. De står 
därför inte heller ansikte mot ansikte med ofta multipelt utsatta människor 
av kött och blod – plågade av sjukdom, ohälsa eller funktionshinder, ovissa 
om framtiden, beroende, sårbara och existentiellt hotade. Slutligen, 
humanistiska och samhällsvetenskapliga experter och praktiker har inget 
av samhället och lagar ålagt behandlings- eller omvårdnadsmässigt ansvar. 
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De har därför inte heller något direkt och personligt medicinsk-etiskt eller 
moraliskt ansvar för bemötande, diagnos, behandling, vård, rehabilitering 
eller för en värdig död – alla fenomen där den mänskliga kött och blod-
kroppen står i centrum (Lehtinen 2004 s 56). 

 
För ämnen som har att göra med patienters hälsa och livskvalitet framstår det 

som extra viktigt att inte begränsa intresset till det diskursiva. Här kan följande 

utveckling inom det genusteoretiska fältet vara synnerligen intressant, 

nämligen teoribildningar som kallas exempelvis ”material feminisms” 

(Alaimo 2009) ”new feminist materialisms” (Tuin 2011) och 

”kroppsmaterialistisk genusteori” (Lykke 2009) och som har det gemensamt 

att de beaktar kroppsliga/materiella aspekter av kön men gör det utan 

biologistisk determinism. Nina Lykke presenterar en rad olika materialistiska 

feministiska kön/genusteoretiker, och av dem väljer jag här att exemplifiera 

med den australiensiska feministen Elisabeth Grosz, vars resonemang jag 

finner intressant att kontrastera mot delar av den genusteori jag tidigare tagit 

upp, och där kön ses som en produkt av genus, det sociala. Grosz ställer 

frågan: 

 ...is sexual difference primary and sexual inscription a cultural overlay or 
rewriting of an ontologically prior differentiation? Or is sexual 
differentiation a product of the various forms of inscriptions of culturally 
specific bodies? (Grosz 1994 s 189). 

 
Grosz är kritisk till radikal konstruktionism och menar att den ger en alltför 

passiv bild av kroppsmaterian; inom den radikala konstruktionismen reduceras 

kroppsmaterian till ”ett passivt råmaterial som inte utövar något motstånd mot 

de kulturella inskriptionerna.” (Lykke 2009 s 91). Det har alltså utvecklats 

teorier inom feminism och genusforskning som inte bara intresserar sig för 

kroppen som idé eller diskurs, utan också för kroppens faktiska materialitet 

(Lykke 2009, 2010) men som gör detta i medvetenhet om den biologiska 

determinismens fallgropar. Lykke påpekar att det inte minst är feministiska 
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forskare inom naturvetenskapen som bidragit till att göra det materiella 

relevant inom genusfältet (Lykke 2009). 

”Kidnappningen” av genus 
 

Genusforskare med anknytning till medicin, hälsa och vård har kritiserat 

genusforskningens ointresse för biologi, kropp och materialet, men de har 

också kritiserat en annan tendens, nämligen att begrepp som gender används 

enbart om biologi och utan anknytning till genusteori. Mer traditionellt 

medicinska forskare har inte alltid kunskap om historien och den 

vetenskapliga basen bakom begrepp som gender och genus, och delar inte 

heller alltid genusforskarnas uppfattning om innebörden i dessa begrepp. 

Tvärtom finns det tendenser att använda genus synonymt med biologiskt kön, 

vilket genusmedicinska forskare har kallat för en kidnappning av begreppet. 

Genusmedicinaren Katarina Hamberg skriver: 

 
En företeelse som både bidrar till och är ett resultat av oklarheterna om 
begreppen genus, kön och biologi, är att författare till medicinska texter 
oreflekterat byter ut ordet sex mot gender (...) Gender används således utan 
att det finns någon genusteori eller någon som helst hänsynstagande eller 
analys av sociala och kulturella förhållanden. (...) Den som läser artiklar 
där sex helt enkelt bara bytts ut mot gender och som helt saknar 
genusteoretiskt grund, får naturligtvis svårt att förstå att det skulle vara 
något särskilt med genus. Genusbegreppet kidnappas och blir till en 
biologisk könsbestämning. Och då är vi tillbaka i tänkandet före Simone de 
Beauvouir: kön och könsskillnader ges strikt biologiska orsaker och hela 
det kunskapsfält som skapats sedan 1970-talet, genom kvinnoforskning, 
könsteoretisk forskning och på senare år genusforskning, suddas ut. 
(Hamberg 2004 s 24). 

 
 

 

När innebörden i ordet genus sträcks till att gälla huvudsakligen biologiska 

aspekter av kön har begreppet löpt varvet runt och kommit att beteckna sådant 

som det en gång skapades för att markera avstånd till. Sett ur det perspektivet 
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är det inte konstig om genusforskare uppfattar begreppet som kidnappat 

(Smirthwaite 2010a). 

Begreppen kön, genus, sex och gender i avhandlingen 
 

För egen del använder jag, som jag tidigare nämnt, kön som ett begrepp som 

täcker helheten av vad det innebär att vara kvinna eller man. Detta ligger i 

linje med att kön i de nordiska språken kan syfta på såväl biologiska aspekter 

som på sociokulturella. Hade jag skrivit artiklarna på svenska hade jag alltså 

använt kön. Men även om kön ofta översätts till engelskans sex, fungerar det 

inte att använda ”sex” i artiklarna, eftersom det är snävare än kön. Helst skulle 

jag på en del ställen i artiklarna velat använda gender/sex i linje med hur 

Lykke använder det i Feminist studies (2010) och där hon skriver:  

 
Gender/sex is re/conceptualized as a mixed phenomenon, which includes 
both biological bodily materiality and sociocultural dimensions, although 
in a very different way from the earlier gender-conservative and 
determinist discourse. (Lykke 2010 s 25). 

 
Ingen människa är bara en kropp eller biologiskt kön, inte heller är någon 

människa bara en socialisering eller konstruktion (socialt konstruerat genus), 

utan varje människa består av ett sammantvinnat både och, och var gränsen 

mellan det ena och det andra går är ofta svårt att skilja ut. Att skriva gender/ 

sex kan vara ett sätt att försäkra sig om att få med helheten. Detta har dock 

inte varit möjligt, då artikelgranskare påpekat att jag måste välja mellan sex 

och gender och hålla mig konsekvent till mitt val. Av pragmatiska skäl har jag 

inte gått djupare in i diskussioner om detta, utan använt ”gender”, dock på ett 

sätt som det finns anledning att diskutera. För mig är inte begreppet genus 

någonting som täcker helheten på samma sätt som kön gör, utan genus har jag 

reserverat för socialt/ kulturellt skapade aspekter av kön (även om gränserna 

mellan kropp/biologi och kultur/det sociala kan vara svåra att dra). Skulle jag 

översätta genus till engelska blir det till gender och inte till sex. Ändå har jag i 
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de två kvantitativa studierna ibland använt gender i sammanhang där jag 

egentligen velat använda sex. Hade studierna varit på svenska hade detta inte 

utgjort något problem då jag kunnat använda termen kön, som täcker en helhet 

på ett annat sätt än jag uppfattar att gender gör. Här har jag varit pragmatiskt i 

förhållande till följande situation som Hamberg beskriver: ”Gender ses som en 

modern och mer politiskt korrekt term än sex. Ordet ’sex’ antas ge 

associationer till sexualitet och det anses därför bättre att använda gender.” 

(Hamberg 2004) s 24). Hamberg är kritisk till att ”gender” används 

exempelvis i studier av råttor och plattmaskar, och undrar om det är 

överhuvudtaget är relevant att tala om socialt kön då det gäller djur. En central 

del av den kritik hon framför riktas mot att gender används utan någon som 

helst koppling till sociala/kulturella aspekter och genusteori (Hamberg 2004). 

Studierna i min avhandling innehåller förvisso genusteori, men jag är ändå 

självkritisk då det gäller hur jag av pragmatiska skäl använt begreppet gender i 

delarbete I och II. Studierna bygger på registerdata om kvinnors och mäns 

väntetider. Det vi vet något om är alltså patienternas registrerade kön, som 

skulle kunna översättas till engelskans ”sex”. Men vi vet egentligen ingenting 

om patienternas sociala kön, självupplevda könsidentitet eller genus. Även om 

nu biologiskt kön och självupplevd könsidentitet statistiskt sett mycket ofta 

överensstämmer (och överensstämmer i den grad att överensstämmelsen utgör 

norm i samhället) uppfattar jag det egentligen inte som helt korrekt att i 

sammanhang som syftar på patientens registrerade könstillhörighet skriva 

”gender” då gender, till skillnad från sex, lätt kan förstås som socialt kön, 

medan personerna i registren är registrerade utifrån sin biologiska 

könstillhörighet. Även om granskare har påpekat att jag bör välja mellan sex 

och gender och hålla mig konsekvent till ett av dem, har jag alltså själv 

egentligen känt behov av att använda båda, då jag upplever varje uttryck för 

sig som för reduktionistiskt för att kunna täcka helheten av det som artiklarna 

tar upp. På en del ställen, som i merparten av tabellerna och i diagrammen, har 
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jag kunnat gå runt problemet genom att skriva ut ”women and men” istället för 

gender. Detta blev dock svårt att göra i tabeller där inte bara värdena utan även 

variablerna behövde anges. Inte heller gick det att byta ut gender mot ”women 

and men” i sammanhang där jag i löptexten skulle beskriva vilka variabler 

som associerades med väntetidsskillnader. Här skulle jag egentligen hellre 

använt sex än gender. När artiklarna sedan kommer in på diskussioner av 

väntetiderna och även sociala aspekter kan inkluderas anser jag det korrekt att 

jag använt termen gender. Likaså anser jag det korrekt att jag använder 

begreppet gender i studierna III och VI, då de handlar om hur kön konstrueras 

på sätt som inte kan reduceras till engelskans snävare biologiska ”sex”. 

 

Doing gender 
Ett centralt teoretiskt perspektiv i min avhandling är att kön är någonting som 

konstrueras. Jag har här utgått från ett ”doing gender”-perspektiv. (West and 

Zimmerman 1987; Fenstermaker and West 2002; West and Zimmerman 

2009). Doing gender kan översättas ungefär med att ”göra kön”, men det är 

vanligt i svenska forskningssammanhang att begreppet inte översätts alls. 

Begreppet fick stor spridning genom de nordamerikanska sociologerna 

Candance West och Don Zimmermans inflytelserika artikel som hette just 

Doing gender (West and Zimmerman 1987). Kvinnlighet och manlighet 

uppfattas här inte som fixerade drag i individen, utan istället som något som 

görs i interaktion med omgivningen, inte minst i det vardagliga sociala 

samspelet (West and Zimmerman 1987; Fenstermaker and West 2002; West 

and Zimmerman 2009). 

 

Några vanliga exempel från vardagslivet på hur vi människor ”gör kön” är att 

det i görandet av kvinnlighet ofta ingår att använda make-up (som ”får” vara 
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synlig)12, att använda kjol eller klänning, att ha skor med högre klack än vad 

skor avsedda för män vanligtvis har etc etc. I görandet av manlighet kan bland 

mycket annat ingå att använda slips, odla skägg eller raka hakan (men mera 

sällan att raka benen). Vi gör kön exempelvis genom våra val av kläder, 

frisyrer, yrkesval och val av fritidsaktiviteter, men också genom företeelser 

som är så internaliserade i våra sätt att vara att vi kanske inte ens uppfattar 

dem som val. Här kan exempelvis ingå kroppsspråk, mimik, hur ofta vi ler, 

hur vi går, hur vi sitter och våra röstlägen. Inflätat i allt detta finns också 

aspekter som exempelvis klass, kultur och ålder. Kvinnlighet och manlighet 

görs på en mängd olika sätt i olika grupper. I vårt ”könsgörande” ingår också 

hur vi bemöter och reagerar på andras sätt att göra kön. Allt ”könsgörande” 

sker i en kontext av sociala normer för kön, normer som det går att följa eller 

utmana men där såväl normbrott som följsamhet gentemot normerna har sina 

sociala kostnader. 

Att göra kön ses alltså enligt ett ”doing gender”- perspektiv som sociala 

praktiker. Många gånger uppfattas dessa praktiker som ”naturliga”, men West 

och Zimmerman är noga med att poängtera att det handlar om sociala 

konstruktioner och inte är något som följer av biologin.  

Sett ur ett kroppsmaterialistiskt perspektiv kan doing gender-teorin, såsom 

den formulerades av West och Zimmerman, kritiseras för den typ av ointresse 

för det kroppsliga som Lehtinen beskriver hos genusforskningen. (Lehtinen 

2004). Lykke beskriver det som att West och Zimmerman behandlar kroppen 

parentetiskt (Lykke 2010). Studierna i min avhandling går inte djupare in i det 

kroppsliga/materialiteten, varför jag bedömer att doing-gender perspektivet 

kan fungera som en del av avhandlingens teoretiska ramverk. 

                                                        
12 Jag kommer här att tänka på en manlig genusstudent, som i en livlig diskussion om könsgörande 
utbrast ”men ni tjejer får ju visa att ni använder smink. När vi killar får en finne måste vi inte bara 
dölja den, utan även dölja att vi försökt dölja den.” 
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Genussystem, genusordning 
Många feministiska forskare och teoretiker pekar på att kön/genusgörandet 

sker på sådana sätt att det uppstår stora mönstereffekter. Man kan då tala om 

en genusordning, eller ett genussystem. En i svenska sammanhang mycket 

spridd teori är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet (Hirdman 

1988), som baserar sig på följande principer:  

1. Dikotomi, segregering, isärhållande av kvinnligt och manligt.  

2. Hierarki: den manliga normens primat. Det manliga är norm och 

överordnat, det män säger och gör räknas som mer värt än det kvinnor 

säger och gör. 

Studiens resultat kommer bland annat att sättas i relation till teorier om att 

skillnaderna mellan könens villkor i samhället skulle vara systematiska snarare 

än slumpmässiga. 

Genusbias i vården 
Bias kan sägas vara resultatet av systematiska fel, och själva ordet bias kan 

översättas med partiskhet, snedvridning eller skevhet. Bias används inte minst 

i vetenskapliga sammanhang och syftar då ofta på fel i forskningsresultaten på 

grund av något systematiskt fel i forskningsprocessen. I de fall felaktigheterna 

har att göra med kön/genus kan man tala om genusbias. Även i vårdens 

praktik kan genusbias förekomma, vilket riskerar att försämra vårdkvalitet, 

patientsäkerhet och förutsättningarna för att patienterna ska få jämställd vård. 

Både föreställningar om kvinnligt och manligt och bristande kunskaper om 

kvinnors och mäns biologi kan leda till att patienter felbehandlas. När sådana 

orsaker ligger bakom felaktigheter i vården finns fog för att tala om genusbias 

i vården, ibland även kallad ”genusbias i medicinen” eller ”medicinsk 

genusbias.” (Risberg 2004; Smirthwaite 2007; Smirthwaite, Tengelin et al. 

2014). Genusbias i vården har beskrivits på följande sätt av Ruiz och 

Verbrugge: ”Like a polarised lens, gender bias can arise from two views – one 

assuming equality where there are genuine differences and the other assuming 
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differences where non may exist.” (Ruiz and Verbrugge 1997 s 107). I Sverige 

har genusbias i vården studerats i forskningsprogrammet Genusperspektiv och 

genusbias i medicinen, vilket har resulterat i att flera olika typer av genusbias 

identifierats (Risberg 2004; Risberg, Johansson et al. 2009). Inom programmet 

har det bland annat utvecklats modeller som kategoriserar olika former av 

genusbias utifrån följande parametrar: är läkaren medveten om att det finns en 

genusordning eller inte? Anser läkaren att könstillhörigheten är viktig i 

professionella relationer eller inte? (Risberg 2004a). Jenny Andersson 

formulerar det elegant i termer av att Risberg i sitt teoretiska arbete om 

genusbias även har ”inkluderat medvetenhet respektive omedvetenhet om 

genusordningen i sin beskrivning av fyra olika förhållningssätt vilka alla kan 

leda till genusbias. Risberg utökar därmed mekanismerna bakom de två 

förhållningssätt, som skulle kunna orsaka vad Ruiz och Verbrugge kallat ´att 

göra skillnad´ [...] Vidare beskriver Risberg två förhållningssätt som istället 

kan leda till vad Ruiz och Verbrugge kallat för ´att göra likhet´.”(Andersson 

2012 s 17). I Risbergs studier ingår bland annat att läkare fått svara på öppna 

enkätfrågor om kön. Med utgångspunkt i de föreställningar om kvinnor och 

män som läkarna gav uttryck för i svaren utformade Risberg en teoretisk 

modell (Figur 1) (Risberg 2005). 
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Figur 1. Föreställningar om kvinnor och män i förhållande till uppfattningar 
om likhet och jämställdhet.13 
 

 

Risberg förklarar innebörden i x- axeln (horisontell) respektive y-axeln 

(vertikal) på följande sätt: ”Längs x-axeln varierar föreställningen om kvinnor 

och män: från totalt olika (särart) till i huvudsak lika. Längs y-axeln varierar 

synen på jämställdhet mellan könen: från helt genomförd till att mycket 
återstår att göra.” (Risberg 2005 s 2853). I modellen uppstår fyra fält (I–IV), 

som visar olika uppfattningar om kvinnor och män. På följande sätt illustrerar 

Risberg, med hjälp av citat från läkare vars attityder till kön hon studerat, 

attityderna i de olika fälten: 

 
Kvinnor och män är jämställda men olika (I). 
´Det är lättare att tala med manliga kolleger för vi delar synen 
på hur man ska utreda och behandla patienter i de flesta 
fall. Det är mindre irrationella element än i kontakten 
med kvinnliga kolleger.´ 
 

                                                        
13 Bilden är återpublicerad med tillstånd från Gunilla Risberg och Läkartidningen. 
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Kvinnor och män är jämställda och lika (II). 
´Jag vill tro att vi alla är människor och kan förstå varandra.´ 
 
 Kvinnor och män är olika och ojämställda (III).  
Ojämställdheten ses som orsakad av nedvärdering av kvinnor 
och av det som anses som kvinnliga sysslor och kvinnliga 
värden. 
´Det är upprörande att kvinnliga smärtpatienter, särskilt 
där det inte finns objektiva tecken, negligeras, ja, till och 
med förödmjukas.´ 
 
 Kvinnor och män är lika men ojämställda (IV) 
Bristen på jämställdhet uppfattas som grundad i kvinnors och mäns 
olika tillgång till makt och inflytande. 
´Jag tror att jag skulle ifrågasättas mer av patienter om jag 
vore kvinna. Dom gissar aldrig fel på mitt yrke.´(Risberg 2005 
s 2853). 

 
Risberg använder modellen för att analysera och förstå motståndet mot 

genusfrågor och de till motståndet kopplade riskerna 

för genusbias. I figur 2 sammanfattar Risberg sin förståelse av genusbias. 
 
 
Figur 2. Risk för bias i förhållande till uppfattningar om likhet och 
jämställdhet.14 

 
 
 

                                                        
14 Bilden är återpublicerad med tillstånd från Gunilla Risberg och Läkartidningen. 
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Att se skillnader där de inte finns 

I fält I och II uppfattas kvinnor och män som fundamentalt olika och 

motståndet är grundat i omedvetenhet om hur normer och könsskapande 

processer spelar in. Risken för bias består i att små och betydelselösa 

skillnader förstoras eller att man ser skillnader där de inte finns. I detta finns 

enligt Risberg risker för såväl biologisk som social essentialism, det vill säga 

att skillnaderna tas för givna och ses som oföränderliga. I fält III och IV ses 

ojämställdhet som ett i högsta grad fortfarande existerande fenomen. 

Biasrisken här är att se ojämställdhet där den inte finns. 

 
Att bortse från skillnader där de finns 

I fält II och IV anses kvinnor och män som mer lika än olika och där är risken 

stor att man negligerar skillnader som har med sjukdomsförekomst och biologi 

att göra, exempelvis skillnader i normalvärden och läkemedelsreaktioner. 

”Den sortens bias kan bidra till androcentrism, dvs manscentrering, eftersom 

´lika´ i allmänhet utgår från mannen som norm, och forskning som är gjord på 

män tillämpas okritiskt även på kvinnor.” skriver Risberg (Risberg 2005 

s 2854). 

Många av de läkare vars åsikter kategoriserades in i fält I och II ansåg att 

jämställdhet råder. ”Genusfrågor anses då ointressanta och överspelade. 

Bias kan då uppstå genom att man bortser från att skillnader i makt och 

inflytande mellan kvinnor och män leder till olika livsvillkor och 

livserfarenhet och därmed tillskillnader i (o-)hälsa och arbetsvillkor. Man tror 

sig vara könsneutral men är i själva verket könsblind”, skriver Risberg 

(Risberg 2005 s 2854). 

Ytterligare en form av genusbias som forskarna inom programmet 

Genusperspektiv och genusbias i medicinen beskriver är kunskapsmedierad 

genusbias (Hamberg, Risberg et al. 2004). Gunilla Risberg förklarar den på 
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följande sätt: ”när man får kunskap om tidigare förbisedda könsskillnader i en 

viss åkomma, i beteende och livsvillkor, och har med sig den kunskapen in i 

konsultationen, riskerar man att förorsaka genusbias i mötet med den enskilda 

patienten. Det skulle kunna rubriceras ´kunskapsmedierad genusbias´.” 

(Risberg 2004b). Som exempel kan nämnas att läkarstudenter i 

fallbeskrivningar där allt utom patientens kön är lika mer sällan tänker på att 

fråga om alkoholvanor hos en kvinna med magbesvär än hos en man med 

samma besvär. Detta sannolikt på grund av kunskap om att alkoholbesvär är 

vanligare hos män. Ett annat exempel är att läkarstudenter mera sällan föreslår 

att det ska tas sköldkörtelprover när patienten uppges vara man – sannolikt för 

att sköldkörtelsjukdomar är vanligare hos kvinnor. Men oavsett vad som är 

vanligast kan besvären hos den enskilda kvinnan kan vara alkoholrelaterade, 

och hos den enskilda mannen bero på rubbningar i ämnesomsättningen 

(Hamberg, Risberg et al. 2004). Även om skillnader på gruppnivå måste 

uppmärksammas får de inte tolkas så att varje individ skulle ses som typisk för 

gruppen. Kunskapsmedierad genusbias handlar om att patienten inte ses som 

individ utan som en typisk representant för sitt kön (Hamberg, Risberg et al. 

2004). 

På följande sätt sammanfattar Jenny Andersson det komplexa fenomenet 

genusbias i vården:  

 
Sammanfattningsvis kan således genusbias uppstå både utifrån 
förhållningssätt som präglas av ett skillnadstänkande och ett 
likhetstänkande avseende kön. Det kan också handla om medvetenhet 
respektive omedvetenhet om genusordningen. Bias kan vara att överdriva 
skillnader eller se skillnader där de inte finns. Men också att bortse från 
skillnader där de finns [...] respektive att inte se patienten som en individ, 
utan bara som representant för sitt kön. Det som är gemensamt för dessa 
förhållningssätt är just att de är förhållningssätt och inbegriper idéer, 
attityder och föreställningar om kön och könets relevans. Dessa 
förhållningssätt är inbegripna i en genusordning som man antingen väljer 
att vara medveten eller inte medveten om. (Andersson 2012 s 18). 
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Intersektionalitet 
Som jag konstaterade inledningsvis i samband med resonemang om jämlik 

vård, är ingen människa någonsin bara kvinna eller man (eller, för den delen, 

någon annan form av kön). Alla människor har samtidigt som de har någon 

form av kön och könsidentitet också en viss hudfärg, etnicitet (er), 

socioekonomisk position, sexuell läggning, ålder och funktionsförmåga. 

Människor kan också ha eller inte ha en religion eller särskild livsåskådning. 

Intersektionella studier handlar om studier av samverkan mellan två eller flera 

av dessa (och eventuellt av ännu fler) olika faktorer som alla är relaterade till 

samhälleliga maktordningar. Begreppet intersektionalitet tillskrivs den 

afroamerikanska juridikprofessorn Kimberlée Crenshaw, och kommer från det 

nordamerikanska ordet för vägkorsning, intersection. Crenshaw 

uppmärksammade att det sätt på vilket svarta kvinnor diskriminerades varken 

fångades upp inom ramen för diskrimineringen av vita kvinnor eller svarta 

män (Crenshaw 1989).  

Crenshaw tar här utgångspunkt bland annat i fem svarta kvinnors stämning 

av företaget General Motors, som för den tid stämningen avsåg inte hade 

svarta kvinnor anställda. Enligt rättens resonemang diskriminerade inte 

General Motors kvinnor, då ju vita kvinnor fanns anställda i företaget. Inte 

heller diskriminerade företaget svarta, då företaget hade svarta män anställda. 

Svarta kunde diskrimineras på grund av hudfärg, och kvinnor diskrimineras på 

grund av kön, men rätten fann inte anledning att betrakta just svarta kvinnor 

som en särskilt diskriminerad grupp. Crenshaw drar slutsatsen att som rätten i 

detta fall formulerat sig, kunde den diskriminering som drabbade svarta 

kvinnor bara fångas upp rättsligt om den föll inom ramen för antingen 

diskriminering av vita kvinnor, eller diskrimineringen av svarta män. 
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Crenshaw förstår detta i analogi med en vägkorsning, ”intersection”, där 

diskrimineringen/bilarna kommer från olika håll, och där svarta kvinnor 

befinner sig i skärningspunkten (Crenshaw 1989).  

Tankegångar om att olika förtryck samverkar är långt ifrån ett nytt fenomen. 

Exempelvis har sådana tankegångar uttrycks redan av Sojouner Truth, tidigare 

slav, vid Women’s Convention in USA 1851 och tidigt under 1900-talet av 

den ryska socialisten Alexandra Kollontaj (Alix 1977; Lykke 2010). När 

termen intersektionalitet myntades under 1980-talet hade feministiska forskare 

och teoretiker redan i decennier teoretiserat kombinationer av förtryck. 

Exempelvis hade marxistiska och socialistiska feminister pekat på hur kvinnor 

förtycks genom både patriarkat och klass (Benston 1969; Rosaldo & 

Lamphere 1974; Ferguson 1979; Hartmann 1979; Ferguson & Folbre 1981). 

Och svarta feminister hade synliggjort hur både rasism och sexism påverkade 

svarta kvinnors liv (The Combahee River Collective 1977; hooks 1982; Davis 

1983). Svarta feminister hade också påpekat att samtidigt som den 

antirasistiska rörelsen baserade sig på en manlig norm som negligerade det 

förtyck som specifikt drabbar kvinnor, utgick feminismen från en vit 

medeklassnorm som negligerade det förtryck som drabbade svarta kvinnor. 

Det var i denna kontext som begreppet intersektionalitet kom till (Crenshaw 

1989). 

Tankegångar om att olika förtryck samverkar är långt ifrån ett nytt 

fenomen. Exempelvis har sådana tankegångar uttrycks redan av Sojouner 

Truth, tidigare slav, vid Women’s Convention in USA 1851 och tidigt under 

1900-talet av den ryska socialisten Alexandra Kollontaj (Truth 1851; Alix 

1977; Lykke 2010) När termen intersektionalitet myntades under 1980-talet 

hade feministiska forskare och teoretiker redan i decennier teoretiserat 

kombinationer av förtryck. Exempelvis hade marxistiska och socialistiska 

feminister pekat på hur kvinnor förtycks genom både patriarkat och klass 

(Benston 1969; Rosaldo & Lamphere 1974; Ferguson 1979; Hartmann 1979; 
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Ferguson & Folbre 1981). Och svarta feminister hade synliggjort hur både 

rasism och sexism påverkade svarta kvinnors liv (The Combahee River 

Collective 1977; hooks 1982; Davis 1983).  

Svarta feminister hade också påpekat att samtidigt som den antirasistiska 

rörelsen baserade sig på en manlig norm som negligerade det förtyck som 

specifikt drabbar kvinnor, utgick feminismen från en vit medelklassnorm som 

negligerade det förtryck som drabbade svarta kvinnor. Det var i denna kontext 

som begreppet intersektionalitet kom till (Crenshaw 1989).  

Intersektionella studieobjekt 
Vad är det då för studieobjekt eller entiteter som studeras inom ramen för 

intersektionalitet? Intersektionella studier kan handla om såväl situationen för 

subjekt och identiteter i skärningspunkter mellan olika maktordningar som om 

processer (Bauer 2014).Lykke nämner bland annat processer som relaterar till 

överordning/underordning och exkludering/inkludering (Lykke 2010). Hon 

använder konceptet intersecting power differentials, som inte bara syftar på 

identiteter och processer, utan även på intraagerande maktordningar (Lykke 

2010), ett koncept som jag tycker verkar mycket fruktbart.  

Vilka är då de identiteter, processer och/eller maktordningar som ingår i 

intersektionella analyser? Till en början fokuserades ras, kön och klass men 

snart kom frågan att väckas om vilka ytterligare ordningar som borde ingå 

(Butler 1990). Olika forskare har bland annat föreslagit sexualitet, 

kolonialism, migration och funktionalitet (Mehrotra 2010), religion (Appelros 

2005), ålder (Krekula et al. 2005) samt urban/rural (Sandberg 2013). 

Maktordningar i förhållande till cis/trans kan ingå. Det har också föreslagits 

att den intersektionella analysen även borde inkludera maktordningar 

relaterade till djur (Bryld & Lykke 2000; Lykke 2010; Lahti 2014). Samtidigt 

finns synpunkter om att begreppet intersektionalitet kidnappats, det har stulits  

från svarta feminister och kommit att användas av vita för helt andra grupper 
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och ändamål än som fanns i det ursprungliga syftet, vilket var att belysa svarta 

kvinnors förtryckssituation.15 

Lykke påpekar att det förekommit en omfattande debatt om huruvida de 

maktordningar som borde ingå i den intersektionella analysen (ofta definierade 

som kön, ras och klass) ska ses som någonting förutbestämt och definitivt, 

eller om det ska ses som en mer öppen fråga där utrymme lämnas även för nya 

maktordningar som gör sig gällande. Medan strukturellt orienterade feminister 

som exempelvis feministiska marxister håller på den första ståndpunkten, 

föredrar poststrukturellt orienterade feminister den senare, skriver Lykke, som 

samtidigt påpekar att det finns många mellanpositioner (Lykke 2010). 

En annan fråga som diskuterats bland intersektionalitetsforskare är om 

intersektionalitet bör omfatta bara underordnade positioner, eller om det är en 

mer generell teori. Exempelvis har Nash beskrivit det som en betydelsefull 

spänning inom den intersektionella forskning huruvida alla identiteter är 

intersektionella, eller om bara de identiteter hos subjekt som samtidigt tillhör 

flera marginaliserade grupper är det (Nash 2008).  

Bauer förespråkar att alla positioner, även privilegierade, ses som 

intersektionella. Hon tar utgångspunkt i hälsorelaterad forskning och påpekar 

att i studier av stora populationer är det inte många som uteslutande skulle 

erfara marginalisering och inte samtidigt på något sätt vara privilegierade 

(Bauer 2014). Om man betänker till exempel “ageism”/åldersdiskriminering, 

det växande fältet crip-studier (McRuer 2006) och debatten om cisprivilegier 

verkar det närmast orimligt att kunna hitta någon person alls, ens i väldigt 

stora populationer, som bara skulle vara marginaliserad och inte ha någon 

form av privilegium.16 Exempelvis skulle en svart, lesbisk, arbetslös kvinna 

                                                        
15Se t.ex. Vardagsrasismen, länk finns i referenslistan.  Frågan diskuterades också bl.a. på NORA-
konferensen Voices in Nordic Gender Research 2014. 
16 ”Ageism” har jag svårt att hitta en bra svensk översättning till, men åldersdiskriminering skulle 
kunna komma ganska nära. Beträffande ”crip-studier”, som ibland på svenska kallas lytt-teori, lytt-
studier eller miffoteori, är ett centralt studieobjekt ”ableism”, vilket finns förklarat i avhandlingens 
ordlista.  
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fortfarande kunna åtnjuta privilegiet att slippa fundera på huruvida hon skulle 

kunna ta sig fram med rullstol i kollektivtrafiken, och hon skulle kunna åtnjuta 

cisprivilegiet att ingen skulle stirra på henne just för att hon var klädd i 

klänning, medan en person med en klänningsbeklädd kropp som omgivningen 

uppfattade som manlig skulle riskera att utsättas för transfoba kommentarer 

och nyfiket stirrande. Att inte kännas vid exempelvis dessa privilegier kan 

sägas vara att bidra till osynliggörandet av vissa former av underordning och 

marginalisering. 

Därutöver, att intressera sig inte bara för underordnade intersektionella 

positioner utan även för privilegierade kan ligga i linje med ett normmedvetet 

perspektiv.17 Normmedveten (Dahlborg Lyckhage et al. 2015) forskning 

belyser hur normer skapar privilegier, inkludering och dominans för de 

grupper som normerna härrör från, samtidigt som det skapas marginalisering, 

exkludering och underordning för grupper som avviker från normerna. Medan 

mycket forskning har fokuserat ”den avvikande” undersöker normmedveten 

forskning själva normerna, hur de etablerats/etableras och vad det är som 

stärker respektive underminerar dem. Lykke ger exempel på flera olika 

områden för normmedvetna studier; queerteoretisk kritik av 

heteronormativitet, kritiska vithetsstudier som belyser vithetsnormer och 

kritiska maskulinitetsstudier som belyser manliga privilegier (Lykke 2010). 

Personligen tror jag det är en fruktbar ansats att i intersektionella studier inte 

bara intressera sig för det underordnade, utan även för privilegier. Enligt detta 

sätt att se blir då alla positioner, inte bara de underordnade, intersektionella, 

eftersom alla har någon form av förhållande till exempelvis kön, 

”ras”/etnicitet, sexualitet, klass etc. Däremot tror jag, i linje med Leslie 

                                                        
17 En vanligare benämning på detta perspektiv är normkritik, normkritisk forskning etc. Personligen 
föredrar jag istället begreppet normmedveten. Detta för att normkritisk kan ge association till att 
normer per se skulle vara något dåligt. Alltså skulle även normer om antirasism och jämställdhet kunna 
ses som dåliga just på grund av att de var normer. Det är ju trots allt inte alla normer som normkritisk 
forskning kritiserar eller problematiserar. För resonemang om begreppen normkritik respektive 
normmedvetenhet, se t ex Dahlborg Lyckhage et al 2015. 
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McCall (McCall 2005) att det är väldigt svårt att i samma studie belysa 

intersektionerna mellan alla maktordningar, åtminstone så länge studierna 

presenteras i traditionellt akademiskt artikelformat.  

Intra-aktion istället för addition 
Intersektionalitet alluderar alltså ursprungligen på intersection som i 

vägkorsning, men Crenshaws välkända “vägkorsningsmetafor” har kommit att 

bli kritiserad, (Lykke 2010; Staunaes & Söndergaard 2010). Visserligen kan 

vägar mötas i en korsning, men både före och efter mötet går de i skilda 

riktningar. Kritikerna menar att maktrelationer är mycket mer sammanflätade 

än vad bilden av en vägkorsning frammanar (Lykke 2010; Hammarstrom, 

Johansson et al. 2013), Lykke föreslår begreppet intra-action för att beteckna 

relationen mellan olika intersektionella kategorier.(Lykke 2010). Intra-action 

är en neologism som myntats av fysikern Karen Barad. Hon gör en distinktion 

mellan intra-action och inter-action, begrepp som jag här översätter till intra-

aktion respektive interaktion. Barad förstår interaktion som något som 

förekommer mellan fasta enheter som krockar med varandra på samma sätt 

som biljardbollar, alltså utan att ömsesidigt transformera varandra. Intra-

aktion däremot handlar om fenomen som går in i varandra och transformerar 

varandra ömsesidigt (Barad 2003; Lykke 2010).  

I det här sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma någonting som 

ofta framhålls av intersektionella forskare och teoretiker: intersektionalitet 

handlar inte om addition, att bara lägga till den ena förtrycksordningen efter 

den andra (Hancock 2007; Lykke 2010; Hammarstrom, Johansson et al. 2013; 

Bauer 2014). En studie där exempelvis kön, klass och etnicitet eller ännu fler 

kategorier/variabler ingår blir inte automatiskt intersektionell. Det ses inte som 

förenligt med intersektionalitet om grundantagandet är additivt och 

kategorierna behandlas som lagrade på varandra, i statiska, separata entiteter 

(Hancock 2007; Garner 2009; Bauer 2014). Det finns fog för att säga att 

intersektionalitet demarkerar kraftigt mot additivitet. Additivitet är något som 
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intersektionaliteten förstår sig själv i kontrast mot, en sorts 

intersektionalitetens antites. Ett exempel som används för att demarkera mot 

additivitet och för att illustrera hur intersektionalitet inte ska förstås är bilden 

av en tårta med olika lager (Garner 2009). Så separerade kommer inte 

maktordningarna till uttryck i människors vardag. Jag skulle vilja knyta an till 

bakverksmetaforen för att beskriva hur jag själv tänker om intersektionalitet, 

och jag är här inspirerad av titeln på Bowlegs artikel ”Once you´ve blended 

the cake you cant take the ingredients back again” (Bowleg 2013). Innan en 

kaka bakas finns en rad olika ingredienser, och dessa ingredienser vill jag 

likna vid hur vi analytiskt förstår olika maktordningar. Vi talar exempelvis om 

sexism, rasism, homofobi, transfobi, funkofobi etc som förtryck, förtyck som 

visserligen har beröringspunkter, men som vi i vårt tal ändå urskiljer som olika 

storheter. Hade vi inte urskilt dem som olika storheter hade vi inte haft olika 

begrepp för dem, utan helt enkelt talat om förtryck. När kakan så bakas 

blandar vi alla ingredienserna, och de blir då oupplösligt förenade och svåra 

att separera. Detta kan förstås analogt med hur det är i människors liv – vi 

påverkas samtidigt av en rad olika maktordningar som i praktiken ofta är svåra 

att skilja från varandra. En person kan exempelvis inte sluta ha hudfärg och 

bara ha kön, sexuell läggning etc. Men även om maktordningarna flätas 

samman och transformerar varandra menar jag, i linje med Walby, Armstrong 

och Strid (Walby, Armstrong et al. 2012) att det är möjligt att analytiskt 

urskilja olika maktstrukturer som exempelvis sexism och rasism. 

Intersektionalitet och kvantitativ forskning 
Vid första anblicken kan intersektionalitet, med sin starka betoning på hur 

allting är sammanvävt och med sina demarkationer mot ”det additiva” tyckas 

illa lämpat för kvantitativ forskning. Exempelvis är ju en tabell själva 

sinnebilden för hur olika enheter separerats från varandra och visas så att säga 

lager på lager, istället för sammanvävt. I kvantitativ forskning är det också 

mycket viktigt att de olika kategorierna är just väldefinierade och avgränsade 
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och inte flyter in i varandra, såsom maktordningar gör i en människas liv. 

Intuitivt kan kvantitativ forskning tyckas gå emot två centrala drag i 

intersektionaliteten: att entiteterna förstås som sammanvävda och ömsesidigt 

transformerande, samt avståndstagandet från det additiva. Stora delar av den 

intersektionella forskningen är också kvalitativ, och det finns forskare som 

hävdar att intersektionalitet undersöks bäst med kvalitativa metoder 

(Wilkinson 2003; Bowleg 2008). Men det finns även mycket inflytelserika 

bidrag till utvecklingen av intersektionalitet gällande kvantitativ forskning, till 

exempel (McCall 2005; Hancock 2007; Bauer 2014) I avhandlingen använder 

jag intersektionalitet både i kvalitativa och kvantitativa studier. Jag tar här 

utgångspunkt i bland annat McCalls inflytelserika typologi över intersektionell 

forskning. 

Tre inriktningar inom intersektionell forskning 
McCall har identifierat tre olika utgångspunkter inom intersektionell 

forskning. Den första inriktningen kallar hon för antikategorisk eftersom den 

baserar sig på metoder som dekonstruerar analytiska kategorier. Enligt denna 

utgångspunkt eller inriktning ses det sociala livet som så oreducerbart 

komplext att skapandet av fasta kategorier skulle vara olämpliga förenklingar. 

“Social life is considered too irreducibly complex—overflowing with multiple 

and fluid determinations of both subjects and structures—to make fixed 

categories anything but simplifying social fictions that produce inequalities in 

the process of producing differences.” (McCall 2005 s 1773).  

Enligt McCall går denna inriktning inte att förena med kvantitativ 

forskning. För att kunna använda kvantitativa och statistiska metoder i 

intersektionella analyser måste man (åtminstone tillfälligt) överge idén om 

entiteterna som sammantvinnade, icke-statiska och icke-begränsade. Att 

tillfälligt lämna idén om icke-statiska kategorier bakom sig passar bättre med 

den tredje inriktningen, som McCall kallar för interkategorisk (eller 

kategorisk; denna inriktning har alltså två namn). Inom denna inriktning utgår 
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forskare från existerande analytiska kategorier för att exempelvis kunna 

dokumentera ojämlikheter mellan sociala grupper. Det handlar här om att 

forskarna använder kategorierna strategiskt, snarare än att de anser att 

kategorierna är essentiella. McCall menar att även om denna inriktning 

innehåller många möjligheter till intersektionell forskning är det den minst 

kända, och att den har fallit utanför den feministiska forskningens kärna 

(McCall 2005). 

Mellan inriktning ett (som avvisar kategoriseringar) och tre (som använder 

kategoriseringar strategiskt) finns inriktning två, som McCall kallar för 

intrakategorisk. Inom denna inriktning tenderar forskarna att fokusera vissa 

sociala grupper som befinner sig i skärningspunkten mellan olika 

maktordningar. Forskarna vill här ofta visa på komplexiteten i den levda 

erfarenheten i dessa grupper (McCall 2005). När komplexiteten i levd 

erfarenhet ska belysas brukar det inte vara kvantitativa metoder som används.  

Av de inriktningar som McCall presenterar är det alltså inriktning tre, den 

så kallat kategoriska (eller interkategoriska) inriktningen som tycks mest 

lämpad att använda vid kvantitativ forskning. Det är också den inriktning jag 

lutar mig mot i främst Delstudie I då jag tolkar kvantitativa resultat genom 

intersektionell teori. 

Vikten av att skilja mellan olika former av additivitet 
En faktor som riskerar att förvirra diskussionen kring intersektionalitet och 

kvantitativa metoder är att intersektionella forskare, även om de inte är 

kvantitativt inriktade, använder begrepp som anknyter till matematik och 

kvantitativa metoder (Bauer 2014). Enligt Bauer har dessa forskare ”lånat ett 

matematikliknande språk”, men använder snarare begreppen som en sorts 

koncept istället för strikt matematiskt (Bauer 2014). Bauer ger bland annat 

exempel på följande inflytelserika artiklar som i sina titlar har ett 

matematikliknande språk: (Bauer 2014) , ”When black + lesbian + woman  

black lesbian woman” (Bowleg 2008) och “When multiplication doesn’t equal 
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quick addition”(Hancock 2007). Eftersom det finns en språklig likhet mellan 

fälten intersektionalitet och matematik betonar Bauer vikten av att skilja 

mellan olika former av additivitet; till exempel genom att använda termer som 

“intersektionell additivitet” eller “additiv skala versus additivt 

grundantagande.” Jag tar fasta på Bauers synpunkter angående detta, och 

kommer i diskussionen av resultaten att göra tydlig skillnad mellan 

intersektionell och övrig additivitet. 
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Material, metod och genomförande 

Delstudierna i denna avhandling sträcker sig över ett brett spann då det gäller 

material, metod och genomförande. Två av delstudierna är registerstudier och 

har ett likartat material. De är kvantitativa men använder olika statistiska 

metoder; linjär respektive logistisk regressionsanalys. Avhandlingens andra 

två delstudier har helt olika typer av material. Den ena av dem bygger på 

intervjuer i fokusgrupper, medan den andra utgörs av analyser av 

vetenskapsteoretiska texter. Nedan presenteras metoderna som använts i de 

olika delstudierna närmare. Då delstudierna I och II har många gemensamma 

nämnare avseende material presenteras dessa först och delvis tillsammans, 

därefter presenteras delstudierna III och IV i separata avsnitt. 

Delstudie I och II 

Datainsamling 
För både Delstudie I och II användes registerdata från Nationella 

kataraktregistret (NCR) som är ett av Sveriges nationella kvalitetsregister och 

som har 98 procents täckningsgrad gällande gråstarroperationer genomförda i 

Sverige. Ögonklinikerna i Sverige rapporterar in data till Nationella 

kataraktregistret frivilligt och på regelbunden basis. All data gällande 

patienternas gråstarroperationer, inklusive indikationer, synskärpa och 

väntetider, härrör från NCR. 
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För Delstudie I användes utöver data från NCR även data från Longitudinal 

integration database for health insurance and labour market studies (LISA), 

som Statistiska centralbyrån (SCB) har tillgång till. LISA innehåller uppgifter 

om varje person som är 16 år eller äldre och som omfattas av Sveriges 

nationella registrering. LISA är uppbyggt med hjälp av följande andra register 

och databaser: Registret över totalbefolkningen (RTB), Registerbaserad 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS), The populations education och Inkomst- och 

taxeringsregistret (IoT). Den information som hämtades från LISA gällde 

patienternas födelseland, utbildningsnivå, årsinkomst och huruvida patientens 

inkomst övervägande kom från förvärvsinkomst eller pension.  

Material och inklusionskriterier Delstudie I 
Materialet bestod av registeruppgifter om 102 532 patienter. 

Inklusionskriterierna var att patienten var över 40 år och hade genomgått 

gråstarroperation av första ögat i Sverige 2010-2011. 

Material och inklusionskriterier Delstudie II 
Materialet bestod av registeruppgifter om 200 897 patienter. 

Inklusionskriterierna var att patienten var över 40 år och hade genomgått 

gråstarroperation av första ögat i Sverige något av följande år: 2005, 2009, 

2010, 2011. 

Exklusionskriterier 

Delstudie I och II har gemensamma exklusionskriterier. I båda dessa studier 

studeras endast väntetiden för patienter som opererar sitt första öga för 

gråstarr, medan operation av andra ögat uteslöts. Detta gjorde vi på grund av 

att det finns speciella rutiner i de fall en patient opererar ”öga två”. Om 

patienten behöver operera båda ögonen, bestäms ofta tidpunkt för operation av 

”öga två” redan i samband med att ”öga ett” opereras. Operationer av öga två 

hamnar alltså utanför det vanliga väntetidssystemet, och kommer ofta att bli 

starkt påverkat av tidpunkten för operation av öga ett. 
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Övriga exklusionskriterier var att patienten var 40 år eller yngre och/eller hade 

en väntetid som var längre än 24 månader.  

Anledningen till att vi exkluderade patienter som var 40 år eller yngre var 

att gråstarr är en sjukdom som främst drabbar äldre, och när personer 40 år 

eller yngre drabbas är det ofta relaterat till samsjuklighet eller trauma, varvid 

de normala väntetidsrutinerna inte gäller. Patienter under 40 år utgör i regel en 

mycket liten andel av dem som opereras för grå starr, exempelvis utgjorde de 

bara 0, 4 procent av de som fick sitt första öga opererat 2010-2011. 

Anledningen till att vi exkluderade patienter som väntat längre än 24 

månader, är att en så lång väntetid ligger utanför det normala. Det rör sig om 

en mycket liten andel patienter som har så långa väntetider registrerade, 

exempelvis utgjorde de endast 0,1 procent av de patienter som genomgick sin 

första gråstarroperation 2010-2011. Enligt NCR har det sannolikt blivit fel i 

registreringsprocessen då en väntetid tycks vara två år eller mer, exempelvis 

kan det vara så att patienten de facto har opererats, men att registreringen av 

detta av någon anledning missats. I en så lång väntetid kan det också rymmas 

fall av särskilda överenskommelser med patienten. 

Kvantitativa metoder Delstudie I 
I Delstudie I använde vi linjär regression för att jämföra väntetider mellan 

patientgrupper baserade på synskärpa, kön, ålder, årsinkomst, utbildningsnivå, 

födelseland och huruvida patienten var klassad som yrkesverksam eller 

pensionär. Dessa grupper var studiens oberoende variabler, medan den 

beroende variabeln utgjordes av väntetid. Väntetid definierade vi som antal 

dagar från det att beslut om operation tagits, till dess att operationen 

genomförts. Vi valde p<0.05 som signifikansnivå. Regressionsanalysen 

genomfördes i SAS 9.3. 

Alla resultat i den linjära regressionen justerades för kontrollvariablerna 

”månad” och ”sjukhus”. Månad innebar vilken månad patienten placerats på 

väntelistan, vilket visade sig vara av betydelse då väntetiden sammanhängde 
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med när patienten ställts i kö – ju tidigare under den studerade perioden, desto 

längre väntetid. Variabeln ”sjukhus” stod för det sjukhus patienten opererades 

på. Även denna variabel var det nödvändigt att kontrollera för, då olika 

sjukhus har olika väntetid till operation av gråstarr.  

Vidare beräknade vi i Delstudie I genomsnittlig väntetid för kvinnliga 

respektive manliga patienter inom olika grupper baserade på synskärpa ålder, 

årsinkomst, utbildningsnivå, födelseland och huruvida patienten klassades som 

yrkesverksam eller pensionär. 

Kvantitativa metoder Delstudie II 
Delstudie II syftade till att undersöka kvinnliga respektive manliga grå 

starrpatienters operationsväntetider i relation till prioriteringsinstrumentet 

Nationella indikationer för kataraktextraktion (NIKE). Väntetid definierades 

här som antal månader från det att beslut om operation tagits, till den dag då 

operationen genomfördes. 

Genom NIKE kan patienten, med hjälp av mätningar av synskärpan i 

kombination med frågor om de besvär patienten upplever av sin gråstarr, 

placeras in i en av fyra indikationsgrupper. Gruppen med den starkaste 

indikationen för operation är grupp ett och den med svagast indikation är 

grupp fyra.  

NIKE är utvecklat i Sverige och introducerades på svenska ögonkliniker 

2006. I syfte att undersöka könsskillnader i väntetid till gråstarroperation före 

respektive efter det att prioriteringsinstrumentet NIKE tagits i bruk beräknade 

vi och jämförde den genomsnittliga väntetiden för kvinnliga respektive 

manliga patienter för år 2005, som var det sista året innan NIKE började 

implementeras på svenska ögonkliniker, och för tre år då NIKE var i bruk; 

2009, 2010 och 2011. 

I syfte att undersöka könsskillnader i väntetid mellan patienter som 

kategoriserats respektive inte kategoriserats med NIKE beräknade och 
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jämförde vi genomsnittliga väntetider för kvinnor och män i dessa båda 

grupper.  

För att undersöka könsfördelning i hur patienter kategoriserades med hjälp 

av NIKE, och könsrelaterade väntetider internt inom NIKE-systemet, 

beräknade vi både fördelningen av kvinnor och män inom varje enskild 

indikationsgrupp och genomsnittliga väntetider för kvinnors och män i varje 

indikationsgrupp. Vi beräknade också genomsnittliga väntetider för kvinnor 

och män i den patientgrupp som överhuvudtaget inte var kategoriserad med 

NIKE. För att testa den statistiska signifikansen i resultaten av dessa 

väntetidsberäkningar använde vi Student´s t-test. 

För att undersöka förhållandet mellan prioriteringsinstrumentet NIKE och 

könsskillnader i väntetid genomfördes också en logistisk regressionsanalys där 

den beroende variabeln var väntetid. Vi skapade en dikotom variabel, som 

kunde ha värdena ”väntetid upp till tre månader” (här kallad kortare väntetid), 

respektive ”väntetid tre månader eller längre” (här kallad längre väntetid). 

Analysen visade odds ratio för patienter i olika grupper såsom kvinna 

respektive man, NIKE-kategoriserad respektive ej NIKE-kategoriserad att 

befinna sig i gruppen med kortare respektive längre väntetid. Utöver de 

oberoende variablerna kön och NIKE-kategorisering inkluderade vi i den 

logistiska regressionsanalysen även följande variabler: ålder, samsjuklighet i 

annan ögonsjukdom, synskärpa på operationsögat samt synskärpa på det bättre 

ögat. 

Alla beräkningar i Delstudie II genomfördes i SPSS version 20. 

Genomgående i studien använde vi p<0.05 som signifikansnivå. 
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Delstudie III 

Material och datainsamling 
Materialet i studie tre består av fokusgruppsintervjuer med ögonläkare vid två 

ögonkliniker. Ögonklinikerna valdes ut i samarbete med Nationella 

kataraktregistret. De fem ögonkliniker som hade störst könsskillnad i väntetid 

och de fem ögonkliniker som hade minst könsskillnad i väntetid tillfrågades 

om att delta i studien. Väntetid definierades som antal väntemånader från det 

att beslut om operation fattats tills dagen då operationen genomfördes. Detta 

har här nedan för tydlighetens skull räknats om till antal dagar. 

Två av klinikerna, en med större och en med mindre könsrelaterad skillnad 

i väntetid tackade ja till att delta i studien med det antal medarbetare och den 

mängd tid som krävdes för att genomföra fokusgruppsintervjuer. En intervju 

genomfördes vid varje klinik. 

Vid kliniken med större könsskillnad i väntetid väntade kvinnliga patienter 

i genomsnitt 0,35 månader, det vill säga cirka nio dagar längre än manliga 

patienter på operation. Vid kliniken med mindre könsskillnad i väntetid 

väntade manliga patienter i genomsnitt 0,07 månader, det vill säga cirka en 

halv dag längre än kvinnliga patienter på operation. 

Båda klinikerna hade cirka 15 - 20 anställda ögonläkare, och i båda 

klinikernas upptagningsområden ingick såväl landsbygd som tätort. 

Alla ögonläkare vid de respektive klinikerna bjöds in att delta i studien, 

men av praktiska skäl kunde inte alla närvara. De bjöds in via ett brev som 

informerade om studiens syfte och att deltagande var frivilligt. Brevet skulle 

sedan distribueras av respektive kliniks kontaktperson. Vid kliniken med 

mindre könsrelaterad väntetidsskillnad distribuerades brevet planenligt, men 

vid kliniken med större könsrelaterad väntetidsskillnad hade kontaktpersonen 

glömt bort intervjun och glömt att distribuera brevet. Vid båda klinikerna ägde 

intervjun rum vid en tidpunkt då kliniken skulle ha ordinarie arbetsplatsmöte 

för läkarna. Att läkarna ändå var samlade till arbetsplatsmöte gjorde det 
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möjligt för intervjun att äga rum även på kliniken med större könsrelaterade 

väntetidsskillnader. På plats fick de information om studien – och om att 

deltagandet var frivilligt samt kunde avbrytas när som helst utan förklaring. 

Alla närvarande på mötet förutom klinikchefen (som var en av de få på 

kliniken som visste om intervjun i förväg) valde att delta i intervjun samt 

lämnade informerat samtycke. 

En fokusgruppsintervju genomfördes vid varje klinik, och varje intervju 

varade cirka 45 minuter och ljudet spelades in digitalt. Fokusgruppen vid 

kliniken med större könsrelaterad väntetidsskillnad bestod av fyra kvinnor och 

sju män. Fokusgruppen vid kliniken med mindre könsrelaterad 

väntetidsskillnad bestod av sju kvinnor och fem män.  

Samtliga deltagare i båda grupperna passerade som cispersoner. Båda 

grupperna bestod till ungefär hälften av deltagare som skulle kunna betecknas 

som rasifierade. En gemensam nämnare för majoriteten av dessa var att de var 

yngre och hade arbetat kortare tid på kliniken än majoriteten av de läkare som 

passerade som etniska svenskar. 

Data i studien, utöver intervjuerna, bestod av anteckningar tagna i 

anslutning till och under själva intervjuerna. Anteckningarna rörde exempelvis 

interaktioner i gruppen och omständigheter kring intervjun, exempelvis vilken 

information deltagarna fått av kontaktpersonen.  

Bearbetning och analys av data  

Transkribering 

Transkribering av intervjuer innebär en konstruktion i form av överflyttning 

från muntligt till skriftligt kommunikationssätt. Denna konstruktion kan se ut 

på en mängd olika sätt och det forskande subjektet måste göra en rad val 

angående hur denna konstruktion ska utformas. I denna studie följde jag 

rekommendationerna från McLellan et al (2003) som innebär att 

transkriberingen ska vara ordagrann, och även innehålla pauser, feluttal, 
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slanguttryck, grammatiska fel och ickeverbala uttryck såsom skratt, suckar och 

bakgrundsljud (McLellan, MacQueen et al. 2003). 

Interaktioner 

Transkriberingens detaljnivå är lämpad för att inte bara analysera innehåll, 

utan även för att beakta interaktioner mellan gruppdeltagarna, vilket 

förespråkas av Jenny Kitzinger med flera forskare insatta i fokusgruppstudier 

(Carey och Smith 1999; Kitzinger 1995; Barbour and Kitzinger 1999). Att 

analysera även interaktioner kan ses som en problematisering av 

innehållsanalyser där verbalt innehåll analyseras isolerat från sin 

meningsbärande kontext av bland annat interaktioner. I en analys av 

interaktioner i gruppen tar man inte bara hänsyn i till vad som sägs, utan också 

till hur det sägs. Interaktioner mellan deltagarna kan utgöra ett värdefullt 

tillskott i tolkningen av det som sägs – exempelvis, verkar det som sagts ha 

sagts och uppfattats som skämt eller ironi, eller verkar det snarare vara 

intervjupersonens uppriktiga mening om hur saker förhåller sig? Hur reagerar 

gruppen på påståenden som olika deltagare gör? Analys av interaktioner kan 

också ge användbar information om de inbördes relationerna på den studerade 

arbetsplatsen; exempelvis, vem eller vilka får mycket bifall då de talar? Vilka 

dominerar gruppen, exempelvis genom att ta mycket talartid, avbryta andra 

och/eller tala för hela gruppens räkning? 

 För att fånga även interaktioner, innehåller såväl fältanteckningar som 

transkriptioner av intervjuer noteringar om när gruppdeltagare verkar skämta 

eller vara ironiska, samt om hur övriga gruppen responderar på detta, 

exempelvis genom skratt eller tystnad. 

Analys 

Som analysmetod valde jag Charmaz konstruktivistiska version av Grounded 

Theory (Charmaz 2006). Studien handlar om könskonstruktion och Charmaz 

konstruktivism ligger i linje med studiens konstruktivistiska ansats. 
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Analysprocessen följde Charmaz rekommendationer. Charmaz delar upp 

analysprocessen i initial kodning och fokuserad kodning. Charmaz 

rekommendationer för den initiala kodningen är att analysera rad för rad, ord 

för ord, att hålla sig nära rådata och använda in vivo-koder, att skriva memos 

samt att jämföra data. I nästa fas, den fokuserade kodningen, tillämpade jag 

Charmaz rekommendation som är att när några starka analytiska riktningar 

framträtt, analysera större delar av data med fokus på dessa riktningar. Såväl 

intervjuerna som anteckningarna analyserades utifrån Charmaz 

rekommendationer.  

Materialet från de båda ögonklinikerna analyserades för sig, som varsin 

enhet. När analyserna av respektive enhet var färdiga jämfördes klinikerna 

systematiskt med varandra avseende både likheter och skillnader i 

könskonstruktion.  

Delstudie IV 

Delstudie IV bygger på en analys av de två vetenskapsteoretiska 

inriktningarna kritisk realism respektive situerade kunskaper och deras 

implikationer för studier av (o)jämställdhet i vården. Källor utgörs av texter 

relaterade till respektive vetenskapsteoretisk inriktning. 

För kritisk realism är källorna huvudsakligen följande:  

Al-Amoudi, I. and H. Willmott (2011). "Where Constructionism and Critical  

Realism Converge: Interrogating the Domain of Epistemological 

Relativism." Organization Studies 32 (Al-Amoudi and Willmott 2011) 

Archer, M. S., R. Bhaskar, et al. 1998. Critical realism : essential readings.  

London, Routledge., Bhaskar, R. 2002. From Science to Emancipation. 

Alienation and the Actuality of Enlightenment. New Delhi/London.Sage 

Publications.  

Danermark, B., M. Ekström, et al. 2002. Explaining society : critical realism  

in the social sciences. London; New York, Routledge.  
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ICCR. 2015. "International Centre for Critical Realism" (ICCR 2015)  

http://international-criticalrealism.com/ 

När det gäller situerade kunskaper är källorna huvudsakligen: 

Haraway, D. J. 1988. "Situated knowledges: the science question in feminism  

and the privilege of partial perspective." Feminist studies 14(3): 575-599. 

Haraway, D. J. 1991. Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature.  

New York, Routledge. 

I studierna av båda inriktningarna har Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Anderson, E. 2012. Feminist Epistemology and Philosophy of Science. The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy E. N. Zalta) utgjort en viktig 

referenspunkt, då uppslagsverkets sammanfattningar av feministisk kritik av 

objektivitetskonceptet är något som både kritisk realism och situerade 

kunskaper har relaterats till. 

Med utgångspunkt främst i de ovan angivna källor har kritisk realism och 

situerade kunskaper analyserats med avseende på likheter och skillnader både 

när det gäller kunskapsanspråk och implikationer för hälso- och 

vårdvetenskapliga studier av (o) jämställd vård. 
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Översiktsbild; material och metoder i delstudierna 
Tabell 1: Översiktsbild över material och metod 

Del-
studie 

Material/Deltagare Metoder  

I Registerdata från NCR och SCB om 

102 532 patienter över 40 år som 

genomgått gråstarroperation av första 

ögat i Sverige 2010-2011. 

Linjär regressionsanalys  

Medelvärdesberäkningar 

II Registerdata från NCR om 200 897 

patienter som genomgått 

gråstarroperation av första ögat i 

Sverige 2005, 2009, 2010 eller 2011. 

Logistisk regressions-

analys 

Medelvärdesberäkningar 

III Intervjudeltagare: 

Ögonläkare vid två svenska 

ögonkliniker med större respektive 

mindre könsrelaterad skillnad i 

väntetid till gråstarroperationer. Vid 

ena ögonkliniken deltog fyra kvinnor 

och sju män, vid andra deltog sju 

kvinnor och fem män.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer i fokusgrupper 

 
Transkriberingsmetod: 

Enligt McLellan et al 

2003 

 
Analysmetod: 

Konstruktivistisk GT 

enligt Charmaz 2006 

IV Texter om de vetenskapsteoretiska 

inriktningarna kritisk realism och 

situerade kunskaper. 

Textanalys med 

avseende på skillnader 

och likheter mellan de 

studerade inriktningarna 

och deras implikationer 

för studier av 

(o)jämställdhet i vården. 
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Forskningsetiska reflektioner 
Övergripande vill jag klargöra att samtliga studier i avhandlingen genomförts 

enligt de forskningsetiska principer som beskrivits i Helsingforsdeklarationen 

(WMA, 2009). De av avhandlingens studier som ligger inom ramen för vad 

som behöver etikprövas har fått erforderliga tillstånd från Regionala 

etikkommittén i Linköping (Dnr 2010/380-31) och Centrala etikkommittén 

(Dnr O 5-2011). 

 

Forskningsetiska reflektioner för delstudierna I och II  
Studierna bygger på registerdata från Nationella kataraktregistret NCR, som i 

Delstudie I dessutom samkörs med registerdata från SCB. Jag har i samband 

med dessa studier aldrig behövt hantera personuppgifter som medför att 

enskilda patienter skulle kunna identifieras, utan alla sådana uppgifter har 

hanterats av NCR och SCB, vilka har erforderliga tillstånd för sådan 

hantering. Då det gäller etiska frågor att fundera över i dessa studier vågar jag 

direkt utesluta att studierna skulle medföra någon form av risk för fysisk eller 

psykisk skada eller medicinsk risk för personerna vars registerdata har 

behandlats. Ingreppen (gråstarroperationerna), som hade kunnat medföra 

risker, är redan genomförda, och skulle ägt rum helt oavsett om någon ett par 

år senare skulle komma att granska registerdata eller ej. Då det gäller andra 

etiska aspekter att uppmärksamma som exempelvis information, samtycke, 

konfidentialitet och sekretess är detta något som i första hand hanterats av de 

ögonkliniker som patienterna varit i kontakt med och av NCR och SCB.  

Forskningsetiska reflektioner för delstudie III 
Delstudie III bygger på fokusgruppsintervjuer med läkare vid två 

ögonkliniker. Två intervjuer genomfördes, och fokusgrupperna bestod av 11 

respektive 12 personer, samtliga ögonläkare. Deltagarna har informerats om 

studiens syfte och lämnat informerat samtycke. De informerades också om att 
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deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande utan att behöva motivera detta. De informerades också om att 

intervjun skulle spelas in, att resultaten skulle avidentifieras innan publicering, 

och att inga obehöriga hade tillgång till varken inspelningarna av intervjuerna 

eller övrigt material som skulle kunna röja deras identiteter. I samband med 

transkribering av intervjumaterialet gavs deltagarna fingerade namn. 

Handlingar där deltagarna lämnat skriftligt informerat samtycke förvarades i 

likhet med de inspelade intervjuerna i ett förseglat kuvert i ett låst skåp på 

lärosätet. Även de medverkande klinikerna har avidentifierats och getts 

kodnamn. 

När det gäller överväganden om risk-nytta för forskningspersonerna 

bedömde vi risken för att forskningspersonerna skulle känna fysiskt smärta 

eller fysiskt obehag beroende på sitt deltagande i studien som i stort sett 

obefintlig, men att det kunde finnas en risk att någon klinikmedarbetare skulle 

kunna känna olust inför att delta i interjuver/diskussioner angående 

genusfrågor. Deltagandet var dock som nämnts frivilligt, vilket alla 

forskningspersoner också informerades om. Forskningen gällde vuxna, 

beslutskompetenta personer som inte befann sig i beroendeställning till varken 

mig eller mina handledare, och som inte utsattes för några som helst 

medicinska eller hälsomässiga risker genom att delta i intervjuerna. De frågor 

vi skulle diskutera var heller inte särskilt känsliga på så sätt att det skulle gälla 

traumatiska upplevelser eller forskningspersonernas egen hälsa, 

familjeförhållanden eller livssituation i övrigt. Men på en punkt blev det dock 

mer etiskt komplicerat, och det gällde forskningspersonernas 

beroendeförhållande till överordnade personer som beslutat att kliniken skulle 

ingå i studien. Följande är en etisk komplikation som kan sägas vara inbyggd i 

mycket av den forskning som äger rum på arbetsplatser och i organisationer, 

och alltså kan vara en forskningsetisk aspekt av mer generell karaktär: Ur etisk 

synpunkt ska forskningspersonernas deltagande ske i enlighet med informerat 
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samtycke och frivillighet. Samtidigt är flertalet anställda på arbetsplatser och 

medarbetare i organisationer underordnade sin chef, styrelseordförande eller 

person med liknande befattning. Detta över-/underordningsförhållande, som 

finns inbyggt i de allra flesta organisationsstrukturer, inte minst inom 

sjukvården, står i viss kontrast till att deltagandet är frivilligt i sådan forskning 

som äger rum på arbetsplatser och organisationer, och som är sanktionerat av 

organisationens ledning, exempelvis av en klinikchef. Även om det inte skulle 

vara ett uttalat formellt krav från organisationsledningens sida, kan den 

anställde uppleva ett psykologiskt/socialt/ekonomiskt incitament att delta i 

forskningen. Exempelvis kan ett sådant incitament finnas om den anställde 

befarar att vägran att delta i ett av chefen sanktionerat projekt kan väcka 

chefens ogillande och därigenom få någon form av negativa konsekvenser.  

Även om forskningspersonerna i vårt projekt inte var patienter och inte 

hade någon form av beroenderelation till varken mig eller någon av mina 

handledare, befann de sig ändå i någon form av underordnad ställning i 

förhållande till de klinikchefer som sanktionerat studien. Vi anser att detta 

förhållande är något vi måste acceptera, men att det samtidigt finns något vi 

kan göra för att minska risken att någon av forskningspersonerna - trots att hen 

lämnat skriftligt samtycke - skulle delta mot sin egentliga vilja. Detta är att vi i 

forskarlaget tillfrågar personerna om att delta, inte klinikchefen eller någon 

annan som är knuten till den arbetsplats vi undersöker. Vi beslutade att bjuda 

in deltagarna via brev, undertecknade av oss och med lärosätets namn. Breven 

skulle delas ut av vår kontaktperson på respektive klinik, och vår avsikt var att 

det därigenom skulle bli tydligt att det var vi i forskarlaget som bjöd in till 

intervjun, inte klinikchefen. 

Ur ett vidare perspektiv är det problem jag här pekar på svårt att 

undkomma och är därför att betrakta som ett genuint etiskt dilemma där olika 

principer och ”nyttor” kan ställas mot varandra. Om det skulle betraktas som 

ett allvarligt etiskt problem att forskningspersonerna är underordnade sin chef 
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och att de är utvalda som forskningspersoner just genom sin anknytning till 

arbetsplatsen, vill jag framhålla att detta är ett problem som en mycket stor 

andel av den arbetsplatsrelaterade forskningen inom sjukvården och andra 

organisationer har att hantera.  

Det förtjänar också att framhållas att det inom forskning om 

jämställdhetsarbete understryks att det är av mycket stor vikt att 

jämställdhetsprojekt har organisationsledningen bakom sig om de ska lyckas, 

samt att en annan framgångsfaktor är att jämställdhetsarbete inte av ledningen 

ses som ”fritt valt arbete”, utan som något som ingår i ordinarie 

arbetsuppgifter – det vill säga inte är frivilligt (Jutterdal 2008). Detta 

kolliderar då med frivillighetsprincipen i de fall där jämställdhetsprojekten 

omfattar forskning och utvärdering.  

Det vi i vår situation kunnat göra var att erkänna och vara uppmärksamma 

på den ambivalens som kan uppstå genom att forskningsdeltagandet å ena 

sidan ska vara frivilligt från den anställdes sida, samtidigt som 

forskningsdeltagandet å andra sidan är något som sanktioneras och kanske till 

och med påbjuds av den anställdes överordnade. Vad vi har kunnat göra är att 

förhålla oss lyhört till detta, och, som nämnts ovan, i kontakten med tilltänkta 

forskningspersoner betona frivilligheten i att delta, rätten att när som helst 

utan vidare förklaring avbryta sitt deltagande, samt att frågan om deltagande 

kommer från oss i forskarlaget. 

Forskningsetiska reflektioner för delstudie IV 

Delstudie IV Innefattar reflektioner över delstudierna I och III varför de etiska 

reflektioner som gäller för dessa studier är relevanta även för Delstudie IV. 

Men utöver de resultat som redovisas från studierna I och III innehåller inte 

Delstudie IV material eller empiri som skulle kunna vara känslig med tanke på 

exempelvis anonymitet, frivillighet eller någon form av risk för 

forskningspersoner, då studien bygger på analyser av publicerade 

vetenskapsteoretiska texter, som relateras till Delstudie I och III. 
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Resultat 

Delstudie I, Inequity in Waiting Times for Cataract Extractions in Sweden, 

visar att kvinnor, äldre, patienter födda utanför Norden, patienter med lägre 

inkomst, pensionerade patienter och patienter utan utbildning på 

universitetsnivå har längre väntetider till gråstarroperation än män, yngre, 

patienter födda i Norden, patienter med högre inkomst och yrkesverksamma 

patienter samt patienter med utbildning på universitetsnivå. Enligt en linjär 

regressionsanalys har kvinnliga patienter 3,7 extra väntetidsdagar jämfört med 

manliga patienter. Beräkningarna av genomsnittlig väntetid för kvinnliga 

respektive manliga patienter inom olika grupper visar att inom varje variabel, 

oavsett om den utgörs av synskärpa, ålder, födelseland, inkomstnivå, 

utbildningsnivå eller huruvida patienten är pensionerad eller ej, har kvinnor 

längre väntetid än män. Exempelvis väntar utomeuropeiskt födda kvinnor i 

genomsnitt cirka tio dagar längre än utomeuropeiskt födda män. 

I Delstudie II, Indication criteria for cataract extraction and gender 

differences in waiting time, undersöks kvinnors och mäns väntetider till 

gråstarroperationer relaterat till prioriteringsinstrumentet Nationella 

indikationer för kataraktextraktion (NIKE). NIKE innehåller fyra 

indikationsgrupper, där indikationsgrupp ett innebär mest angelägen 

indikation för operation och grupp fyra minst angelägen. För att undersöka 

könsrelaterade väntetidsskillnader mättes väntetiderna för kvinnor och män 
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dels inom varje indikationsgrupp, dels för de patienter som överhuvudtaget 

inte kategoriserats med NIKE. 

Studien visar att sett till den NIKE-kategoriserade patientgruppen som 

helhet, är könsskillnaden i väntetid något mindre än i den patientgrupp som 

inte blivit kategoriserad med NIKE. Bland patienter som inte var NIKE-

kategoriserade hade kvinnor 0,20 månaders längre väntetid än män, och bland 

NIKE-kategoriserade patienter hade kvinnor 0,18 månaders längre väntetid än 

män. Det generella mönstret att kvinnor har längre väntetid än män återfanns 

också inom de olika indikationsgrupperna. I varje indikationsgrupp, med ett 

undantag, hade kvinnor längre väntetid än män. Den enda grupp där detta 

mönster bröts var indikationsgrupp fyra, som var den numerärt minsta 

indikationsgruppen och innehöll mindre än en procent av patienterna. För 

patienterna i indikationsgrupp fyra bedöms synbesvären vara så små att 

Nationella kataraktregistret anser att det bör avvaktas med operation. I denna 

indikationsgrupp hade manliga patienter 0,04 månaders längre väntetid än 

kvinnliga 2009, och 0,21 månaders längre väntetid 2010. För 2011 ligger dock 

väntetiderna även i denna indikationsgrupp i linje med det generella mönstret, 

det vill säga att kvinnliga patienter har längre väntetid än manliga, i detta fall 

0,21 månader. 

Delstudie III, Doctors doing gender at eye clinics – Gender constructions 

in relation to waiting times for cataract extractions in Sweden, undersöker 

med hjälp av fokusgrupper hur kön konstrueras av ögonläkare vid två 

ögonkliniker, en med mindre och en med större könsrelaterad 

väntetidsskillnad. I studien identifierades följande faktorer som potentiellt 

bidragande till att den ena kliniken hade större könsrelaterad väntetidsskillnad 

än den andra. Vid kliniken med större könsrelaterad väntetidsskillnad 

återfanns följande: 

 En arbetsplats där jämställdhet inte tycktes prioriteras särskilt högt. 

Personen som utsågs som kontaktperson glömde dela ut information 
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och inbjudan till studien till deltagarna, och hade själv lämnat 

kliniken för tjänstgöring på annan ort. Intervjun ägde rum i anslutning 

till ett arbetsplatsmöte, som klinikchefen lämnade när intervjun 

startade. 

 En arbetsplats där rasistiska och misogyna skämt förekom utan att 

någon medarbetade protesterade. 

 Könskonstruktioner i relation till arbetslivet, där traditionellt manlig 

yrken konstruerades som mer krävande då det gällde synskärpa, 

medan kvinnors behov av att se bra i arbetslivet ifrågasattes.  

 Könskonstruktioner i relation till bilkörning, där bilkörning 

konstruerades som ett i hög grad manligt behov.  

 Påstridigt beteende bland manliga patienter förklarades på 

legitimerande sätt.  

 Brist på argument och motivering till varför det är viktigt för kvinnor 

att kunna se bra.  

 

Alla dessa faktorer återfanns vid kliniken med större könsrelaterad 

väntetidsskillnad. Men även vid kliniken med mindre könsrelaterad 

väntetidsskillnad återfanns en faktor som, om den är utbredd, skulle kunna 

bidra till att ge manliga kataraktpatienter kortare väntetid än kvinnliga: män, 

men inte kvinnor, konstruerades som säkerhetsrisker då de förmodades 

fortsätta köra bil och jaga älg även om de såg dåligt. Detta skulle kunna vara 

en anledning för läkare att vara angelägna att se till att manliga patienter blev 

opererade, vilket i sin tur skulle kunna medföra relativt korta väntetider för 

män. 

Vi vet inte hur vanligt förekommande de faktorer som listats ovan är på 

ögonkliniker i Sverige, men om de är vanligt förekommande kan de vara 

bidragande till att manliga patienter på nationell nivå har kortare väntetid till 
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gråstarroperation än kvinnliga. Studiens resultat kan dock inte generaliseras 

till andra ögonkliniker. 

Även ett par faktorer som skulle kunna bidra till att den könsrelaterade 

väntetidsskillnaden vid ena kliniken var mindre identifierades. Dessa faktorer 

var att  

 Framträdande personer med starka positioner vid kliniken uttryckte 

intresse, engagemang och medvetenhet i relation till 

jämställdhetsfrågor både gällande kliniken och samhället i stort. 

Klinikchefen var närvarande och deltog aktivt i diskussionerna.  

 Kvinnliga patienters behov av att se bra artikulerades tydligt, både 

med många exempel på aktiviteter som kvinnliga patienter värdesätter 

och där god syn är viktigt, och av flera framträdande medarbetare vid 

kliniken.  

 
Delstudie IV, Comparing Critical Realism and Situated Knowledges 

Approaches in Research on (In)equity in Health Care: An Exploration of 

Their Implications, belyser implikationerna av de vetenskapsteoretiska 

inriktningarna kritisk realism respektive situerade kunskaper för studier inom 

hälso- och vårdvetenskap, med exempel hämtade ur avhandlingens studier av 

väntetider och genuskonstruktioner relaterade till operationer av gråstarr. 

Kritisk realism och situerade kunskaper har det gemensamt att båda 

inriktningarna erkänner så kallad epistemisk relativism, det vill säga att den 

kunskap som produceras är påverkad av exempelvis förförståelse, kultur och 

språk. Att inriktningen kritisk realism erkänner epistemisk relativism innebär 

dock inte att den erkänner omdömesrelativism. Istället hävdar kritisk realism 

omdömesrationalitet, vilket innebär förmågan att på ett rationellt sätt skilja 

mellan bra och dåliga teorier. Här finns en stark konfliktpotential mellan 

kritisk realism och situerade kunskaper, då inriktningen situerade kunskaper 

hävdar att all kunskap är situerad, det vill säga skapad av subjekt i specifika 
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situationer (exempelvis kulturella, geografiska och institutionella situationer) 

som påverkar kunskapen. Alltså borde även kunskapen om vilka teorier som 

är bra respektive dåliga vara situerad, snarare än förankrad i en rationalitet 

som inte är skapad av situerade subjekt. 

I studier utförda med utgångspunkt i situerade kunskaper blir det forskande 

subjektets position tydlig, vilket kan befrämja transparens och granskning. 

Dock kan just synliggörandet av forskarens subjektsposition riskera att 

medföra att studierna uppfattas som mindre vetenskapliga, mindre 

”objektiva”, exempelvis av avnämare som aktörer inom vård och omsorg. 

Studier utförda med utgångspunkt i kritisk realism kan av avnämare och andra 

uppfattas som mer ”vetenskapliga”, då de forskande subjektens positioner inte 

behöver framträda lika tydligt som man kan förvänta sig att de gör i studier 

som gör anspråk på att utgå från situerad kunskap. Studier, exempelvis inom 

kritisk realism, som inte framhåller det forskande subjektets situering, kan 

uppfattas som att de presenterar resultat som vilar på mer objektiv grund, än 

studier som undergräver universaliteten eller ”objektiviteten” i sina resultat 

genom att konsekvent framhålla de kontexter och perspektiv som dessa 

resultat producerats inom.  

Situerade kunskaper kan vara fruktbart för epistemologisk reflektion inom 

hälso- och vårdvetenskap och befrämja kritiskt ifrågasättande av ur vilka 

perspektiv resultat produceras och/eller framträder som sanningar. Av 

pragmatiska skäl kan det dock ibland - i synnerhet beträffande 

resultatpresentationer riktade till målgrupper utanför akademin som 

exempelvis politiker och tjänstemän som behöver handfasta resultat som 

grund för beslutsfattande och implementering inom hälso- och vårdområdet – 

vara lämpligare att inte särskilt framhäva varken den omfattande 

teoribildningen bakom situerade kunskaper eller de forskande subjektens 

situering. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Delstudie I 
 

I Delstudie I använde vi18 linjär regressionsanalys, vilket var lämpligt då vi 

genom linjär regressionsanalys kunde få fram en koefficient i form av antalet 

extra dagar en patient, exempelvis en kvinna eller en patient född utanför 

Norden, väntade på gråstarroperation, om alla andra variabler var lika.  

Den linjära regressionen som vi genomförde kan beskrivas som en sorts 

”modell över verkligheten” vad avser väntetider, och för att få en uppfattning 

om hur stor sannolikheten var att denna modell stämde med verkligheten 

beräknades i den linjära regressionen så kallade p-värden, på engelska p-value, 

probability value. P- värde är ett begrepp som hör hemma inom inferential 

statistik och hypotesprövning/signifikanstestning.  

Hypotesprövning/signifikanstestning är ett sätt att ta hänsyn till den 

statistiska osäkerheten hos en undersökning. Vid hypotesprövning relateras ett 

observerat värde till ett visst värde som bestäms genom att man specificerar en 

så kallad nollhypotes (Hammar och Persson 1995). Nationalencyklopedin 

förklarar nollhypotesen på följande sätt: ”Vid statistisk hypotesprövning 

undersöker man om en hypotes är förenlig med observerade data. Den brukar 

                                                        
18 Författare till artikeln där Delstudie I presenteras: Goldina Smirthwaite, Mats Lundström, Barbro 
Wijma, Nina Lycke, Katarina Swahnberg. 
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kallas nollhypotes. Om sannolikheten för observerade data är tillräckligt liten, 

förkastar man nollhypotesen.” (NE). Enklare uttryckt skulle man kunna säga 

att nollhypotesen är ett antagande om att det man studerar inte har någon 

egentlig effekt, utan att det är slumpen som inverkar i de fall man hittar 

skillnader. I kliniska prövningar innebär nollhypotesen exempelvis att det 

preparat man studerar inte kan antas ha någon egen effekt i jämförelse med 

placebo. I vår studie skulle nollhypotesen innebära att exempelvis kön, 

födelseland, inkomstnivå eller utbildningsnivå inte kan relateras till att ha 

någon effekt på väntetiden. För att veta om vi kunde förkasta nollhypotesen 

genomfördes signifikanstest. Signifikanstest svarar på frågan: Är slumpen en 

trolig förklaring till de väntetidsskillnader modellen visar och det som 

nollhypotesen anger? Svaret på signifikanstestet ges i form av ett så kallat p-

värde. P-värdet visar på sannolikheten att få de resultat vi fått, givet att 

nollhypotesen är sann. P- värdet ger en fingervisning om hur pass stor 

sannolikheten är att de resultat man får i studiet av urvalet också gäller för 

hela populationen. Det är alltså bra med lågt p-värde; ju lägre p-värde, desto 

lägre sannolikhet att resultaten beror på slumpen. I den här sortens studier 

måste man bestämma vilken nivå man beslutar sig för att betrakta som 

signifikant. I samråd med SCB beslutade vi att godta en 95-procentig nivå för 

sannolikhet som statistiskt signifikant, vilket uttrycks som att vi betraktade p 

<0.05 som signifikant. Utifrån de resultat vi fick fram, kan vi med 95 procents 

statistisk säkerhet säga att de skillnader i väntetid som modellen visade 

exempelvis vad gäller kön och födelseland inte beror på slumpen. 

I en del andra beräkningar i studien gjorde vi inte signifikanstester och 

använde inte p-värde. De fall där vi inte gjorde signifikanstester gällde 

beräkningar av genomsnittstid för hur länge kvinnor och män väntade i olika 

grupper definierade av exempelvis synskärpa, födelseland, utbildningsnivå 

och inkomst. Anledningen till att vi inte gjorde signifikanstester här var att vi 
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studerade hela den population (eller åtminstone 98 procent av den) som fick 

sitt första öga kataraktopererat 2010-2011. 

Att inte göra signifikanstester kan i många fall ses som en avvikelse från 

det normala i både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Det normala inom 

både dessa fält är nämligen att då man gör statistiska analyser använder man 

sig av ett urval, ett så kallat stickprov, och utifrån detta urval försöker man dra 

slutsatser om befolkningen/populationen. Detta är en del av den så kallade 

inferentialstatistiken. Inferential statistik används för att dra slutsatser om 

befolkning från ett urval, och det kan då vara bra att veta hur stor sannolikhet 

det är att det resultat man observerat i sitt urval beror på slumpen, eller om det 

beror på någon effekt som skulle kunna ses även i befolkningen i stort om man 

testade även på den. Signifikanstester och p-värde hjälper till att bedöma 

sannolikheten/risken för att den effekt man ser i sitt urval beror på slump, och 

alltså inte skulle kunna iakttas i befolkningen om även befolkningen 

behandlades och resultaten studerades. 

I vår studie var situationen annorlunda. Vi beräknade medelvärden för 

kvinnors och mäns väntetider, men inte i ett urval av den befolkning vi avsåg 

att studera, utan i hela befolkningen. Detta var möjligt tack vare Nationella 

kataraktregistrets utomordentligt goda täckningsgrad (98 procent). Vi hade 

alltså inte ett urval, där vi skulle beräkna någon sorts sannolikhet för att det 

som gällde där även skulle gälla i befolkningen. Vi hade befolkningen. 

 Detta vållade oss en del problem, eftersom det är kutym inom vissa typer 

av forskning att använda signifikanstester och att ange p-värden. Detta tycks 

dock ibland ske närmast slentrianmässigt, utan något djupare 

problematiserande av vad p-värdena står för. Vi övervägde att av pragmatiska 

skäl ändå ange ett p-värde, eftersom det skulle vara lättare för granskare att 

förstå artikeln om den såg ut som artiklar brukar göra, men vår 

samarbetspartner SCB motsatte sig detta. Deras uppfattning var att statistisk 

signifikans sammanhänger med hur väl ett urval/sample/stickprov 
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representerar befolkningen, och att det inte går att göra signifikanstester (och 

därmed inte heller att ange varken p-värde eller konfidensintervall) med 

mindre än att man har en befolkning att jämföra stickprovet mot. SCB 

hävdade att en studie som grundar sig på 98 procent av en population inte är 

att betrakta som en studie av ett stickprov, utan istället som en 

populationsstudie.  

Eftersom studier oftast inte är populationsstudier, utan studier av 

urval/stickprov, och det är brukligt att ange p-värden, visste att vi skulle få 

svårt att kommunicera varför p-värden inte angavs. Vi förklarade för SCB de 

pedagogiska svårigheter vi befarande att möta hos granskare och andra, och 

bad dem att i alla fall försöka lösa frågan om p-värde. Även om vi insåg det 

meningslösa i att mot grundval av en studie av hela befolkningen göra en 

sannolikhetskalkyl över hur stor sannolikheten är att de resultat man uppmätt i 

befolkningen verkligen gäller i befolkningen och inte beror på slumpen, bad vi 

dem av pragmatiska skäl att försöka hitta en lösning. Deras svar var likafullt 

att detta kunde de inte göra, med mindre än att vi definierade befolkningen 

som någonting annat än den befolkning vi studerat. De signifikanser vi skulle 

få skulle vara helt beroende av hur vi valde att definiera befolkningen. Ett 

alternativ skulle vara att trots allt betrakta 98 procent av befolkningen som en 

sorts stickprov, urval eller sample. Samtidigt trotsar detta normal förståelse av 

vad ett stickprov är. Men med en sådan definition av ett stickprov skulle vi 

vara garanterat goda signifikanser. En sådan lösning tycktes vetenskapligt 

ohederlig.  

En annan lösning skulle vara att vi skulle välja att definiera befolkningen 

inte bara som de patienter som kataraktopererats i Sverige, utan även räkna 

med patienter i övriga Norden, Europa eller världen. Det hade också verkat 

konstigt, då vi ju studerade kataraktoperationer i just Sverige, utan att göra 

anspråk på att generalisera våra resultat till länder med andra typer av 

sjukvårdssystem.  
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Ingen lösning att hitta en befolkning som vår befolkning kunde ses som ett 

stickprov av kändes hederlig eller tillfredsställande, så vi beslutade, trots de 

pedagogiska svårigheterna vi förutsåg, att inte vidare insistera på att SCB 

skulle beräkna p-värden, konfidensintervall eller någon annan typ av 

signifikans när det gällde den genomsnittliga väntetiden för kvinnor och män i 

olika grupper.  

Eftersom vi inte anger signifikanser för medelvärdesberäkningarna kan 

Delstudie I möjligen ses som otraditionell. Brottet mot traditionen hänger 

samman med att studien avser en hel population istället för som oftast, ett 

stickprov av en population. 

Jag skulle vilja göra följande liknelse: inför riksdagsval genomförs ofta 

opinionsundersökningar, där ett urval av väljarkåren tillfrågas om hur de 

kommer att rösta. Vid dessa opinionsundersökningar brukar statistisk 

signifikans anges. När däremot själva valet ägt rum, anges inte om 

valresultatet är statistiskt signifikant, utan det resultat som valet visar räknas 

som resultat, oavsett signifikansberäkningar. När resultatet väl är räknat har 

man en totalbild av hur många i befolkningen som röstat på olika partier. På 

liknande sätt är det med våra beräkningar av genomsnittliga väntetider för 

kvinnor och män: vi har beräknat dem på hela populationen som opererade sitt 

första öga de aktuella åren. Hade vi enbart gjort beräkningarna på ett stickprov 

av populationen, hade vi av motsvarande skäl som man behöver göra 

signifikanstester vid stickprov av väljaropinionen, men inte vid genomförda 

val, behövt genomföra signifikanstester. 

Metodproblem i förhållande till intersektionell ansats 

Det uppstår en del metodologiska problem i förhållande till den 

intersektionella ansatsen i Delstudie I. Något som skulle kunna ses som ett 

mer generellt problem vid intersektionella studier är att studierna, i jämförelse 

med ett ideal om att intersektioner mellan alla olika maktordningar skulle 
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studeras, av praktiska skäl ofta måste begränsas till att gälla endast några av 

maktordningarna.  

Ett mer specifikt problem för vår studie är att intersektioner mellan en rad 

olika maktordningar inte låter sig studeras kvantitativt i stora registerstudier då 

det i Sverige som regel är förbjudet att föra register exempelvis över sexuell 

läggning och ”ras”/etnicitet. Det kan dock för svenska förhållanden ändå 

delvis ligga inom räckhåll för den sortens kvantitativa studier som Delstudie I 

utgör att närma sig är maktordningar med anknytning till ”ras”/etnicitet. I 

svenska registerstudier finns visserligen inget sätt att i stor skala få fram data 

för huruvida patienter är rasifierade eller inte. Rasifiering innebär i korthet att 

en persons etnicitet, religion, utseende eller attribut tillmäts betydelse på så 

sätt att hen riskerar att utsättas för särbehandling utifrån föreställningar om 

ras. Men även om inte sådan information ingår i medicinska register går det att 

med hjälp av patienternas personnummer identifiera dem och få fram deras 

födelseland. Det är också födelseland vi utgått från i Delstudie I. I en 

metoddiskussion är det dock värt att nämna att vi är väl medvetna om att 

födelseland är en mycket trubbig kategori i sammanhanget. Den uppfångar 

långt ifrån alla rasifierade. Bland annat förmår den inte täcka in personer som 

är födda i Sverige av rasifierade föräldrar och som själva riskerar rasifiering 

om exempelvis deras hudfärg, andra fenotypa drag, namn eller andra attribut 

inte uppfattas som etniskt svenska. Samtidigt finns det situationer där 

utlandsfödda personer inte i nämnvärd utsträckning riskerar rasifiering i 

Sverige. Detta torde gälla exempelvis för utlandsfödda personer som växt upp 

i Sverige och som har föräldrar som passerar som etniskt svenska och som 

själva passerar som etniska svenskar. Vi har, medvetna om variabelns brister, 

ändå valt att undersöka väntetider i relation till födelseland, eftersom det varit 

det närmaste vi kunnat komma att undersöka väntetider i förhållande till 

rasifiering.  
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Delstudie II  
I Delstudie I använde vi linjär regressionsanalys, och fick då fram en 

koefficient för hur många extra dagar i kö som är relaterat till att exempelvis 

vara kvinna eller född utanför Norden. I Delstudie II använde vi19 däremot 

logistisk regressionsanalys. Vi ställde frågan annorlunda här än i Delstudie I. I 

Delstudie I ville vi undersöka hur väntetiden varierade utifrån flera variabler, 

exempelvis kön, födelseland, utbildning och inkomst, och fann då i samråd 

med SCB linjär regression lämplig. I Delstudie II ville vi undersöka primärt 

hur kön, respektive om patienterna var NIKE-kategoriserade eller inte NIKE-

kategoriserade, förhöll sig till oddsen för att ha kortare respektive längre 

väntetid. Under tre år av studieperioden var NIKE i bruk. Medelväntetiderna 

för dessa år sträckte sig från 2,95 månader för kvinnor år 2009, till 1, 88 

månader för män 2011. I samråd med NCR genomfördes en logistisk 

regressionsanalys där vi konstruerade väntetiden som en dikotom variabel20 

utifrån att tre månader var över den genomsnittliga väntetiden för de tre år av 

studieperioden som NIKE var i bruk. I den logistiska regressionen beräknades 

oddsen för att patienter, utifrån om de var exempelvis kvinnor eller män, eller 

NIKE-kategoriserade eller ej, skulle hamna i gruppen med väntetid tre 

månader eller längre. Logistisk regression är lämpligt då man vill undersöka 

om det finns ett samband mellan en beroende variabel som bara kan anta två 

möjliga värden (alltså en dikotom variabel), i detta fall väntetid, och en 

förklarande variabel (Ejlertsson 2003).  

Delstudie III 
I Delstudie III samlades data in via fokusgruppsintervjuer med ögonläkare vid 

två ögonkliniker. Anledningar till att just läkare valdes som deltagare är att 

läkare är en grupp med mycket stort inflytande över patienternas väntetider. 

Det är läkarna som (tillsammans med patienten) beslutar om patienten ska bli 
                                                        
19 Författare till artikeln där Delstudie II presenteras: Goldina Smirthwaite, Mats Lundström, Susanne 
Albrecht, Katarina Swahnberg. 
20 Dikotom variabel: en variabel som bara kan ha två olika värden. 
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uppsatt på väntelista för operation eller inte, och, i förekommande fall, om och 

hur patienten ska prioriteras. Läkarna läser också den remiss som respektive 

patient har till ögonkliniken, och skulle kunna svara på frågor om sina 

bedömningar om hur remisserna är utformade med avseende på kön.  

En annan grupp vars könskonstruktioner det också hade varit intressant att 

undersöka är ögonklinikernas sjuksköterskor. Visserligen är det läkarna som 

avgör huruvida patienten ska få operation och i så fall hur patienten ska 

prioriteras, men det är ofta sköterskorna som rent praktiskt administrerar 

väntelistorna. Av praktiska skäl var det dock svårgenomförbart att undersöka 

även sköterskornas könskonstruktioner. Det var svårt att få kliniker att 

medverka med det antal personer som krävdes för fokusgruppsintervjuer, och 

det framkomliga sättet visade sig vara att be att få komma i samband med att 

klinikernas läkare ändå skulle ha möte.  

Då det gäller själva datainsamlingsmetoden, fokusgruppsintervjun, 

karaktäriseras den av samtalsformen och innebär en friare konversation 

jämfört med andra typer av intervjuer. Argumentation är inte bara tillåtet utan 

eftersträvansvärt. Genom dialogen mellan deltagarna kan man få tillgång till 

de transpersonella förståelser och en mångfald av dimensioner som är 

förknippade med den fråga som fokuseras. Fokusgrupper innebär också att 

mycket information kan samlas in på kort tid (Forsberg, Jakobsen et al. 2003). 

Genom att använda fokusgrupper kunde vi få information från majoriteten av 

läkarna vid respektive klinik, och även möjlighet att studera interaktioner dem 

emellan på deras arbetsplats. 

Det ideala för en fokusgruppsintervju är om det utöver själva 

intervjuaren/moderatorn också finns en medhjälpare som kan föra 

anteckningar om exempelvis interaktioner och kroppsspråk. Medhjälparen kan 

också bidra i en efterföljande diskussion av intryck från intervjun. Av 

praktiska fanns det inte möjlighet att ha medhjälpare vid dessa 

fokusgruppsintervjuer, som innebar långa resor. Då intervjuerna 



104 
 

dokumenterades med digital ljudinspelning fanns i alla fall möjlighet att i 

efterhand jämföra de anteckningar jag gjort om bland annat interaktioner, 

tonfall, skämt och ironier i samband med intervjun med ett inspelat material, 

som exempelvis kunde bekräfta interaktioner då det gällde personer som ofta 

avbröt och/eller ofta möttes med bifall respektive ofta möttes med tystnad 

och/eller personer som andra ofta riktade sig direkt till. 

Patton, expert på kvalitativa forskningsmetoder och författare till verk som 

Qualitative Research 8 Evaluation Methods, framhåller att styrkan i en 

fokusgrupp består i att gruppen är just fokuserad (“the power of focus groups 

resides in their being focused” (Patton 2002 s 388). Han ger följande exempel 

på vad som bör vara fokuserat i en fokusgrupp: 

 Ämnet/ämnena som diskuteras ska vara smalt fokuserat/fokuserade 

 Gruppen ska vara fokuserad i bemärkelsen att den ska vara homogent 

formad 

 Faciliteterna ska vara fokuserade 

 Interaktionen mellan gruppdeltagarna ska vara fokuserad och hålla sig 

till ämnet 

 Tidsanvändningen ska vara fokuserad 

Beträffande alla dessa aspekter var de fokusgruppsintervjuer som ligger till 

grund för studien fokuserade. 

När det gäller själva analysen av data, användes Charmaz 

konstruktivistiska version av grounded theory/grundad teori (GT) (Charmaz 

2006). Detta kan vara värt att diskutera då GT inte bara innefattar metoder för 

dataanalys, utan även för datainsamling, och Delstudie III inte utgår från GT 

då det gäller själva datainsamlingen. I och för sig skulle GT kunna vara en 

mycket lämplig utgångspunkt för att göra studier av könskonstruktioner på 

ögonkliniker eller andra vårdsammanhang. GT innehåller koncept som 

”mättnad” och parallell analys och datainsamling. I korthet är det brukligt att 

inom GT samla in data parallellt med att data analyseras, och fortsätta samla 
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in och analysera data tills materialet nått en mättnad, det vill säga att det inte 

längre dyker upp ny intressant och relevant information av betydelse för 

forskningsfrågan. Datainsamlingen i föreliggande studie följde emellertid 

andra principer, beroende på att antalet kliniker som skulle ingå i studien var 

begränsat. Studien handlade inte om att i största allmänhet studera 

könskonstruktioner vid ögonkliniker i Sverige, utan om att studera och 

jämföra könskonstruktioner vid två specifika kliniker, som utmärktes av sin 

stora respektive lilla skillnad i könsrelaterad väntetid. Antalet kliniker var 

alltså begränsat från början, vilket inte stämmer med GTs princip att fortsätta 

samla in data tills materialet är mättat. Men även om inte själva principen för 

insamling av data passar med GT, fann vi att Charmaz konstruktivistiska 

version av GT stämde väl överens med den konstruktivistiska ansatsen i 

studien och var lämplig att använda för själva analysen.  

Delstudie IV 
Metoden i Delstudie IV vägleddes av min undran om vad kritisk realism 

respektive situerade kunskaper skulle innebära för ett par av studierna i 

avhandlingen, och i sin förlängning även för vårdvetenskapliga studier i 

allmänhet och i synnerhet för studier av (o)jämställd vård. Skulle mina studier 

förändras beroende på om de tillkommit utifrån kritisk realism eller situerade 

kunskaper som grund, och i så fall hur skulle de ändras? Jag var särskilt 

intresserad av att veta om, och i så fall hur, studierna skulle ändras beträffande 

kunskapsanspråk och tolkning av resultaten. För att undersöka detta utgick jag 

från texter skrivna av forskare inom kritisk realism respektive situerad 

kunskap, och jämförde systematiskt vad de anförde beträffande 

kunskapsanspråk. Jag applicerade sedan detta på mina egna studier och gjorde 

jämförelser.  

Vad som kan diskuteras här är bland annat om jag valt rätt texter att utgå 

från. Jag har utgått från de vetenskapsteoretiker/forskare som är centrala inom 

respektive inriktning och som tillskrivs att vara respektive inriktnings 
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upphovspersoner. Jag har också använt en del texter som i sin tur diskuterar de 

mer centrala teoretikernas verk och/eller den vetenskapliga praktiken inom 

någon av inriktningarna. Här har jag i ett par fall utgått från artiklar skrivna 

inom forskningsfältet organisations- och ledarskapsstudier, artiklar som på ett 

övergripande sätt behandlar hur kritisk realism har tillämpats i praktiken. Det 

kunde tyckas mer näraliggande att jag skulle utgått från artiklar inom hälso- 

och vårdvetenskap. Visserligen finns det exempel på forskare inom hälso- och 

vårdvetenskap som använt kritisk realism som utgångspunkt i sina egna 

studier och även forskare som diskuterar vad kritisk realism kan innebära för 

fältet, men just den typen av artiklar som på ett mer övergripande sätt 

behandlar hur kritisk realism tillämpats inom området har jag inte kunnat hitta.  

Vidare behandlade artiklarna från fältet organisations- och 

ledarskapsstudier i synnerhet positionen för epistemisk relativism inom den 

kritiska realismen, samt relationen mellan kritisk realism och konstruktionism. 

Detta är centrala frågor i Delstudie VI där kritisk realism jämförs med 

situerade kunskaper, och eftersom epistemisk relativism är en gemensam 

nämnare för dessa båda inriktningar, ser jag det som motiverat att använda 

artiklarna ifråga. 

Resultatdiskussion 

Avhandlingen innehåller grovt sett tre typer av resultat. Den första typen 

handlar om kvantitativa från studier av väntetider till gråstarroperation, den 

andra typen handlar om kvalitativa resultat från studier av könskonstruktioner 

och attityder till jämställdhet bland läkare på ögonkliniker och den tredje 

typen handlar om vetenskapsteori i relation till hälso- och vårdvetenskapliga 

studier av (o)jämställd vård, där ovan nämnda studier utgör exempel. Jag 

kommer här först att diskutera de resultat som handlar om väntetider och 

därefter de resultat som handlar om könskonstruktioner vid ögonkliniker Båda 

resultattyperna diskuteras i förhållande till genusteori. Efter detta följer en 
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diskussion om resultaten utifrån intersektionell teori samt reflektioner om 

tillämpning av intersektionell teori i studier av (o)jämställd vård. Därefter 

följer diskussion av implikationerna för avhandlingens resultat beroende på 

om de skulle tolkas utifrån kritisk realism respektive situerade kunskaper. 

Slutligen följer en kortare sammanfattning av resultatdiskussionen. 

Statistisk respektive klinisk signifikans 
Delstudie I och II pekar i samma riktning: kvinnor har längre väntetider till 

gråstarroperation än män. Enligt både linjär regressionsanalys (Delstudie I) 

och logistisk regressionsanalys (Delstudie II) har de könsrelaterade 

väntetidsskillnaderna visat sig vara statistiskt signifikanta. Därmed inte sagt 

att de skulle vara kliniskt signifikanta.  

Exempelvis, enligt den linjära regressionsanalysen i Delstudie I har 

kvinnor 3, 7 dagar längre väntetid än män. Samtidigt visar beräkningarna av 

genomsnittliga väntetider att kvinnor i vissa grupper har längre könsrelaterad 

väntetidsökning än dessa 3, 7 dagar. Till exempel har kvinnliga patienter 

födda utanför Europa cirka tio dagars längre väntetid än manliga patienter 

födda utanför Europa (och även ca 10 dagars längre väntetid än manliga 

patienter födda i Norden, då män födda inom Norden och män födda utanför 

Europa i stort sett har samma väntetid.)  

Visserligen är det förenat med lidande och besvär för patienterna att inte 

kunna se tillräckligt bra för att kunna göra det de vill och behöver i vardagen, 

men rimligtvis skulle inte heller tio dagars extra väntetid bedömas ha någon 

större klinisk betydelse.  

Däremot är de könsrelaterade väntetidsskillnaderna, och även 

väntetidsskillnaderna relaterade till exempelvis födelseland och inkomst och 

utbildningsnivå, intressanta i förhållande till principen om att vård ska ges på 

lika villkor. De är intressanta att beakta ur perspektiven rättvis, jämlik och 

jämställd vård.  
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Ett återkommande resultat  
Denna avhandling har sitt huvudfokus på väntetid relaterat till patienternas 

kön. Det som jag uppfattar som slående med resultaten är inte i första hand 

storleken i de könsrelaterade väntetidsskillnaderna, utan systematiken i dem. 

Nedan och på nästkommande sidor sammanfattar jag de kvantitativa 

studieresultaten i en tabell som visar vilket kön som har längre väntetid (och, i 

förekommande fall, lika väntetid mellan könen) i de alla de olika aspekter som 

undersökts i delstudie I och II. 

Tabell 2. Kön och väntetid 

Delstudie, 
Analysmetod, 
Patientkategori 
 

Lika 
väntetid 
för 
kvinnor 
och män 

Män 
har 
längre 
vänte-
tid 

Kvinnor 
har 
längre  
väntetid 

Delstudie I    
Övergripande: Linjär 
regressionsanalys gällande alla 
patienter i delstudien 

  x 

Beräkningar av genomsnittliga 
väntetider: 

   

Patienter med synskärpa 0,1   x 
Patienter med synskärpa 0,2   x 
Patienter med synskärpa 0,3   x 
Patienter med synskärpa 0,4   x 
Patienter med synskärpa 0,5   x 
Patienter med synskärpa 0,6   x 
Patienter med synskärpa 0,7   x 
Patienter med synskärpa 0,8   x 
Patienter med synskärpa 0,9   x 
Patienter med synskärpa 1,021   x 
Patienter födda inom Norden   x 
Patienter födda utanför Norden 
men inom Europa 

  x 

                                                        
21 Kanske kan det tyckas konstigt att patienter med synskärpa 1,0 överhuvudtaget opereras. Men även 
om patienten visar mycket goda resultat för synskärpa till exempel där hen klarar att läsa även 
förhållandevis små bokstäver, måste man beakta ljusförhållandena då detta sker. Även om patienten 
har god synskärpa kan hen till exempel vara mycket besvärad av bländning, vilket gör det svårt bland 
annat att köra bil i mörker. 
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Delstudie, 
Analysmetod, 
Patientkategori 
 

Lika 
väntetid 
för 
kvinnor 
och män 

Män 
har 
längre 
vänte-
tid 

Kvinnor 
har 
längre  
väntetid 

Delstudie I, forts.    
Utomeuropeiskt födda patienter   x 
Patienter med utbildning på 
universitetsnivå 

  x 

Patienter utan utbildning på 
universitetsnivå 

  x 

Pensionerade patienter   x 
Yrkesverksamma patienter   x 
Patienter med årsinkomst under 
50 000  

  x 

Patienter med årsinkomst 50 000- 
>100 000  

  x 

Patienter med årsinkomst 
100 000->150 000  

  x 

Patienter med årsinkomst 150 
000->200 000 

  x 

Patienter med årsinkomst 
200 000->250 000 

  x 

Patienter med årsinkomst 
250 000->300 000 

 x  

Patienter med årsinkomst 
300 000->350 000 

x   

Patienter med årsinkomst 
350 000->400 000 

  x 

Patienter med årsinkomst 
400 000->450 000 

  x 

Patienter med årsinkomst 
450 000->500 000 

  x 

Patienter med årsinkomst 
500 000 och däröver 

  x 

Patienter i åldersgrupp 40-44 år  x  
Patienter i åldersgrupp 45-49 år   x 
Patienter i åldersgrupp 50-54 år   x 
Patienter i åldersgrupp 55-59 år   x 
Patienter i åldersgrupp 60-64 år   x 
Patienter i åldersgrupp 65-69 år   x 
Patienter i åldersgrupp 70-74 år   x 
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Delstudie, 
Analysmetod, 
Patientkategori 

Lika 
väntetid 
för 
kvinnor 
och män 

Män 
har 
längre 
vänte-
tid 

Kvinnor 
har 
längre  
väntetid 

Delstudie I, forts.    
Patienter i åldersgrupp 80-84 år   x 
Patienter i åldersgrupp 85-89 år   x 
Patienter i åldersgrupp 90-94 år   x 
Patienter i åldersgrupp 95 år och 
äldre 

x   

    
Delstudie II    
Övergripande: Logistisk 
regression avseende väntetider 
för patienter opererade 2009-
2011 

  x 

Beräkningar av genomsnittliga 
väntetider: 

   

Övergripande: Patienter 
opererade år 2005 

  x 

Övergripande: Patienter 
opererade år 2009 

  x 

Övergripande: Patienter 
opererade år 2010 

  x 

Övergripande: Patienter 
opererade år 2011 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
2009 

  x 

Ej NIKE-kategoriserade patienter 
2009 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
2010 

  x 

Ej NIKE-kategoriserade patienter 
2010 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
2011 

  x 

Ej NIKE-kategoriserade patienter 
2011 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp I 2009 

  x 
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Delstudie, 
Analysmetod, 
Patientkategori 

Lika 
väntetid 
för 
kvinnor 
och män 

Män 
har 
längre 
vänte-
tid 

Kvinnor 
har 
längre  
väntetid 

Delstudie II, forts.    
NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp I 2011 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp II 2009 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp II 2010 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp II 2011 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp III 2009 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp III 2010 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp III 2011 

  x 

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp IV 2009 

 x  

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp IV 2010 

 x  

NIKE-kategoriserade patienter 
indikationsgrupp IV 2011 

  x 

Totalt 64  2 4 58 

Ackumulering 

Att kvinnliga patienter har längre väntetid än manliga är någonting som 

återkommer i alla variabler som studerats i den här avhandlingen, och så 

frekvent att det närmast verkar systematiskt. Här skulle jag vilka dra 

paralleller till ett större könsrelaterat mönster i det svenska samhället, 

nämligen könsskillnader i lön. SCBs årligen återkommande rapport På tal om 

kvinnor och män – lathund om jämställdhet visar att kvinnor har lägre lön än 

män, även sedan kvinnors deltider räknats om till heltider, och även sedan 

hänsyn tagits till att kvinnor och män till stor del arbetar inom olika yrken 

(SCB 2014). Det är inte alltid skillnaderna är särskilt stora, men de är ändå 
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återkommande. Feminister har pekat på att även i de fall där den könsmässiga 

löneskillnaden månatligen kan tyckas liten, kan det ändå handla om 

substantiella summor pengar om man räknar ut vad skillnaden blir under ett 

längre yrkesverksamt liv, och i pension. Exempelvis har fackförbundet SACO 

räknat ut att livslönen för kvinnliga akademiker i genomsnitt är 2,6 miljoner 

kronor lägre än för manliga akademiker, efter skatt (SACO ; Granqvist 2011).  

Det som kanhända inte tycks vara så stor skillnad varje månad blir 

ackumulerat under längre tid stora belopp. På ett liknande sätt skulle man 

kunna hävda att 3, 7 dagars extra väntetid för kvinnor i ett enskilt fall inte är 

en stor skillnad, men att det blir ett mycket stort antal extra väntade dagar om 

man beaktar den stora grupp kvinnor det gäller. Exempelvis, i Delstudie I 

ingick det 61 242 kvinnliga patienter som opererats för gråstarr 2010 eller 

2011. Med 3, 7 dagars extra väntetid skulle dessa kvinnliga patienter 

sammanlagt väntat 226 595 dagar längre än de manliga, vilket blir cirka 620 

år. Så kan den könsrelaterade väntetidsskillnaden se ut på aggregerad nivå.  

Värt att reflektera över i sammanhanget är också hur detta resultat passar in 

i mönstret att kvinnliga patienter oftare än manliga drabbas av problem och 

kvalitetsbrister i vården, oftare utsätts för kränkningar och är mindre nöjda 

med vården (Socialstyrelsen 2004; Smirthwaite 2007; Swahnberg & Wijma 

2010; Smirthwaite; Tengelin et al 2014; Socialstyrelsen 2016).  

Könsgörande processer  
En mycket intressant fråga är om, och i så fall hur, alla dessa områden där 

kvinnor tycks missgynnade i vården och samhället i övrigt hänger samman 

genom likartade könsgörande processer. Även om mina studier vad gäller 

väntetider till gråstarroperationer till stora delar grundar sig på data från 

kliniker är det viktigt i sammanhanget att påpeka att könsgörande inte bara är 

någonting som görs av medarbetare på kliniker, eller som bara som äger rum 

på kliniker. Även patienter gör kön, och det helt oberoende av om de någonsin 

besöker en ögonklinik eller ej. Och såväl patienter och som medarbetare inom 
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vården har varit utsatta för könsgörande redan från de ögonblick då de blev 

födda (och kanske ännu tidigare utifrån vad föräldrar känt till och tänkt om 

barnets könstillhörighet). Redan nyfödda bebisar tilltalas och bedöms olika 

utifrån kön. I samband med sin doktorsavhandling First hour of life 

undersökte psykologen Britt Wiberg med hjälp av videokamera hur föräldrar 

och vårdpersonal interagerade med det nyfödda spädbarnet den första timmen 

efter förlossningen. Det visade sig att pojkarna tillskrevs andra egenskaper än 

flickorna. Till exempel kunde en nyfödd flicka anses ”kämpa förtvivlat” 

medan en nyfödd pojke istället ansågs ”kämpa tappert”. De nyfödda flickorna 

kunde beskrivas som söta och pojkar som muskulösa, och pojkarna omtalades 

på sätt som mer anknöt till att de uppfattades som aktiva (Wiberg 1990; 

Smirthwaite 2007). Genusforskning visar hur flickor och pojkar får olika 

kläder och leksaker, att flickor och pojkar tilltalas på olika sätt och att det 

ställs olika krav och förväntningar på dem, liksom det även görs på kvinnor 

och män. (Wiberg 1990; Elvin-Nowak and Thomsson 2003). Detta liv av 

könsgörande är ingenting som varken patienter, läkare eller andra medarbetare 

inom vården skakar av sig då de stiger innanför klinikens dörrar (Lindgren 

1992; Lindgren 1999: Hovelius och Johansson 2004; Hammarström 2005; 

Wijma; Smirthwaite och Swahnberg 2010). Det förefaller rimligt att anta att 

mötet mellan patienter och vårdens medarbetare påverkas av alla inblandades 

tidigare erfarenheter av och föreställningar om kön. Resultaten i delstudierna I 

och II kan tolkas mot bakgrund av detta könsgörande i vid bemärkelse. I 

denna vida bemärkelse ingår hur såväl patienterna som läkarna gör kön, samt 

hur kön görs i förhållande till exempelvis utbildning och inkomst (som brukar 

räknas till socioekonomisk grupp/klass) och etnicitet. I vid bemärkelse 

relaterar det till hur kön görs i hela samhället, inklusive processer som skapar 

segregering mellan olika grupper gällande exempelvis inkomst och bostadsort.  

Ett rimligt antagande är att de könsrelaterade väntetidsskillnaderna uppstår 

som en effekt av könsgörande hos å ena sidan läkare och övriga medarbetare i 
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vården och å andra sidan patienten och hens närstående, och i alla dessa 

gruppers interaktion med varandra och i relation till större samhälleliga och 

diskursiva kontexter och normer för kön, inflätat i normer relaterade till bland 

annat klass, ”ras”/etnicitet, sexualitet och ålder. 

Mönstereffekter och genussystem 

Kön görs på en mängd olika sätt; det finns inte bara en kvinnlighet eller en 

manlighet, utan många olika kvinnligheter och manligheter. Detta blir tydligt 

inte minst om man anlägger ett intersektionellt perspektiv. Exempelvis görs 

kön på olika sätt i olika kontexter relaterade till klass och etnicitet (Connell 

1995; Ambjörnsson 2004). Ändå verkar kön göras på så pass lika sätt att det, 

när det gäller könsskillnad, uppstår stora mönstereffekter i samhället. 

Exempelvis finns det kvinnodominerade respektive mansdominerade 

utbildningar, yrken och sysslor. Likaså syns det könsmässiga mönstereffekter 

när det gäller löner och befattningar (Hirdman 2003; SCB 2014). 

 Skillnaderna i normer för kvinnor och män, och i kvinnors och mäns 

levnadsomständigheter och livsvillkor återfinns inom så många olika områden 

och är så tydliga att genusforskare ofta talar i termer av exempelvis 

genussystem, genusordning, könsordning eller könsmaktordning, begrepp som 

implicerar att skillnaderna inte i första hand är att betrakta som individuella 

eller slumpmässiga, utan som systematiska. Enligt genushistorikern Yvonne 

Hirdmans teori om genussystemet (Hirdman 1988) baserar sig systemet på 

principerna 1) segregering, isärhållande av kvinnligt och manligt och 2) det 

manliga är norm och överordnat. Resultaten i min avhandling står inte i 

motsättning till teorin om ett genussystem där kvinnor underprioriteras i 

jämförelse med män. Tvärtom stämmer resultaten bra överens med tanken om 

att det skulle finnas en sorts systematik i hur könen ordnas i samhället.  

Om det nu finns en sådan systematik, vad skulle då den kunna orsaka den? 

Detta är en mycket stor fråga, och här finns många olika teorier där olika 

feministiska inriktningar lyfter fram olika orsaker som mest grundläggande. 
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(Esseveld & Larsson 1996; Nicholson 1997; Gemzöe 2002; Anderson 2012; 

Arnberg, Sundevall et al. 2012a ; Arnberg, Sundevall et al. 2012b) Att 

redogöra för och jämföra alla dem skulle vara material till en alldeles egen 

bok, men ryms inte inom denna avhandling.22 Jag nöjer mig här med att 

koppla systematiken till ett intersektionellt doing-genderperspektiv23 med de 

könsgörande processer detta kan inbegripa. 

Undantagen 

Sammantaget visar båda de kvantitativa studierna i min avhandling resultat 

där kvinnliga patienters längre väntetid framstår som ”det normala”, medan 

det snarare är undantagen från detta som framstår som anomalier som skulle 

behöva förklaras. I 58 av 64 ”fall” har kvinnliga patienter längre väntetid än 

manliga. Men i fyra av 64 ”fall” har manliga patienter längre väntetid än 

kvinnliga och i två ”fall” av 64 är kvinnliga och manliga patienters väntetider 

lika långa. Vad är det som gör att den vanliga (köns)ordningen i vissa fall 

upphävs? Det ligger utanför denna avhandlings möjligheter att lämna ett 

säkert svar på den frågan, men vad som kan noteras som utgångspunkt för en 

diskussion är att avvikelserna från den vanliga könsordningen finns på olika 

ställen i materialet. Då det gäller ålder och indikationsgrupp finns avvikelserna 

i ytterlighetsvärdena – antingen i den lägsta inkluderade åldern, i den högsta 

åldern eller i den lägst prioriterade indikationsgruppen. Då det gäller inkomst 

finns avvikelserna däremot i mitten av spannet, vid årsinkomster på 250 000 - 

350 000 kr. Att det just i inkomstspannet 250 000 - 350 000 förhåller sig så att 

kvinnliga patienter inte har längre genomsnittlig väntetid än manliga, skulle 

möjligen kunna hänga samman med om kvinnliga patienter med denna 

inkomst i relativt större utsträckning var förvärvsarbetande, medan en relativt 

stor andel manliga patienter i detta inkomstspann var pensionerade, och att 

                                                        
22 Till den som vill ha en lättillgänglig överblick i ämnet olika feminismer vill jag rekommendera 
 Lena Gemzöes bok Feminism. (Gemzöe 2002). 
23 I Accounting for Doing Gender tar författarna tydligare upp andra aspekter än kön som ingår i det 
intersektionella spektrat än vad de gjorde i den äldre artikeln Doing Gender. 
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förvärvsarbetande patienter generellt har kortare väntetid till 

gråstarroperationer än pensionerade patienter. Med tanke på statistiska 

inkomstskillnader mellan kvinnor och män är inte den förklaringen helt 

orimlig. Svårare är det då att hitta tänkbara förklaringar till avvikelserna från 

könsordningen i åldersspannen 40-44 år och 95 år och äldre, där manliga 

patienter har längre respektive lika lång väntetid som kvinnliga. Som nämnts 

finns alltså avvikelserna i de åldersmässiga ytterligheterna, bland de allra 

yngsta patienterna som inkluderats i studien och bland de allra äldsta. 

Sannolikt är det någonting i just de yngsta och de äldsta patienternas katarakt, 

levnadsomständigheter och/eller i hur vården uppfattar de yngsta respektive 

äldsta patienterna, som avviker från hur det förhåller sig för övriga 

kataraktpatienter på sådana sätt att det vanliga könsmönstret rubbas. Sannolikt 

sker här någon form av intersektion mellan normer för kön och normer för 

ålder som medverkar till att väntetiderna för patienter just i dessa åldrar inte 

följer det vanliga väntetidsmönstret för kön. 

Angående avvikelserna i indikationsgrupp fyra i NIKE-systemet, förtjänar 

det att framhållas att just denna indikationsgrupp där manliga patienter för två 

av de studerade åren hade längre väntetider än kvinnliga, även på andra sätt 

avviker kraftigt från de övriga grupperna. Denna grupp, indikationsgrupp fyra, 

är nämligen den enda indikationsgrupp där Nationella kataraktregistret 

bedömer besvären som så små att man kan avvakta med operation. Det finns 

landsting som inte finansierar kataraktoperation av patienter tillhörande just 

denna indikationsgrupp. Vidare är denna grupp mycket liten jämfört med 

övriga indikationsgrupper och innehåller mindre än en procent av patienterna. 

Könskonstruktioner på ögonkliniker 
Jag har tidigare beskrivit könsgörande processer som komplexa fenomen som 

finns i hela samhället och där många olika aktörer och dimensioner ingår. I 

Delstudie III studerar jag könsgörande processer bland läkare på kliniknivå. 

Resultaten i Delstudie III pekar på möjliga samband mellan 
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könskonstruktioner och väntetider. Jag vill dock redan inledningsvis i 

diskussionen av resultaten från Delstudie III påpeka att det inte går att göra 

generaliseringar angående vilka könskonstruktioner som förekommer vid 

andra ögonkliniker i Sverige utifrån Delstudie III. Delstudie III har visserligen 

lyft fram ett antal könskonstruktioner som skulle kunna vara av betydelse för 

könsrelaterade väntetidsskillnader mellan just de två kliniker som studerats, 

men vidare studier skulle krävas för att få kunskap om huruvida dessa eller 

liknande könskonstruktioner förekommer även vid andra ögonkliniker, och i 

så fall hur vanliga de är och hur de förekommer (exempelvis hos vilka 

personer), och hur den könsrelaterade väntetidsskillnaden ser ut på kliniker där 

dessa könskonstruktioner förekommer jämfört med kliniker där de inte 

förekommer.   

 Ett av resultaten i denna studie är emellertid att vid kliniken med större 

könsskillnader i väntetid konstruerades kvinnors arbetsliv som mindre 

synkrävande än mäns. Här finns paralleller till genusforskning inom 

organisation och arbetsliv, som visar hur arbete som kvinnor utför bedöms 

som mindre krävande, både fysiskt och kompetensmässigt, än arbeten och 

uppgifter som män utför. Det kvinnor gör tenderar att anses som lättare och 

inte riktigt lika viktigt som det män gör (Baude 1992; Sommestad 2001). Om 

kvinnors arbetsliv uppfattas som mindre synkrävande än mäns, skulle det i sin 

tur kunna spela roll, till kvinnors nackdel, för benägenheten att snabbt åtgärda 

synnedsättning hos kvinnor respektive män i arbetsföra åldrar. Dock är en stor 

majoritet av patienterna ålderspensionärer, varför förklaringar av 

könsskillnader i väntetid som direkt hänvisar till arbetslivet bara torde vara 

relevanta för en mindre del av patienterna. Däremot förefaller det, mot 

bakgrund av de många skillnader i kvinnors och mäns villkor som bland annat 

SCB pekat på, inte helt orimligt att det skulle finnas någon typ av 

underliggande värderingar i samhället kopplade till kön, värderingar som 

påverkar både uppfattningar om kvinnors och mäns arbete och könens 
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väntetider till vård, oavsett om den enskilda patienten är pensionerad eller ej, 

alltså någon form av grundstruktur för värdering av kön. 

Sammanfattningsvis identifierades följande faktorer som potentiellt 

bidragande till att den ena kliniken hade större könsrelaterad väntetidsskillnad 

än den andra: Kliniken med större könsrelaterad väntetidsskillnad visade 

tecken på att vara en arbetsplats där jämställdhet inte tycktes prioriteras 

särskilt högt. Bland annat glömde personen som utsetts till klinikens 

kontaktperson för forskningsprojektet att dela ut information och inbjudan till 

studien till deltagarna, och hade själv lämnat kliniken för tjänstgöring på 

annan ort utan att lämna över distributionen av inbjudningsbrevet till någon 

annan. Att intervjun överhuvudtaget kunde äga rum berodde på att den var 

inplanerad till ett arbetsplatsmöte där läkarna ändå var på plats. Klinikchefen 

prioriterade inte frågan om katarakt och kön högre än att han valde att lämna 

mötet så fort intervjun startade. Vidare var kliniken en arbetsplats där 

rasistiska och misogyna skämt flera gånger förekom utan att någon 

medarbetade protesterade. På kliniken förekom könskonstruktioner i relation 

till arbetslivet, där traditionellt manliga yrken konstruerades som mer 

synkrävande, medan kvinnors behov av att se bra i arbetslivet ifrågasattes. 

Bilkörning konstruerades som ett i hög grad manligt behov. Övergripande 

fanns det en tendens i fokusgruppen på denna klinik att legitimera manliga 

patienters påstridighet. Kliniken visade också brist på argument och 

motiveringar till varför det är viktigt för kvinnor att se bra.  

Alla dessa faktorer återfanns alltså vid kliniken med större 

väntetidsrelaterade könsskillnad, och skulle kunna ha inverkan på att kvinnliga 

patienter vid denna klinik hade längre väntetid än manliga. Om denna typ av 

könskonstruktioner samt attityder till jämställdhet är utbredda bland 

ögonkliniker i Sverige, skulle de kunna utgöra en del av förklaringen till 

varför kvinnor generellt i Sverige har längre väntetid till kataraktoperation.  
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Även vid kliniken med mindre könsrelaterad väntetidsskillnad (och där 

manliga patienter ovanligt nog hade något längre väntetid än de kvinnliga) 

återfanns en könskonstruktion som, om den är utbredd i landet, skulle kunna 

bidra till att förklara manliga kataraktpatienter kortare väntetid än kvinnliga.  

Manliga patienter konstruerades, till skillnad från kvinnliga, som 

säkerhetsrisker då de ansågs vara mycket benägna att fortsätta köra bil och 

jaga älg även när synen sviktade. Om en viss grupp av patienter med 

synnedsättning uppfattas som säkerhetsrisker för både sig själva och andra är 

det rimligt att anta att de kan framstå som angeläget att få deras 

synnedsättning åtgärdad.  

Några faktorer som skulle kunna bidra till minskad könsrelaterad 

väntetidsskillnad återfanns vid kliniken med mindre könsskillnad i väntetid. 

En av dessa var att kvinnliga patienters behov av och motiv för att se bra 

artikulerades tydligt av flera medarbetare på kliniken och det gavs många 

exempel på varför det är viktigt för kvinnor att se bra. Den andra faktorn var 

att personer med väletablerade, framträdande positioner vid kliniken uttryckte 

intresse, engagemang och medvetenhet om jämställdhetsfrågor både rörande 

kliniken och i samhället i stort. 

 Här associerar jag till Risbergs modeller över genusbias i medicinen, där 

läkare delats in i olika kategorier utifrån syn på kön och i förhållande till 

medvetenhet om att det finns en genusordning (Risberg 2004; Risberg 2005; 

Risberg 2009). Argument och teman som togs upp av läkare med 

framträdande positioner på denna klinik stämmer väl överens med 

förhållningssättet i fält I i den version av modellen som, såsom Risberg 

presenterade 2004:  

 

I fält I finns både en medvetenhet om genusordningen och en uppfattning 
att könstillhörighet är viktig i professionella relationer. Man ser och 
reflekterar kring den `manliga normen´, där kvinnor ses inte bara som olika 
utan som annorlunda, och kring maktasymmetri och kvinnors och mäns 
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olika villkor: (...) Arbete för förändring till verklig jämställdhet ingår i 
förhållningssättet. Här uppmärksammas och begrundas också andra 
hierarkier som samverkar med kön vad gäller möjligheter till inflytande, 
självbestämmande och makt. (Risberg 2004a s 106). 

 
Risbergs modeller har ursprung i studier av läkarprofessionen, och i 

fokusgruppsintervjuerna är det just läkare jag intervjuat. Men det är också 

viktigt att framhålla att det naturligtvis inte bara är läkare som arbetar på 

ögonkliniker. Bland klinikmedarbetarna har inte minst sköterskorna en mycket 

viktigt roll. När det gäller påverkan på patienternas väntetid är det visserligen 

läkaren som beslutar om indikationer och prioriteringar. Men ofta är det 

sköterskorna som rent praktiskt sätter upp patienterna på väntelistor. Likaså 

tycks det i synnerhet falla just på sköterskornas lott att hantera kontakten med 

påstridiga patienter som ringer och vill ha sin operation tidigarelagd. 

Sköterskors roll i samband med könsskillnader i patienters väntetider skulle 

förtjäna en egen studie. Samtidigt är varje klinik som helhet en arbetsplats för 

både läkare och sköterskor, och det verkar rimligt att anta att sköterskorna inte 

är helt isolerade från de attityder till och diskurser om kön, genus och 

jämställdhet som dominerar bland läkarna, och att dessa attityder och 

diskurser i någon mån även påverkar sköterskorna. 

 

Minskad könsskillnad med standardisering 

Delstudie II visar att könsskillnaderna i väntetid är något mindre i 

patientgruppen som kategoriserats genom det nationella 

indikationsinstrumentet NIKE än i patientgruppen som inte är NIKE-

kategoriserad. Detta skulle kunna ses som stöd för att när vården använder sig 

av standardisering där samma frågor ställs till både kvinnor och män, minskar 

risken för att könen ska behandlas olika på sätt som inte är medicinsk 

motiverade. NIKE bygger delvis på frågeformuläret Priquest, där patienterna 

får svara på standardiserade frågor om de besvär de har på grund av 



121 
 

nedsättningar i synförmågan.24 Utifrån ett doing gender perspektiv skulle man 

kunna säga att görandet av olikheter i kön och i könens behov verkar bromsas. 

Det är svårt att se någon annan förklaring till att det skulle vara skillnad i 

könsskillnaden mellan NIKE-kategoriserade respektive icke NIKE-

kategoriserade patienter, då denna skillnad är statistiskt signifikant.  Studien 

omfattar patienter över hela landet och vid samtliga ögonkliniker och utgår 

från ett register med 98 procents täckningsgrad. Det verkar också rimligt att 

anta att en standardisering av de frågor som ställs till patienten kan minska 

risken för genusbias i vården då standardisering ger mindre spelrum för 

godtycklig eller fördomsfull behandling av patienten utifrån kön. 

Standardisering i fallet med bedömningsinstrumentet NIKE garanterar då det 

används att alla patienter får samma frågor att besvara. Det är så att säga inga 

frågor som sållas bort i förväg utifrån personalens uppfattning om vad som är 

viktigt för kvinnor respektive män.25 I arbete med standardiserade vårdplaner 

finns exempel på hur föreställningar om kön i vården visats vara felaktiga. 

Arbete med standardisering bedöms som ett sätt att tillförsäkra patienten god 

vård oavsett bland annat kön (Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). Detta 

förutsätter givetvis att inte bara ett kön ingår i och påverkar de 

standardvårdplaner som tas fram. 

 

 

                                                        
24 Beskrivning av NIKE, inklusive frågeformuläret Priquest, finns som bilaga till 
avhandlingen. 
25 En metod att minska risken för genusbias i vården är den s.k. ”genushanden.”  
Metoden utvecklades vid Skurups vårdcentral i Region Skåne för att undvika genusbias i 
mötet med patienter. Metoden består av en frågemodell där handens fem fingrar 
symboliserar fem områden som är genomsyrade av könsstereotypa föreställningar. Syftet är 
att uppmuntra personalen att alltid ställa samma frågor till kvinnliga och manliga patienter, 
för att inte missa något område som kan vara relevant för att patienterna ska få likvärdiga 
insatser utifrån behov. Enligt Genushanden bör man för varje finger/område fråga sig: hade 
jag frågat, tänkt eller beslutat annorlunda om det i stället för en man suttit en kvinna 
framför mig, och vice versa? (Eklund 2010; Smirthwaite, Tengelin et al. 2014). 
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Resultatdiskussion utifrån intersektionalitet 
Delstudie I visar hur patienter i vissa intersektionella positioner har längre 

väntetider än andra (samtidigt som den också visar hur patienter i andra 

intersektionella positioner har kortare väntetid.)26 Exempel på en position med 

längre väntetid än andra är om patienten både är kvinna och född utanför 

Europa. Enligt den linjära regressionsanalysen i Delstudie I ”kostar” det 3,7 

extra väntetidsdagar att vara kvinna jämfört med att vara man – allt annat lika 

– och 5,6 extra väntetidsdagar att vara född utanför Europa jämfört med att 

vara född i Norden – allt annat lika. Som diagrammen i Delstudie I visar 

framgår det av beräkningar och jämförelser av väntetider att kvinnliga 

patienter födda utanför Europa har cirka tio dagars längre väntetid än både 

män födda i Norden och män födda utanför Europa. Man kan beskriva detta 

som att vara kvinna och född utanför Europa är att befinna sig i intersektionen, 

mellan två värden27, det ena inom variabeln kön och det andra inom variabeln 

födelseland, som var och en för sig medför längre väntetid. 

Metaforen vägkorsning 

En kärnpunkt i intersektionell teori är att maktordningarna ska förstås som 

sammantvinnande och ömsesidigt transformerande. Med utgångspunkt i 

sådana förståelser har metaforen vägkorsning/intersection kritiserats, då den 

kan ge associationer till att exempelvis kön och ”ras” skulle färdas längs olika 

vägar, mötas och sedan skiljas igen – när en människa i själva verket redan 

från födseln kategoriseras utifrån kön och ”ras” och att dessa kategoriseringar 

är något som påverkar människans levnadsvillkor under hela livet. Jag ser 

poängen i den kritiken, men i Delstudie I anser jag ändå att metaforen 

                                                        

26 Jag utgår här från att alla positioner är intersektionella, det vill säga står i relation till en 
rad olika maktordningar, på samma sätt som jag utgår från att alla människor ”är etniska”, 
inte bara etniska minoriteter, och att alla människor har kön, inte bara kvinnor. Därmed inte 
sagt att alla positioner är intersektionellt underordnade. 
27 I Delstudie I är kvinna ett av två värden som variabeln kön kan anta. Att vara född 
utanför Europa är ett av tre värden som variabeln födelseland kan anta. 
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intersektion skulle kunna fungera hjälpligt, om än inte på exakt samma sätt 

som Crenshaw använde den (Crenshaw 1989). 

I Delstudie I finns diagram över kvinnliga och manliga patienters 

väntetider i olika grupper, till exempel grupper kategoriserade utifrån 

födelseland och inkomst. Kvinnorna har som regel längre väntetid, och deras 

staplar i diagrammen är därför längre. Jag väljer här nu att tänka på staplarna i 

diagrammen som vägar, som jag kallar för ”väntans vägar.” Just de punkter i 

diagrammen där männens kortare väntetidstaplar slutar, medan kvinnors 

staplar fortsätter, skulle man kunna se som skärningspunkter, startpunkten för 

avfartsvägar eller ”korsningar”. Vid dessa ”korsningar” blir männen 

opererade, kan svänga av från väntans väg och förhoppningsvis återuppta de 

aktiviteter som katarakten förut hindrat dem ifrån. I diagrammen står staplarna 

i par där kvinnornas staplar är röda och männens blå. Teoretiskt skulle man 

kunna kopiera varje stapelpar till en genomskinlig plastfilm, lägga valfria 

stapelpar över varandra och jämföra var på väntetidaxeln ”korsningarna” var 

positionerade olika i olika grupper av kvinnor och män. Samtidigt skulle man 

då också kunna se en mängd andra korsningar, till exempel en korsning där 

kvinnliga patienter födda i Norden svänger av, medan kvinnliga patienter 

födda utanför Europa fortsätter längs väntans väg. Man skulle också kunna se 

korsningar relaterade exempelvis till kön och inkomst samt till kön och 

utbildningsnivå, och beroende på vilka diagram man lade ovanpå varandra 

skulle nya korsningar, nya intersektioner, bli synliga.  

Intersektionell additivitet  

En fråga som diskuterats ovan är: hur mycket ökar väntetiden för en patient 

som inte ”bara” är kvinna utan också född utanför Europa? Ur perspektivet 

jämlik och rättvis vård tycker jag frågan är relevant att ställa. Med hjälp av 

väntetiderna som framgår i diagrammen kan man addera antalet dagar som 

väntetiden ökar då den kvinnliga patienten är född utanför Europa istället för i 

Norden. För att få svar på andra väntetidskillnader i olika grupper kan man 
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göra liknande addition för respektive grupp. Hur går då detta ihop med att 

intersektionella teoretikers kraftiga demarkationer mot just additivitet? Gång 

på gång betonas ju i intersektionell teori att maktordningar inte på ett enkelt 

sätt kan adderas till varandra. Här tror jag, i linje med Bauer, att det är viktigt 

att skilja mellan olika sorters additivitet (Baur 2014). Bauer påpekar att det 

inom intersektionell teori används ett matematikliknande språk. 

Intersektionella teoretiker har så att säga ”lånat” termer från matematiken, 

men då de intesektionella teoretikerna använder de matematiska begreppen 

ska de snarare förstås som koncept eller symboliskt än som traditionell 

matematik (Bauer 2014). Som exempel på ”matematikliknande” språk inom 

intersektionaliteten nämner Bauer bland annat artikeln ”When black + lesbian 

+ woman  black lesbian woman: the methodological challenges of qualitative 

and quantitative intersectionality” (Bowleg 2008). 

Detta sätt att använda matematikliknande språk avviker från det sätt 

matematiken ofta används i praktiken. Visserligen kan siffror ersättas med 

bokstavssymboler i algebra och olika matematiska formler. Men då den som 

handlar i en affär vill göra en överslagsberäkning på hur mycket varorna i 

korgen kommer att kosta, tänker hen inte ”låt se nu....vad blir smör + mjölk+ 

äpplen + fryspåsar + kaffe + toapapper + kattmat + diskmedel?” Istället 

översätter hen respektive vara till det numeriska värdet som utgörs av varans 

pris, och lägger ihop de numeriska värdena. Först då går det att göra en 

meningsfull addition. Svart, kvinna och lesbisk är kvalitativa, inte numeriska 

värden. Så hur skulle det egentligen överhuvudtaget gå att addera dem, utan 

att tillskriva dem någon form av numeriskt värde? 

När intersektionella forskare talar om att man inte ska förstå 

intersektionalitet som additioner av förtrycksordningar till varandra, bör nog 

detta förstås symboliskt, snarare än som att varje egenskap eller 

förtrycksordning var bärare av ett verkligt numeriskt värde som det gick att 

lägga till eller dra ifrån och på så sätt få ett matematiskt svar på vad 
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maktordningarna totalt innebär i en människas liv. Men som jag uppfattar 

huvudpoängen i den intersektionella demarkationen mot addition består den 

inte i att egenskaper som kön, ”ras” eller klass är kvalitativa variabler som, till 

skillnad från kvantitativa variabler, inte går att addera. Den består istället i att 

själva variablerna ändras, transformeras, då de sammansmälter i ett samhälle 

eller en människas liv. Varje möte, varje sammansmältning av maktordningar, 

medför en förändring av maktordningarna. Att på ett meningsfullt sätt addera 

variabler som exempelvis svart+kvinna+lesbisk skulle då bli lika poänglöst 

som att addera siffrorna 1, 2 och 3 i en miniräknare som slumpmässigt bytte ut 

varje siffra så fort den skulle adderas till en annan, och som samtidigt bytte ut 

även den andra siffran. De normala matematiska spelreglerna skulle vara 

upphävda, och additionen ingen framkomlig väg för att nå användbar kunskap. 

Men vad händer i de fall där det nu faktiskt skulle gå att ge uttryck för 

maktordningarnas numeriska värden? Att i vissa fall översätta dem till siffror? 

Skulle intersektionaliteten fortfarande förkasta addition och användandet av 

additiva skalor? Det vore i så fall enligt min mening att betrakta som 

kontraproduktivt. Man skulle därigenom avhända sig en viktig möjlighet att 

skaffa kunskap om exempelvis hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång för 

patienter som underordnas i skärningspunkten mellan flera olika 

maktordningar. Här uppfattar jag att Bauer, som arbetat med metodutveckling 

för kvantitativa intersektionella studier inom hälso-området, har en mycket 

viktig poäng då hon framhåller att man behöver tydliggöra skiljelinjerna 

mellan exempelvis att å ena sidan använda en additiv skala, och å andra sidan 

utgå från ett additivt grundantagande. Det additiva grundantagandet innebär 

just det som intersektionaliteten förkastar, nämligen att maktordningarna 

förstås som separata enheter vilka inte förändras då de samverkar i människors 

liv, utan enkelt kan adderas till varandra. Men, och här kommer den viktiga 

poängen, man behöver inte ha ett additivt grundantagande för att använda 

addition inom intersektionell forskning.  
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Jag skulle vilja hävda att för en bättre förståelse av levnadsvillkoren för 

personer som samtidigt marginaliseras av flera maktordningar, kan även 

addition och additiva skalor användas i de fall där det går att hitta numeriska 

uttryck för de olika maktordningarna och deras samverkan med varandra.28. 

Det här är forskning som inte gör anspråk på att ge en totalbild av vad det 

innebär att leva marginaliserad i intersektionen mellan olika maktordningar, 

och inte heller gör anspråk på att tolka subjektets förståelser eller upplevelser 

av sin situation. Vad den däremot kan göra anspråk på är att visa vissa mätbara 

levnadsvillkor – exempelvis löner, väntetider, sjukdomsdiagnoser – som 

strukturellt sett kännetecknar situationerna för personer i olika intersektionella 

positioner. När det gäller vården har Sverige mycket bra nationella 

kvalitetsregister inom en mängd områden, samt även i övrigt mycket 

användbara register med god täckningsgrad. Registren kan användas för 

kartläggning av villkor för patienter i olika intersektioner mellan till exempel 

kön, födelseland, inkomst, utbildning, ålder och bostadsort då det gäller 

exempelvis vårdkvalitet, behandlingsresultat, risken för sjukskrivning och 

tillgången till olika former av vård och rehabiliteringsåtgärder. 

 Jag vill återigen framhålla att det att man uppmäter en ökning exempelvis i 

väntetid eller ohälsa för patienter i vissa intersektioner, inte i övrigt behöver 

förutsätta ett additivt grundantagande då det gäller hur samverkan mellan 

maktordningar tar sig uttryck i patienternas liv (Bauer 2014; Smirthwaite & 

Holmberg 2015) – även om en ökning av exempelvis väntetid eller ohälsa kan 

kopplas till addition/additiv skala. Här ser jag Bauers distinktion mellan å ena 

sidan additivt grundantagande och å andra sidan additiv skala och 

intersektionell additivitet som mycket fruktbar. För att adressera problemet 

med att kategorier som används i exempelvis statistiska analyser å ena sidan 

måste vara väl avgränsade och statiska, medan intersektionell teori å andra 

                                                        
28 Detta förutsätter givetvis följande grundantaganden: 1) att det överhuvudtaget finns maktordningar i 
samhället och inte bara individer som i olika sammanhang är överordnade varandra, och 2) att dessa 
maktordningar kommer till uttryck som kan beläggas 
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sidan ofta betonar kategoriernas intra-aktion och transformering av varandra, 

hänvisar jag till det Leslie McCall kallar för interkategoriskt (eller kategorisk) 

approach inom intersektionell forskning. Jag hänvisar även till Leslie McCalls 

användande av ”strategisk essentialism” där kategorier strategiskt avgränsas 

och används som empiriska entiteter, utan att för den skull för evigt förutsättas 

ha samma ontologiska status som de tillskrivs i en viss studie eller mätning 

(McCall 2005). Naturligtvis är kategorin kvinna, i det dagliga livet oavlåtligt 

förbundet med exempelvis kategorin hudfärg eller ”ras”, då alla kvinnor har 

en eller annan hudfärg. Liksom kategorin ras oavlåtligt är förbunden med 

kategorin kön, då människor i alla etniska grupper tillhör någon form av kön. 

Men detta borde teoretiskt sett inte utgöra hinder för att statistiskt sett utröna 

konsekvenser av samverkan mellan olika kategoriseringar, exempelvis i form 

av hur mycket lönen ökar om personen är man, respektive vit och hur mycket 

lönen statistiskt sett ökar för personer som är både män och vita.29 Det torde 

gå alldeles utmärkt att göra sådana analyser, och samtidigt vara fullt medveten 

om att det i praktiken aldrig har existerat någon människa som varken haft 

någon form av kön eller någon form av hudfärg. Det vore enligt min mening 

ofruktbart om all form av kvantitativ forskning som visar på ökade grader av 

svårigheter eller missgynnanden för grupper som underordnas/marginaliseras i 

intersektionen mellan olika maktordningar skulle ses som icke-intersektionell 

därför att påvisande av ökning skulle kopplas till addition i icke-intersektionell 

bemärkelse. Tvärtom anser jag att många fler studier av den sorten behövs, 

inte minst som underlag i arbetet för en mer jämlik och jämställd hälsa och 

vård. Att olika maktordningar alltid transformerar varandra och på ett 

sammantvinnat sätt påverkar människors liv kan jag inte se som anledning till 

att i intersektionella sammanhang avstå från att använda addition eller en 

additiv skala, i de fall dessa skulle öka kunskapen om exempelvis orättvisor 

inom hälsa och vård.  

                                                        
29 Detta förutsätter givetvis någon form av registrering utifrån ”ras”.  
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Samkonstruktion  

Som jag nämnde går det att tolks Delstudie I som att det finns konkreta 

skärningspunkter mellan olika kategorier i diagrammen, skärningspunkter som 

skulle kunna visualiseras om diagrammen lades lager på lager vilket gör att 

jag tycker metaforen intersektion kan fungera. Men i Delstudie III däremot 

känner jag mig mindre bekväm med metaforen vägkorsning/intersektion, och 

vill åtminstone då jag skriver om studien på svenska istället använda 

begreppet samkonstruktion (Lykke 2003; Lykke 2005). I svenskspråkiga 

sammanhang har samkonstruktion använts tidigare för att exempelvis belysa 

hur kön och teknik eller kön och organisation samkonstrueras (Landström 

2009). 

  I Delstudie III finns det exempel på hur kön konstrueras tillsammans med 

”ras”/etnicitet, ålder och (hetero)sexualitet. Exempelvis konstrueras ”äldre 

kvinnor” som personer som är uppfostrade att inte ”gnälla och klaga”. 

Rasifierade kvinnor i vissa förorter konstrueras som särdeles förtryckta av sina 

män, samtidigt som de rasifierade männen i dessa orter konstrueras som 

särdeles förtryckande. Överlag finns ett heteronormativt grundantagande som 

inte minst kommer till uttryck genom att sammanlevande par undantagslöst 

omtalas som bestående av en kvinna och en man. Man skulle också kunna 

säga att kön samkonstrueras med cisnormativitet. Varken cisnormen eller 

heteronormen är normer som någonsin bryts av intervjupersonerna. 

Betydelsen av vårdrelaterad genusbias i bredare bemärkelse 
Som jag nämnde tidigare i resultatdiskussionen är de genomsnittliga 

könsskillnaderna i väntetid till gråstarroperation så små att de i allmänhet inte 

torde ha någon direkt klinisk betydelse. Men det är viktigt att framhålla att 

könskonstruktion, när det är relaterat till genusbias i vården, i en del fall kan 

ha avgörande klinisk betydelse, till exempel betydelse för patientens lidande 

och för oddsen att överleva. Det kan vara värt att uppmärksamma 

könsskillnader i vårdens tillgång och kvalitet även i de fall de inte är av direkt 
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klinisk betydelse, utan mer av intresse ur ett rättviseperspektiv. Ett sådant 

uppmärksammande kan öka medvetenheten om att könskonstruktioner 

överhuvudtaget förekommer i vården, och en ökad medvetenhet om detta kan 

leda till reflexioner över och observans på vilka risker könskonstruktioner kan 

innebära för patienterna i olika vårdområden. Könsgörandet har betydelse för 

tillgång till vård, vårdkvalitet och patientsäkerhet (Smirthwaite 2007; 

Smirthwaite, Tengelin et al 2014). Jag vill här knyta an till Gunilla Risberg 

med kollegors forskning, (Risberg 2004b) som visar på riskerna att psykiskt 

relaterade faktorer för ohälsa förbises hos män, och fysiskt relaterade 

ohälsofaktorer förbises hos kvinnor. Jag vill också knyta an till Jenny 

Andersson, som i sin avhandling pekar på risken att kvinnors besvär ses som 

mindre allvarliga än mäns (Andersson 2012). 

Med utgångspunkt i de skillnader i kvinnors och mäns väntetider till 

gråstarroperation som jag påvisat i min avhandling finns anledning att ställa 

följande frågor i ett vidare perspektiv: vad står könsskillnaderna i väntetid för 

när det gäller synen på kvinnor och män? Kan liknande synsätt och attityder 

drabba patienter där den kliniska betydelsen av könsgörandet är desto mer 

kännbar och förenad med större lidande? Likaså, med utgångspunkt i 

väntetidsskillnaderna i gråstarroperation relaterade till att patienter är olika 

avseende exempelvis födelseland, inkomst och utbildning – vad står dessa 

skillnader för när det gäller attityder, och finns här, i ett vidare perspektiv än 

”bara” gråstarroperationer, attityder som riskerar att missgynna patienter?  

Vetenskapsteoretisk diskussion av resultaten 
Avhandlingens fjärde delstudie handlar om den vetenskapsteoretiska 

grundvalen för i det här fallet vårdvetenskaplig forskning. Vad får det för 

konsekvenser om forskningen grundas i/betraktas som situerad kunskap 

respektive kritisk realism? Kritisk realism gör en strikt uppdelning i ontologi 

och epistemologi, och gör anspråk på att uttala sig om ontologin. I situerad 

kunskap däremot framträder inte ontologi och epistemologi som distinkta 
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kategorier. Istället skriver Donna Haraway om det material-semiotiska (the 

material-semiotic). Det material-semiotiska förstår jag som en helhet som 

inbegriper både ett (materialiserat) fenomen och begreppsläggningen av det. 

Om tillvaron förstås i form av helheter där fenomen och deras 

begreppsläggning hänger ihop, och fenomenen inte går att komma åt, tala om 

eller beskriva utan begreppsläggning, blir det mindre fruktbart att göra en 

uppdelning i ontologi och epistemologi, då det ontologiska skulle påverkas av 

epistemologiska faktorer. Våra begrepp styr vad vi har förmåga att se och 

förstå, och vi kan inte förstå ”verkligheten” utan att använda begrepp. 

I samband med vårdvetenskap, och överhuvudtaget i samband med ämnen 

som studerar verkliga människor av kött och blod, framstår det dock som 

viktigt att inte begränsa sig till diskursiv nivå, utan att även beakta 

materiella/kroppsliga aspekter – hur oåtkomliga de än för den mer radikala 

konstruktionisten kan tyckas vara ”i sig själva.” Nina Lykke beskriver varför 

det kan vara nödvändigt att överskrida konstruktionismen: ”På ett 

övergripande plan består problemet i att konstruktionistisk genusteori genom 

sitt fokus på det sociokulturella könet ofta sätter det biologiska könet inom en 

forskningsmässig parentes och reducerar den könade kroppen till vad Haraway 

med en träffande formulering har kallat ´a blank page for social inscription.” 

(Lykke 2009 s 84). Jag antar att det för flertalet människor som arbetat med 

vård i någon form är tydligt att kroppen har en egen agens. Saker och ting 

händer i kroppen delvis opåverkat av mediciner och andra behandlingar. 

Processer i kroppen låter sig inte helt styras av vad vi vill och tror eller för den 

delen av ”diskurser.” Diskursernas makt sträcker sig inte in på cellnivå, inte 

heller biter den särskilt väl på virus och bakteriestammar som börjat växa. 

Tvärtom verkar sådana fenomen kunna vara närmast oförskämt likgiltiga inför 

diskurser, och trotsar därmed brutalt de tendenser till narcissistisk omnipotens 
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som kan lura i diskursfundamentalismen.30 Bland annat detta talar för att det i 

vårdvetenskapliga sammanhang är fruktbart med någon form av 

vetenskapsteoretisk realism eller synsätt som inbegriper att processer kan äga 

rum på utomdiskursiv nivå. Det realistiska synsätt som jag undersöker i 

delarbete fyra är kritisk realism. Det skiljer sig från mer naiv realism i och 

med att det inrymmer epistemologisk relativism, det vill erkänner säga att alla 

våra kunskaper är skapade i och påverkade av olika sociala och geografiska 

sammanhang. Även om kritisk realism bekänner sig till epistemologisk 

relativism, bygger inriktningen på ontologisk realism, det vill säga på 

antagandet att det finns en verklighet som är oberoende av oss och som inte vi 

konstruerar. I denna verklighet är det olika mekanismer som får saker att 

hända, och enligt kritisk realism bör studier av just sådana mekanismer vara 

centrala i forskningen.  

Riktningen hämtar inspiration från naturvetenskapen och särskilt 

experimentet, varigenom mekanismer kan isoleras och påvisas. På ett lite 

liknande sätt anser man inom kritisk realism att det finns sociala mekanismer 

som får saker att hända i sociala sammanhang, men man talar hellre om 

tendenser än om, som i naturvetenskapen, lagbundenheter. Visserligen kan 

man inte göra samma sorts experiment gällande sociala faktorer som 

naturvetenskapliga, men man bekänner sig ändå till uppfattningen att det finns 

sociala mekanismer. Sett ur ett kritiskt realistiskt perspektiv, skulle sätten att 

konstruera kön vid ögonklinikerna kunna ses som mekanismer som potentiellt 

ger upphov till könsskillnader i väntetid.  

Personligen känner jag mig inte helt bekväm med termen mekanismer, då 

mekanismer för mig leder tanken till något mekaniskt, och jag uppfattar 

könsgörande som mer dynamiska processer, processer som inte likt 

mekanismer är fastlåsta vid att gå till på samma sätt varje gång (Butler 1990). 

                                                        
30 Begreppet diskursfundamentalism används av Lise-Lotte Jakobsen för att beskriva hur själva 
diskurserna ses som grunden, som fundamentet (Jakobsen 1999.) 
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Oavsett detta verkar det som ett rimligt, ja ett oundgängligt antagande att 

könsskillnaderna i väntetid orsakas av något, och det verkar högst rimligt att 

anta att en del av detta ”något” skulle kunna vara hur kön görs vid klinikerna, i 

interaktionen mellan patienterna och klinikmedarbetarna (där läkarna utgör 

den grupp jag studerat), samt i klinikmedarbetarnas interaktioner sinsemellan, 

allt i relation till normer för kön och en större samhällelig och diskursiv 

kontext och i intersektion med andra maktordningar. 

Bortsett från den fastlåsande associationen som jag får till begreppet 

mekanism finner jag den kritiska realismens fokusering på att förklara och 

hitta orsaker till sociala skeenden fruktbar. Kan man identifiera orsaker till 

problem ökar möjligheten att göra något åt dem. Men jag blir desto mer 

skeptisk då kritisk realism hävdar omdömesrationalitet och utger sig för att - 

utan samma sorts hänvisningar till sociala faktorer som ingår i den epistemiska 

relativism som inriktningen samtidigt bekänner sig till – på ett rationellt sätt 

kunna uttala sig om vilken förklaring som är den mest troliga bland olika 

förklaringar. Då jag själv har en postfilosofiskt präglad grundutbildning blir 

det svårsmält att acceptera att det skulle gå att uttala sig om sådana saker 

perspektivneutralt. Där hamnar den kritiska realismen enligt min mening i en 

sorts ”God-Trick-Light” – visserligen erkänner den att kunskap är socialt 

skapad – ändå tycks den inte inrymma att omdömet om olika teorier kan vara 

påverkat av samma sociala faktorer som påverkar själva 

kunskapsproduktionen. Den inriktning som jag i studie fyra jämför kritisk 

realism med är situerade kunskaper. Inom situerade kunskaper finns utrymme 

för att klargöra att forskning är gjord i en bestämd situering i tid och rum och 

utifrån vilka förtecken och grundantaganden den gjorts. Samtidigt stänger inte 

denna inriktning dörren för att de fenomen som studeras skulle vara reella 

eller ha reella konsekvenser. Även om företeelserna ses ur ett visst perspektiv, 

som tydliggörs, så handlar det ändå om kunskap om företeelserna. Visserligen 

partiell istället för universell kunskap, men fortfarande kunskap. Problemet 
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med denna inriktning tycks mig vara av pragmatisk art; om hela 

teoribildningen om situering ska framträda i varje studie riskerar själva 

studieresultaten att hamna i skymundan. Långdragna diskussioner om ur vilket 

perspektiv någonting tycks vara sant kan vara av mindre intresse för 

exempelvis beslutsfattare inom vården som vill använda resultat för 

patientnytta. Dessutom riskerar den sortens diskussioner, snarare än att 

uppfattas som något som ökar transparens och objektivitet, att uppfattas som 

någonting som undergräver ”vetenskapligheten”, vilket kan medföra att 

resultaten ses som mindre trovärdiga. Det kan därför av 

strategiska/pragmatiska skäl i vissa situationer vara bra att inte särskilt 

framhålla situeringen. I Delstudie VI diskuterar jag hur koncept som genusbias 

i vården samt studieresultaten i Delstudie I och III skulle kunna tolkas ur 

perspektiven kritisk realism respektive situerad kunskap. I kritisk realism 

skulle både genusbias i vården och resultaten i studierna kunna framhållas som 

reella, medan situerad kunskap skulle förpliktiga till större transparens 

angående i vilken situering, ur vilket perspektiv, detta framstår som någonting 

reellt. 

Jag vill här i kappan lyfta in resultaten från mina studier i ett större 

sammanhang och diskutera dem utifrån kritisk realism, situerade kunskaper 

och genussystemteori. Som jag tidigare varit inne på visade sig detta med att 

kvinnliga gråstarrpatienter har längre väntetid vara någonting som återkom 

inom alla grupper. Jag skulle vara benägen att kalla skillnaderna för 

systematiska, och som helhet verkar resultaten från min avhandling kunna 

passa in bra på exempelvis de principer för genussystem som Yvonne 

Hirdman beskriver. Som jag nämnt är den första principen i detta system 

segregering, isärhållande, dikotomi. Intervjumaterialet från de båda 

ögonklinikerna innehåller visserligen en del exempel på hur mäns och 

kvinnors villkor konstrueras som lika. Men där finns också tendenser att 

beskriva kvinnor och män som olika. När det gäller behov av 
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kataraktoperation finns en tendens, särskilt hos kliniken med större 

könsrelaterad väntetidsskillnad, att konstruera kvinnors och mäns behov som 

olika, samtidigt som de behov och sysselsättningar som konstruerats som 

manliga överordnas de kvinnliga. Detta senare är i överensstämmelse med 

Hirdmans andra princip, hierarkin, där mannen är överordnad och norm. Som 

exempel på hur dessa principer kan tolkas ha kommit till uttryck på kliniken 

med större könsrelaterad väntetidsskillnad kan nämnas att män och kvinnor 

konstruerades som olika då det gällde yrken, samtidigt som ”manliga” yrken 

konstruerades som mer synkrävande/överordnade när det gäller synkrav, något 

som i sin tur kan legitimera manliga patienters rätt att vara påstridiga. Ett 

annat sådant exempel är hur män konstruerades som bilförare och kvinnor 

konstruerades som passagerare, samtidigt som det slogs fast att bilförare har 

behov av se bra. 

Jag skulle även kunna sätta in mina kvantitativa resultat i en hirdmansk 

beskrivning av genussystemet och då lyfta fram dels att kvinnor och män har 

olika väntetider (segregering) samtidigt som manliga patienter får komma 

fortare till operation (hierarki, det manliga prioriteras.)  

Frågan är då – vad implicerar det för min användning av teorin om 

genussystemet om jag skulle utgå från kritisk realism respektive situerad 

kunskap? Jag börjar med följande frågor som utgångspunkter, och kommer 

nedan att närma mig dem med utgångspunkt i kritisk realism respektive i 

situerade kunskaper: 

Är det en slump att det inom område efter område31, även i ett formellt 

jämställt land som Sverige, uppenbarar sig skillnader i könens villkor som ofta 

                                                        
31 Exempelvis visar återkommande kartläggningar löneskillnader där män har högre lön än kvinnor 
utan att saklig grund för detta kan redovisas, kvinnor är underrepresenterade i en rad högre positioner i 
arbetslivet (däribland i akademin) och i bolagsstyrelser, kvinnor har sämre tillgång och längre 
väntetider till en rad olika behandlingar inom vården, studier visar att försökspersoner ger ett annat och 
lägre omdöme om alster när de tros ha producerats av kvinnor. 
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visar sig vara till kvinnors nackdel?32 Eller finns det ett samband, något 

underliggande, som orsakar dem? Ska alla dessa skillnader bäst förstås som en 

lång rad av slumpmässiga enskildheter - eller som systematiska, orsakade av 

gemensamma underliggande processer eller mekanismer? Och bör 

skillnaderna i väntetid mellan kvinnliga och manliga patienter bäst förstås som 

en del i någonting systematiskt, eller som enskildheter? 

Vad blir skillnaden i svaren på dessa frågor, om man utgår från kritisk 

realism respektive situerad kunskap? Kritisk realism har en upparbetad 

begreppsapparat, med väldefinierade begrepp som exempelvis ”mekanismer”, 

och olika ”domäner” som kan användas i beskrivning och inplacering av 

fenomen och deras orsaker. Någon motsvarande begreppsapparat, med direkt 

bäring på beskrivning av det ontologiska separerat från den som observerar, 

finns inte inom situerade kunskaper. Kritisk realism har, kort sagt, en modell 

för att beskriva ”verkligheten” så som verkligheten antas vara strukturerad, 

oavsett vem som observerar den. 

Med den kritiska realismens terminologi skulle jag, beträffande kön, kunna 

välja att hävda att de båda principerna, segregering respektive hierarki, var 

generativa sociala mekanismer som tog sig uttryck exempelvis i kvinnors 

systematiskt längre väntetider. I de mycket få fall där kvinnor inte hade längre 

väntetid, skulle jag kunna hävda att dessa sociala mekanismer motverkades av 

andra mekanismer, exempelvis att yrkesarbetande i regel prioriteras högre än 

pensionärer. Jag skulle uppfatta mekanismerna – segregering och hierarki - 

som ontologiskt ”verkliga” och orsakande. Alternativt skulle jag kunna 
                                                        
32 En uppenbar avvikelse från detta finns kopplat till hälso-och vårdområdet; exempelvis dör män 
oftare än kvinnor till följd av självmord, olycksfall och alkoholrelaterade diagnoser samt vårdas oftare i 
så kallat undvikbar slutenvård, och söker ofta vård senare än kvinnor, vilket kan resultera i sämre 
behandlingsresultat. Detta kan man också tolka i termer av könsgörande och genussystem, exempelvis 
manlighetskonstruktion i relation till risktagande som kan resultera i olyckor, skador och död. Det kan 
också tolkas i relation till följande aspekter av manlighetskonstruktion, normer om att ”en bra karl 
reder sig själv” och inte ska vara beroende, svag eller hjälpsökande. Att vara beroende och 
hjälpsökande kan ingå i patientrollen, som alltså passar illa ihop med vissa manlighetskonstruktioner, 
vilket kan leda till att män inte söker vård i tid. Uppenbart har män också en hel del att förlora på 
genussystemet. 
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försöka borra ännu djupare ner och fråga: vad orsakar i sin tur dessa 

mekanismer? Då skulle jag sannolikt landa i det lite mer ospecifika 

genusgörande/könsgörande processer, och sedan peka på att dessa processer 

tenderar att gå i den riktningen att skillnader mellan kvinnors och mäns 

väntetider uppstår. Segregering och hierarki skulle kunna ses som två centrala 

resultat av genusgörande processer, eller så skulle de kunna ses som två 

tämligen stabila strukturer eller former som dessa processer gjordes i relation 

till.  

Oavsett vilket skulle jag, i enlighet med kritisk realism, kunna hävda att 

genussystemet sannolikt var ett ontologiskt faktum, och att kvinnliga och 

manliga patienters skilda väntetider var ett uttryck som detta system, dessa 

mekanismer, tog sig i den så kallade empiriska domänen. I den kritiska 

realismens världsbild finns nämligen en sann ontologiskt verklighet, en 

verklighet som är oberoende av våra observationer, och det är forskningens 

uppgift att skapa så sannolik kunskap om denna verklighet som möjligt, vilket 

kan ses i motsats till att ständigt älta frågan om ur vilket perspektiv denna 

verklighet beskrivs. 

Hirdmans genussystem, liksom andra beskrivningar av genusordningen, 

berör främst kön/genus (även om sexualitet också ingår i en del teoretiseringar 

av genussystem). Personligen anser jag inte att det finns någon anledning att 

uppfatta genussystem som något som utesluter andra maktordningar, utan jag 

ser det snarare – i linje med den vidgade beskrivning som West och 

Zimmerman gör i sin senare artikel, Accounting for Doing Gender (West and 

Zimmerman 2009)– som att könsgörandet är sammanflätat med andra 

maktordningar. Samtidigt som vi gör kön gör vi exempelvis också ”ras” och 

klass. Jag ser alltså ingen motsättning mellan teorier om att det skulle finnas 

ett genussystem, och intersektionell teori. 

Kritisk realism gör alltså anspråk på att producera sannolik kunskap om 

den ontologiska verkligheten, om mekanismer som skulle finnas oavsett om de 
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identifierades eller ej. Om vi nu antar den kritiska realismens synsätt, skulle 

dessa intersektionella maktordningar finnas och påverka människors liv, 

inklusive patienters väntetider, helt oavsett om vi kände till maktordningarna 

eller inte. Här ser jag gemensamma nämnare med exempelvis Gunilla 

Risbergs och Jenny Anderssons forskning, där genusordningen beskrivs som 

något reellt existerande, och som läkare kan vara medvetna eller omedvetna 

om. Oavsett läkarnas medvetenhet, antas genusordningen existera. 

Tillsammans med anspråken på att ge en sannolik bild av verkligheten, gör 

kritisk realism anspråk på att med hjälp av omdömesrationalitet kunna skilja 

bra teorier från dåliga, sannolika teorier från mindre sannolika. Teorier som 

konkurrerar med teorin om att det existerar ett socialt skapat genussystem, 

som orsakar exempelvis skillnad mellan kvinnliga och manliga patienters 

väntetider, skulle exempelvis kunna vara följande: 

a) det finns inte någon systematik i form av könsgörande processer bakom 

kvinnors och mäns skilda väntetider, utan skillnaderna beror på slumpen och 

ska ses som en lång rad individuella skillnader, snarare än systematiska  

b) att skillnaderna är systematiska, men orsakas inte främst av sociala 

könsgörande processer, utan av biologiska skillnader mellan kvinnor och män 

som predisponerar dem att bete sig på så sätt att skillnader, exempelvis i 

väntetid, uppstår.  

Personligen är jag skeptisk till den kritiska realismens anspråk på 

omdömesrationalitet, med vars hjälp det skulle gå att avgöra teoriers bärkraft. 

Jag utgår här från en gren av feministisk vetenskapsteoretisk kritik (Anderson 

2012)som i sin tur tar utgångspunkt i Quines (Quine 1953) hävdande av att 

teorier är underdeterminerade av data. Enligt detta sätt att se fungerar 

empiriska observationer som bevis bara i kombination med vissa 

bakgrundsantagaden. Om man varierar bakgrundsantagandena, kan samma 

observationer stödja en helt annan hypotes. I vetenskapsteoretiska 

illustrationer av detta ges inte sällan exempel från astronomi och fysik, som 
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kan vara komplicerade att sätta sig in i. För att göra synpunkten om teoriers 

underdeterminering av data riktigt tydlig, väljer jag här istället att ta exemplet 

om hur fossilfynd kan tolkas olika, beroende på om utgångspunkten är mer 

traditionellt naturvetenskaplig eller om den har sin hemvist inom den så 

kallade ”ungjordskreationismen.” Enligt ungjordskreationisternas 

bakgrundsantagande är både jorden och livet på jorden skapat av Gud, och de 

sex dagar som anges i Gamla Testamentes skapelseberättelse ska tolkas 

symboliskt som högst tusen år per dag. Man anser att jorden totalt inte är äldre 

än 10 000 år. Traditionell naturvetenskap kan, exempelvis med hjälp av kol-14 

metoden, anföra fossil som bevis för att livet på jorden har en betydligt längre 

historia än 6000 - 10 000 år. Men exakt samma fossil som naturvetare anför 

som bevis, kan anföras som bevis även av ungjordskreationisterna. Det som 

krävs är att bakgrundsantagandet ändras. Ungjordskreationisterna kan använda 

såväl fossilen som de naturvetenskapliga teorierna som bevis för Guds 

existens: Det är i själva verket Gud som placerat ut fossilen för att testa 

människors tro, och även om det hävdas en mängd bevis och metoder som 

talar för att fossilen är äldre, så är detta bara att förstå som flera led i Guds 

finurliga test av människors tro.  

Många i en europeisk, sekulär kontext där det uppfattas som legitimt att 

utan vidare avfärda och till och med förlöjliga religiös tro, skulle nog i linje 

med kritisk realism tycka att det i just detta fall skulle vara mycket enkelt att 

avgöra vilken av just dessa teorier som är ”bra” och vilken som är ”dålig”. 

(Inte heller jag tycker att det i just detta fall är särskilt svårt, vilket inte ska 

tolkas som ett allmänt avståndstagande från religion.) Men min poäng är att 

illustrera hur samma empiri kan användas som ”bevis” för helt olika, och 

motstridiga, slutsatser beroende på vilka bakgrundsantagandena är. Och att en 

värdering av ”bevis” också inbegriper en värdering av vilka 

bakgrundsantaganden vi ser som rimliga. Samt varför det i en del fall inte 

tycks spela någon roll hur mycket data som framläggs, då sätten som data 
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tolkas på ändå handlar om grundantaganden. Dessa grundantaganden vill jag 

hänföra till situering. 

Det har sats upp som kriterium för vetenskapliga teorier att de inte skulle 

vara vederläggningsresistenta. Istället ska de, enligt detta sätt att se, för att 

vara vetenskapliga, vara möjliga att just falsifiera (Popper 1963). Men hur är 

det praktiskt möjligt att falsifiera hela kontexter av bakgrundsantaganden, 

inflätade i exempelvis i religioner och kulturer? Blir inte varje 

ställningstagande till sådana kontexter sanna bara inom sin egen 

kultur/religion/ideologi/kontext av likasinnade medan andra kulturer/kontexter 

inte erkänner dem som sanna? Vem ska i så fall vara överdomare för olika 

bakgrundsantaganden rotade i exempelvis kulturer, livsåskådningar, religioner 

och ideologier? Vem kan göra anspråk på att inte själv vara påverkad av någon 

kultur eller livsåskådning som gör hen ”jävig”? Och hur är det möjligt att 

hindra bakgrundsantaganden att spela roll för forskningen? Är det ens 

önskvärt att hindra dem från det? Skulle det överhuvudtaget finnas någon 

forskning, om den inte uppstod i en kontext av kulturella 

bakgrundsantaganden som genererade frågor? 

Jag finner dessa frågor för komplexa för att kunna sälla mig till tron på den 

kritiska realismens omdömesrationalitet, om den inbegriper att rationaliteten 

transcenderar situeringen.33 

Betydligt säkrare, och mera trovärdigt, finner jag det vara att förklara 

teorier som rimliga, sanna eller sannolika inom ramen för och i förhållande till 

en viss situering. Givet min egen situering som kvinna i ett åtminstone 

formellt jämställt land, där jämställdhet är ett uttalat ideal på en mängd nivåer, 

och givet min tidigare situering i akademiska miljöer influerade av feminism, 
                                                        
33 Kritisk realism används dessutom ofta i studier av sociala sammanhang, där det inte ens 
är möjligt att använda samma typ av experiment som i naturvetenskapen (vilken givetvis 
inte heller per automatik okritiskt bör hållas för ”objektivt” sann, även om det kan vara 
lättare att förstå universaliseringsanspråken i exempelvis tyngdlagen än i vissa påståenden 
om mänskligt beteende). 
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genusvetenskap och postfilosofi, ser jag det som fullt rimligt att 

könsskillnaderna i väntetider som presenteras i denna avhandling har 

tillkommit genom sociala kön/genusgörande processer, och att dessa processer 

sker i relation till något som kan kallas genussystem och där kvinnor ofta 

förfördelas avseende fördelningen av resurser. Möjligen skorrar detta med 

system och de associationer detta kan ge till strukturer, illa med vissa 

riktningar i postfilosofin, men jag finner det generellt inte svårt att förena 

tanken om systematiska och strukturella orättvisor med det postfilosfiska 

tankegodset om diskursens betydelse för skapandet av kön/genus. 

Hade jag nu varit situerad annorlunda, med exempelvis en annan 

grundutbildning, och en annan politisk situering än feminism, hade jag kanske 

varit benägen att tolka mina data på annat sätt. Kanske hade jag i 

resonemanget om könsskillnader i väntetid tagit in biologistiska 

grundantaganden och evolutionsteori. Och frågan är väl om jag 

överhuvudtaget kommit på idén att studera just könsskillnader i väntetid, om 

jag inte redan från början haft ett grundantagande om att sådana skillnader 

fanns och kunde vara orättfärdiga. Utan detta grundantagande hade jag 

förmodligen överhuvudtaget inte sett könsskillnaderna som ett problem värt 

att studera. 

Sammanfattning  
I följande stycke vill jag sålunda sammanfatta: Avhandlingens delstudier visar 

att kvinnor både generellt och i en rad olika patientgrupper har längre väntetid 

till gråstarroperationer än vad män har. Avhandlingen ger också exempel på 

hur könskonstruktioner bland läkare vid ögonkliniker går till, och hävdar att 

dessa könskonstruktioner, tillsammans med könskonstruktioner i andra 

grupper och i samhället i övrigt, kan ha betydelse för kvinnliga patienters 

längre väntetid. Avhandlingen avfärdar att kvinnors längre väntetid skulle 

bero på att kvinnliga patienter har bättre synskärpa än manliga när beslut fattas 

om operation och att det är därför männen får kortare längre väntetider. I 
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avhandlingen visas hur kvinnliga patienter på varje enskild nivå av synskärpa 

har längre väntetid än manliga. Det är svårt att finna medicinska motiveringar 

till varför kvinnor skulle behöva vänta längre än män, fattiga längre än rika, 

utomeuropeiskt födda patienter längre än patienter födda i Norden, samt varför 

patienter som befinner sig i intersektionen mellan exempelvis att vara kvinna 

och född utanför Europa skulle behöva ha längre väntetid än andra patienter. 

Fynden i avhandlingen är relevanta i förhållande till principen för vård på lika 

villkor. Med grund i den vetenskapsteoretiska inriktningen kritisk realism kan 

avhandlingens resultat tolkas som att generativa mekanismer bakom 

könsskillnaderna i väntetid är intersektionella maktordningar som strukturerar 

könsgörande processer, och att dessa intersektionella maktordningar kommer 

till en rad olika uttryck inom ramen för att kvinnliga kataraktpatienter har 

längre väntetid än manliga. I denna avhandling inordnar jag dock kritisk 

realism i ”paradigmet” situerade kunskaper, som jag betraktar som överordnat, 

då även studier producerade inom kritisk realism produceras inom ramen för 

specifika situeringar, vilka jag inte ser som möjliga för de forskande subjekten 

att transcendera. 
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Tack! 

 
Det är många som förtjänar att tackas för att denna avhandling kunde bli till. 

Mitt första tack går till Katarina Swahnberg. Bättre huvudhandledare kan man 

inte ha! Tack vare dig har jag vågat mig långt utanför det som var min 

”comfort zone” då jag började som doktorand. Först såhär i efterhand inser jag 

vilket stort kliv det varit för mig att ta mig utanför min bakgrund i humaniora 

och börja arbeta med exempelvis statistiska metoder. Nya världar har öppnats 

för mig då jag ser vad som är möjligt att göra, och du har hela tiden stått vid 

min sida och pushat lagom mycket precis när det behövts!  

Att det inte bara blev en, utan två kvantitativa delstudier i avhandlingen, 

vilket gett mig möjlighet att utvecklas inom detta område, kan jag också tacka 

min bihandledare Barbro Wijma för. Utan Barbro Wijma hade den studie som 

nu ligger som Delstudie I avhandlingen överhuvudtaget inte kommit till. Det 

var Barbros idé att undersöka väntetider även för andra grupper än kön. Enligt 

Barbro borde jag inte låta mig hindras av att vi inte själva hade sådana data, 

utan jag borde kontakta SCB. Själv hade jag på det stadiet inte ens vågat tänka 

tanken att även SCBs register kunde användas i min avhandling. Många tack 

Barbro för detta, och också för din skarpsynta blick på såväl stort som smått i 

texter!  

Tack vare min bihandledare Nina Lykke kom jag med i doktorandnätverket 

InterGender. Via Nina Lykke och aktiviteter i detta nätverk har jag fått både 
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inspiration och mycket värdefull teoretisk input när det gäller kunskapssyn, 

intersektionalitet och genusteori. Stort tack alltså till mina båda bihandledare 

Barbro Wijma och Nina Lykke! 

Stort tack också till Nationella kataraktregistret, som så generöst har låtit 

mig ta del av data och bidragit med sina kunskaper. Här vill jag särskilt tacka 

Mats Lundström och Susanne Albrecht. Utan er generositet med er tid, 

kunskap och kloka synpunkter hade jag inte kunnat skriva den här 

avhandlingen! 

Ytterligare två personer som bidrag till denna avhandling är Anna 

Westerståhl och Gunilla Albinsson, som var granskare vid mitt 

slutseminarium. Många tack för er fruktbara granskning och era konstruktiva 

kommentarer! 

Jag vill också tacka mina doktorandkollegor, som utgjort en stor källa till 

glädje och inspiration. Jag har haft förmånen att delta i inte mindre än tre olika 

doktorandgrupper: doktorandgruppen vid genus och medicin vid Linköpings 

universitet, det internationella doktorandnätverket Intergender samt 

doktorandgruppen vid vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Stort tack till alla 

er för att ni välkomnat mig, läst och kommenterat mina texter samt varit 

väldigt trevligt sällskap! Jag vill också tacka lärare och andra 

seminariedeltagare i dessa tre miljöer, jag har haft mycket stort utbyte av de 

seminarier jag deltagit i och de doktorandkurser jag gått. När det gäller just 

seminarier, vill jag tacka Marie Oscarsson för synpunkter i samband med mitt 

artikelseminarium om Delstudie I. Synpunkterna gjorde att jag kände mig fri 

att skala bort en del som egentligen inte var intressant, men som jag av någon 

anledning ändå pliktskyldigast känt mig tvungen att redogöra för. Marie, efter 

dina kommentarer kände jag att jag kunde kasta barlasten över bord vilket 

gjorde det lättare att finna en ny struktur och gå vidare! 

 För att det överhuvudtaget ska kunna bli någon avhandling är det en massa 

saker som måste fungera. Man ska till exempel kunna få information om olika 
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regler och organisationsrutiner, någon måste boka rum till seminarier, någon 

måste lägga in poäng i Ladok, man måste kunna köpa kurslitteratur. Allt 

sådant och mycket, mycket mer har jag fått suveränt bra hjälp med av Humlan 

Svensson, administratör vid genus och medicin vid Linköpings universitet och 

Catarina Gaunitz, administratör vid vårdvetenskapen vid Linnéuniversitetet. 

Varmt tack till er! 

  Sist – men absolut inte minst! – vill jag tacka min sambo Magnus och vår 

dotter Amanda. Ett innerligt tack till er för att ni stått ut dels med att jag ibland 

under avhandlingsperioden bott på annan ort, dels för att jag även under de 

perioder jag varit hemma ofta suttit och hängt över datorn både kvällar och 

helger. Kram på er!  

Magnus, tack inte bara för att du skött mycket av markservicen som måste 

till när man har barn, utan även för all din hjälp med det tekniska och för att 

du uppmuntrat mig! 
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Förslag till fortsatt forskning  

 

I sin översikt över genusperspektiv inom vårdvetenskap listar Ann Öhman 

bland annat följande övergripande frågor som relevanta för vårdvetenskap: 

Har det betydelse om patienten är man eller kvinna? Får män och kvinnor 
samma bemötande i hälso- och sjukvården? Är vissa hälsoproblem mer 
eller mindre förknippade med män respektive kvinnor? Har kvinnors och 
mäns levnadsvillkor betydelse för utvecklingen av olika hälsoproblem? 
Hur vet en barnmorska ifall den gravida kvinnan är utsatt för våld av sin 
partner? Har skolsköterskor verktyg att analysera genusrelationer i skolan 
och deras betydelse för tjejers och killars hälsa? Har kön betydelse för hur 
yrkesutvecklingen ser ut inom det vårdvetenskapliga yrkesområdet? Hur 
ser rehabiliteringen ut för kvinnor respektive män? Finns det skäl att tro att 
de teorier som används inom vårdvetenskap inte har tagit hänsyn till kön 
och genus? (Öhman 2009 s 7). 

 
Öhman pekar på ett behov av vårdvetenskapliga studier där patienten inte 

betraktas som könsneutral utan som tar hänsyn till kön och genus. (Öhman 

2009). Med sådan utgångspunkt skulle följande frågeställningar kunna vara 

intressanta att undersöka inom olika sjukdomar och behandlingar: 

 

 hur görs kön i interaktionen mellan patienter, närstående och 

medarbetare inom vården och hur relaterar dessa könskonstruktioner 

till upplevelse av och hantering av exempelvis sjukdom och lidande?  
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hur förstår patienten sig själv som kvinna eller man (eller som 

ickebinär) i förhållande till sin sjukdom? Påverkar genusnormer 

patientens möjligheter att hantera sin sjukdom, och i så fall hur? 

 är patienters upplevelser av sjukdom och lidande genuskodade? Vad 

finns det för föreställningar och normer för hur kvinnor och män bör 

agera vid sjukdom och hantera och uttrycka lidande, och hur påverkar 

dessa föreställningar och normer kvinnliga och manliga patienter 

inom olika vårdområden? Hur påverkas medarbetare inom vården av 

sådana normer, och hur påverkas deras bemötande av patienterna? 

 påverkar vårdmedarbetares föreställningar om kön i kombination med 

föreställningar om ras, sexuell läggning, klass och ålder det 

bemötande patienten får, och i så fall hur? 

 hur är situationerna för de patienter som befinner sig i underordnade 

positioner i intersektioner mellan flera olika maktordningar och alltså 

samtidigt tillhör flera grupper som löper strukturell risk för 

missgynnande? 

 

Dessa frågeställningar är lämpade inte minst för kvalitativa studier. När det 

gäller kvantitativa studier vore det intressant med en kartläggning av de 

Nationella kvalitetsregister som finns i Sverige, avseende uppgifter som där 

finns om kvinnliga respektive manliga patienters tillgång till vård, samt om 

kvalitetsbristerna är ”jämt fördelade” eller om vissa former av kvalitetsbrister 

främst drabbar ett av könen. 

 Ovanstående är några mer allmänna förslag på vidare studier inom 

vårdvetenskap med genusperspektiv. När det gäller det område som studerats i 

avhandlingen, gråstarroperationer, kan det vara av intresse att fortsatt följa 

utvecklingen av väntetider och väntetidsskillnader mellan olika grupper. Samt 

att studera hur sjuksköterskor konstruerar kön på kliniker med kortare 

respektive längre könsrelaterad väntetidsskillnad.  



147 
 

Gällande studier relaterade till gråstarr skulle det ur ett genusperspektiv också 

vara intressant att genom kvalitativa metoder undersöka kvinnors och mäns 

upplevelser  

 dels av sjukdomen i sig och synnedsättningen. Är det exempelvis så 

att kvinnor och män upplever olika sorters lidande och påfrestningar i 

samband med synnedsättningen? Är det olika eller i stort sett samma 

aktiviteter de saknar att kunna utföra? Hur upplever kvinnor och män 

situationer då de på grund av synnedsättningen behöver be 

omgivningen om hjälp? 

 dels av den vård de får i samband med gråstarr. Hur upplever kvinnor 

och män att de blivit bemötta av hälso- och sjukvården, och hur 

upplever de själva kataraktoperationen? 
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Ordlista 

 
Ableism: Ableism handlar om attityder relaterade till 

funktionsförmåga/funktionsnedsättning och kan jämföras med exempelvis 

rasism, sexism och heteronormativitet genom att samtliga dessa marginaliserar 

och gör vissa människor till avvikelser. I ableism är normen att en människa 

ska vara funktionsfullkomlig, och inte ha några nedsättningar, medan 

människor med funktionsnedsättningar ofta blir marginaliserade och 

osynliggjorda (Chouinard 1997). I svenska sammanhang är det inte ovanligt 

att ordet ”fobi” knyts till förtryck/marginalisering, och på svenska används 

ibland funkofobi på ett sätt som ungefär motsvarar ableism. Relaterade ord i 

ordlistan: crip-studies. 

 

Ageism: Ageism handlar om attityder relaterade till ålder och kan, liksom 

ableism, jämföras med exempelvis rasism, sexism och heteronormativitet 

genom att samtliga dessa marginaliserar och gör vissa människor till 

avvikelser. Ageism kan ungefärligen översättas med åldersdiskriminering 

 

Antikategorisk: Begreppet antikategorisk är här hämtat från Leslie McCalls 

typologi över tre olika inriktningar inom intersektionell forskning (McCall 

2005). Den första av dessa inriktningen kallar McCall för antikategorisk 

eftersom den baserar sig på metoder som dekonstruerar analytiska kategorier. 
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Enligt denna inriktning ses det sociala livet som så oreducerbart komplext att 

skapandet av fasta kategorier skulle vara olämpliga förenklingar. För övriga 

inriktningar, se intrakategorisk och interkategorisk. 

 

Cisperson: se transperson. 

 

Cisprivilegier: se transperson. 

 

Cripstudier, Crip Theory: Cripstudier, cripteori eller Crip Theory hänger 

samman med en normmedveten tradition där normer snarare än det som 

definierats som avvikande problematiseras. Ett centralt område för cripstudier 

är normer i samband med funktionsförmåga. Istället för att göra personer med 

funktionsvariationer till problem, studeras bland annat de normer utifrån vilka 

funktionsvariationer ses som problematiska och avvikande. Kärnan i 

cripteorins studieområde har bland annat beskrivits på följande sätt ”Det 

avvikande problematiseras, görs till politikområde och föremål för insatser, 

istället för att normen som skapar dessa ´problemområden´ ifrågasätts. Crip 

Theory vänder blicken mot hur funktionsfullkomligheten skapas och avtäcker 

den dess naturlighet” (Berg and Grönvik 2007). Crip Theory har också kallats 

lytt-teori och miffoteori. 

 

Epistemologi är detsamma som kunskapsteori, och definieras i 

Nationalencyklopedin på följande sätt: ”en huvudgren av filosofin som 

studerar grundläggande frågor om framför allt kunskapens natur, objekt och 

källor, t.ex.: Vad är kunskap? Vad kan vi ha kunskap om, en objektiv 

yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Vad vilar vår kunskap ytterst på, 

sinnena eller förnuftet?” (Prawitz, Nationalencyklopedin) 
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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.” (NE 

2016). 

 

Genusbias i vården innebär en bias (det vill säga felaktighet eller skevhet) i 

forskning eller behandling och att denna felaktighet relaterar till kön/genus. En 

form av genusbias i vården är exempelvis att man inte tar hänsyn till olikheter 

mellan könen och att det ena könet behandlas med det andra som norm. En 

annan form av genusbias är att könsskillnader överskattas, överdrivs eller 

konstrueras där de inte finns, vilket kan leda till att kvinnor och män får olika 

tillgång till vård utan att det är medicinskt motiverat.  

 
Genusforskning definieras av Nationalencyklopedin som ”forskning, ofta av 

tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som 

sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus.” (NE 2016). 

 

Genussystem, genusordning: ”begrepp myntat och utvecklat inom framför 

allt antropologi, etnologi, historia och sociologi för att beteckna den sociala 

struktur som rör kön och som skapar en sorts reglering av män och kvinnor i 

samhället och på individnivå. Utmärkande för genussystem är enligt flera 

forskare mönster av isärhållning och segregering av kön på samhällets olika 

nivåer, t.ex. arbetsmarknaden (genusarbetsdelning). Lika empiriskt tydligt är, i 

varierande grad, frånvaro av kvinnor inom olika samhälleliga maktområden.” 

(NE). 

 

Heteronorm, heteronormativitet: Enligt Nationalencyklopedin är 

heteronormen ”den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna 

och förväntade i ett samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, 
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såsom homosexualitet och bisexualitet, betraktad som onormal”. 

Heteronormativitet är en konsekvens av heteronormen och 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 (Stål and Westerståhl 2012). 

 

Ickebinär: ”En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med 

båda könskategorierna kvinna/man kan kalla sig ickebinär. Ibland används 

ickebinär som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer 

tvåkönsnormen (...) Ickebinär betyder inte samma sak för alla som definierar 

sig som det. En del känner sig som både tjej och kille. Andra känner att de 

befinner sig mellan de kategorierna. Många ickebinära identifierar sig inte 

med något kön alls. En del ickebinära vill förändra kroppen med hormoner 

och/eller kirurgi.”(RFSL). 

 
Intersektionalitet: Intersektionalitet kan kortfattat sägas handla om att olika 

maktordningar korsar varandra, är inflätade i varandra och förändrar varandras 

uttryck och konsekvenser. En människas levnadsvillkor hänger samman med 

exempelvis kön, etnisk tillhörighet, tillhörighet till socioekonomisk grupp, 

sexuell läggning, ålder och funktionsförmåga. Maktordningar relaterade till 

alla dessa faktorer påverkar varandra samtidigt och kommer till olika uttryck 

för olika människor. I synnerhet har intersektionell forskning intresserat sig 

för situationen för människor i sådan position att de samtidigt underordnas 

genom två eller flera samverkande maktordningar.  

 

Intra-aktion, intra-action: Ett begrepp hämtat från fysikern Karen Barad, 

och som inbegriper att fenomen inverkar ömsesidigt och transformativt på 

varandra, det vill säga förändrar varandra, istället för att som biljardbollar 

mötas men oförändrade av mötet fortsätta i varsin riktning. Detta senare 
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kallas, som kontrast till intra-aktion, interaktion. Biljardbollarna interagerar, 

men intraagerar inte (Lykke 2010). 

 

Interkategorisk: Begreppet interkategorisk är här hämtat från Leslie McCalls 

typologi över tre olika inriktningar inom intersektionell forskning (McCall 

2005). Den tredje av dessa inriktningen kallar McCall för interkategorisk. Hon 

kallar den även för kategorisk; denna inriktning har alltså två namn. Inom 

denna inriktning utgår forskare från existerande analytiska kategorier för att 

exempelvis kunna dokumentera ojämlikheter mellan sociala grupper. Det 

handlar här om att forskarna använder kategorierna strategiskt, snarare än att 

de anser att kategorierna är essentiella. För övriga inriktningar, se 

antikategorisk och intrakategorisk. 

 

Intrakategorisk: Begreppet intrakategorisk är här hämtat från Leslie McCalls 

typologi över tre olika inriktningar inom intersektionell forskning (McCall 

2005). Den anda av dessa inriktningen kallar McCall för intrakategorisk. Inom 

denna inriktning tenderar forskarna att fokusera vissa sociala grupper som 

befinner sig i skärningspunkten mellan olika maktordningar, och vill ofta visa 

på komplexiteten i den levda erfarenheten i dessa grupper. För övriga 

inriktningar, se antikategorisk och interkategorisk.  

 

Konstruktionism (kan också kallas, konstruktivism och social 

konstruktivism). Konstruktionism definieras enligt NE som en 

”samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av 

verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av 

mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Konstruktionismen är 

primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet 

eller oundviklighet.” (NE, författare: Björn Johnson). 
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Kön: I avhandlingen använder jag begreppet kön i en vid bemärkelse som kan 

täcka såväl biologiska som sociokulturella aspekter av vad det innebär att 

tillhöra de båda vanligaste kategorierna kvinna och man eller någon annan 

variation av kön.  

 

Kvinnliga respektive manliga patienter: Då jag i avhandlingen använder 

begrepp som ”kvinnliga patienter” och ”manliga patienter” syftar jag inte på 

patientens beteenden eller attribut, utan primärt på huruvida patienten är 

kategoriserad av Nationella kataraktregistret som kvinna eller man, och på vad 

som framkommit om kvinnors och mäns väntetider även i övriga studier. Mot 

detta skulle kunna invändas att orden ”kvinnlig” respektive ”manlig” enbart 

borde referera till sätt, beteenden och attribut som uppfattas som kvinnliga 

respektive manliga, och inte till personens registrerade könstillhörighet. 

Självfallet kan ”kvinnlig” respektive ”manlig” också ha en sådan betydelse, 

och där ”kvinnlig” respektive ”manlig” inte med automatik följer 

biologiskt/juridisk könskategorisering. Det går exempelvis att säga om en man 

att han är feminin/kvinnlig, och om en kvinna att hon är maskulin/manlig. 

Men det är alltså inte i denna bemärkelse jag främst använder orden kvinnliga 

respektive manliga patienter i avhandlingen. Att avstå från att använda 

kvinnlig respektive manlig på det sätt jag gör är en betydelseinskränkning av 

detta uttryck som jag inte är beredd att göra, då det många gånger skulle 

innebära otympliga omskrivningar i stil med exempelvis ”kvinnor som är 

patienter”, ”patienter som är kvinnor” ”kvinnor som är patienter och män som 

är patienter” istället för det smidigare ”kvinnliga patienter” respektive 

”kvinnliga och manliga patienter.” 

 

Normkritik, normmedvetenhet. Perspektiv som synliggör makt och normer 

kallas ofta för normkritiska. Inom forskning kan det handla om att inte göra 

”det avvikande, de avvikande” till studieobjekt, utan att synliggöra och 
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problematisera de normer gentemot vilka exempelvis människor med viss 

härkomst, kultur, sexuell läggning eller funktionsförmåga konstrueras som 

avvikelser. Men begreppet normkritik har i sig själv kritiserats, då inte normer 

per se kan förutsättas vara något dåligt. På följande sätt skriver tre av 

medarbetarna i antologin Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv: ”Ordet 

normkritisk kan uppfattas signalera en kritik mot normer generellt. Vi vill 

understryka att det inte är vårt budskap i den här antologin. Normer är inte 

bara begränsande. Vården skulle knappast bli mer jämlik om alla normer 

luckrades upp.” Istället för normkritisk använder författarna till Jämlik vård 

begreppet normmedveten. ”Kanske är det själva synliggörandet av normer 

som är den största poängen (...) vilket i så fall begreppet normmedvetenhet 

bättre kan spegla? (...) Oavsett ordval är dock syftet med ett maktkritiskt 

perspektiv att ifrågasätta begränsande strukturer och sträva efter 

förändring.”(Dahlborg Lyckhage, Lau et al. 2015)s 53. Jag sympatiserar med 

dessa resonemang och använder, i likhet med författarna till Jämlik vård: 

Normmedvetna perspektiv ordet normmedveten istället för normkritisk. 

 

Ontologi definieras av Nationalencyklopedin på följande sätt: ”läran om det 

varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller 

kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, 

motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) 

verkligheten. Man kan därmed skilja mellan ontologi i två betydelser: 

1) en metafysisk disciplin som skiljer mellan ”sken” och ”verklighet” och 

undersöker de olika sätt på vilka fysiska objekt, upplevelser, tankar, tal, 

allmänbegrepp, generaliseringar m.m. kan sägas existera och ev. därtill söker 

fastställa vad som är gemensamt eller ligger till grund för alla dessa former av 

existens, varats natur; 

2) det system av antaganden om vad som finns respektive inte finns som 

förutsätts av varje enskild begreppsapparat, teori eller idésystem. Sådana 
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antaganden av skilda slag finns uttalade eller underförstådda i såväl filosofiska 

som naturvetenskapliga teorier.” 

(Nationalencyklopedin,ontologi.http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/e

ncyklopedi/lång/ontologi)  

 

Positivism beskrivs av Nationalencyklopedin bland annat på följande sätt: ”De 

två centrala antagandena i den positivistiska kunskapsteorin är att kunskap om 

faktiska förhållanden vilar på sinneserfarenhet och att kunskap som inte rör 

det faktiska rör förhållandet mellan idéer. Sådan kunskap uppstår i formella 

vetenskaper som logik och matematik.” (NE 2016). 

Som vetenskapsideal kan bland annat följande sägas vara kännetecknande för 

positivismen. Vetenskapen 

 bygger helt på rådata i form av observationer.  

 producerar kunskap om lagmässiga samband.  

 är objektiv och förutsätter frihet från förutfattade meningar.  

 är motsatsen till icke verifierbar spekulation.  

 föredrar kvantitativa metoder framför kvalitativa metoder.  

 har sitt värde i dess tekniska och sociala tillämpningar. 

(http://www.infovoice.se/fou/bok/10000025.shtml#Positivismens framväxt, 

återgivet i Smirthwaite 2010.) 

 

Post- (latin post 'bakom', 'bakåt', 'bakifrån', 'efter'), förled: efter-. (NE 2016) 

Prefixet "post" som i exempelvis postmodernism, poststrukturalism och 

postfilosofi anknyter till den så kallade kulturella vändningen eller the 

linguistic turn inom humaniora och samhällsvetenskap. Den kulturella 

vändningen innebär kortfattat att språket, diskursen, och inte verkligheten ”i 

sig själv” ses som avgörande för hur mening och sanning skapas.  

Vetenskapsteoretikern Margareta Hallberg pekar bland annat på följande 

problematik med anknytning till ”post”: 
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Prefixet post ställer ofta till problem då det lätt kan uppfattas som 
markerande ett absolut brott mot det som det föregås av, trots att användare 
av prefixet ofta förnekar en sådan innebörd. Inte heller ”föregångare” är 
emellertid så väl valt, då även kronologiskt tänkande implicerar 
brytpunkter. (Hallberg 2001 s. 39) 

 
Enligt Hallberg talar beteckningen post snarare om vilka teoretiska eller 

politiska problem som givit upphov till en viss postfilosofi än om ett absolut 

brott med föregångaren. ”Post” före exempelvis ordet strukturalism står alltså 

inte för ett absolut brott med strukturalismen, utan kan läsas som att 

poststrukturalismen relaterar till strukturalismens problemställningar. Vidare 

skriver Hallberg: ”Postfilosofi är således en vag och, skulle man kunna säga, 

något uddlös sammanfattande beteckning på fenomen med flera olika 

ursprung, fokus och syften.” (Hallberg 2001 s 40, Smirthwaite 2010b). 

 

Ras och rasifiering. Ras är ett problematiskt begrepp, som jag i regel 

använder inom citationstecken. Då begreppet ras kan förstås på olika sätt, 

kommer jag här att beskriva hur jag själv uppfattar och använder det. 

Begreppet ras är, som alla våra begrepp, en social konstruktion. Syftet med 

just begreppet ras är att göra åtskillnad mellan människor och dela in dem i 

olika grupper som särskiljer sig från varandra. Historiskt sett har det funnits en 

utbredd tro på att det ”fanns” raser på ett sätt som inte hade med social 

konstruktion att göra – det vill säga, raserna var något som fanns oavsett om 

människan gjorde en indelning i dem eller inte. Raserna ansågs ha olika inte 

bara fysiska utan även mentala egenskaper och ansågs vara olika mycket 

värda. Denna tro eller ideologi lever fortfarande kvar och kan definieras som 

rasism. För att inte föra tankarna till att det överhuvudtaget skulle kunna 

finnas något sådant som raser bland människor, är det många i Sverige som 

inte använder begreppet ras. Ändå kan det finnas behov av att benämna 

situationen för människor som utsätts för rasism, och benämna vilka individer 

eller grupper det gäller. Även om människans genuppsättning är sig väldigt lik 
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oavsett härkomst (så lik att det inte anses finnas vetenskaplig/genetisk grund 

för grund att tala om olika människoraser) finns det ändå fenotypa olikheter 

som bidrar till att en del grupper lättare blir måltavlor för rasism. Med 

fenotypa olikheter menas exempelvis olikheter i människors utseende när det 

gäller bland annat pigmentering och ögonform. Dessa fenotypa olikheter 

urskiljs bland annat av rasister då de väljer ut offer för rasistiskt motiverat, 

ibland dödligt, våld. De fenotypa olikheterna urskiljs också av ett mycket stort 

antal människor i samhället som inte är direkt våldsbenägna, men som, 

medvetet eller omedvetet, kan bära på negativa uppfattningar om människor 

som ser ut att tillhöra en viss ”ras”. Dessa uppfattningar kan påverka 

människor negativt när det gäller sådant som möjligheter till anställning, att 

hyra en bostad eller att mer kortvarigt hyra en bil eller släpkärra eller att ens 

bli insläppt på en restaurang. Inte bara de fenotypa olikheterna ligger till grund 

för rasistisk urskiljning som gör att människor missgynnas i ett samhälle med 

strukturell rasism, utan det kan även sådant som ”utländskt klingande namn” 

eller kulturella och religiösa attribut göra. Man kan i alla dessa urskiljande 

sammanhang tala om rasifiering. Rasifiering handlar om att sådant som 

kopplas till människors ”ras”, det vill säga hudfärg, hårfärg, ansiktsdrag, 

namn, språk, kulturella och religiösa attribut ges betydelse. Uttrycket 

rasifiering används ofta i samband med att personer eller grupper missgynnas 

och sammanknippas ofta med etniska minoriteter. Även vita personer kan 

rasifieras, exempelvis kan bärandet av hijab, att man talar svenska med 

brytning eller har ett namn som i en svensk kontext låter utländskt medföra 

rasifiering. Den som inte rasifieras kan i Sverige sägas passera som etnisk 

svensk, eller passera som vit. Rasifiering är inte ett statiskt fenomen, utan kan 

skifta mellan olika sammanhang. Att en person blir rasifierad i ett visst 

sammanhang behöver inte innebära att hen blir det i alla sammanhang. 

Skolverket förklarar rasifiering på följande sätt, rasifiering ” innebär att 

människor tillskrivs egenskaper utifrån stereotypa fördomar om deras 
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bakgrund eller ursprung. Uttrycket förklarar hur en grupp människor börjar se 

på andra utanför gruppen som medlemmar i en annan ´etnisk grupp´ eller 

´ras´. Rasifiering kan både vara en förklaring till rasism och ett uttryck för 

rasism.” 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-

rasism/centrala-begrepp-1.226176 

 

Då jag i avhandlingen använder begreppet ras, syftar jag alltså inte på ett 

förlegat genetiskt eller biologiskt definierat rasbegrepp, utan på att människor 

utsätts för rasifiering. Jag ser ras som något som skapas – må det sedan vara 

genom att vissa forskare försökt konstruera en eller annan biologisk eller 

genetisk grund för ”ras” eller genom mer vardagliga föreställningar – snarare 

än något som finns oberoende av oss. Det är vi människor som väljer och 

skapar innebörden i våra begrepp, och därmed också i begreppet ”ras”.  

 

Rasism. Jag återger här de definitioner och former av rasism som Skolverket 

redovisar. Det råder dock, vilket Skolverket också betonar, inte någon allmän 

enighet om hur begrepp i detta sammanhang ska definieras. Just därför kan det 

vara desto mer viktigt att var och en som använder dessa begrepp redogör för 

vilken definition hen använder. Då jag själv använder begreppet rasism 

inkluderar det utöver den mer traditionella definitionen som Skolverket 

återger, också det som Skolverket nedan benämner som kulturrasism, 

institutionell rasism och strukturell rasism. Det inkluderar också 

vardagsrasism, vilket tas närmare upp efter Skolverkets definitioner. 

En traditionell definition av rasism innebär att 
människor kan delas in i olika raser, 
att olika raser har olika karaktärsdrag, 
att dessa drag gäller för alla individer inom rasgruppen, 
att det råder en hierarki mellan olika rasgrupper där vissa är överlägsna 
andra samt att denna hierarki gör det moraliskt berättigat att diskriminera 
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och underordna rasgrupper med lägre ställning. Ytterst har rasistiska 
föreställningar använts för att legitimera etnisk rensning och folkmord. 
(...) 
På grund av kritiken mot rasbegreppet vill många rasismforskare vidga 
betydelsen av rasism. En föreställning som påminner starkt om 
den traditionella rasismen bygger på att människor med olika ”kulturer” 
har olika värde och inte bör blandas med varandra. Ibland kallas dessa 
föreställningar för kulturrasism. De praktiska konsekvenserna av 
den traditionella rasism och kulturrasism blir ofta desamma, att människor 
exkluderas och utsätts för förtryck. 
Rasism kan också vara olika former av diskriminering från 
majoritetssamhället av dem som på grund av föreställningar av vad som 
uppfattas som normalt anses vara främlingar. 
Med institutionell och strukturell rasism brukar man mena sådana regler, 
normer, förhållningssätt och beteenden i samhället som hindrar människor 
från etniska och religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och 
möjligheter som majoritetsbefolkningen har.” (Skolverket: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-
och-rasism/centrala-begrepp-1.226176) 

 
Begreppet vardagsrasism knyter ihop 

de individuella och institutionella perspektiven, och beskrivs av Antirasistiska 

akademin på följande sätt: 

Vardagsrasism är beteckningen på alldagliga situationer som omvandlas 
till rasistiska situationer. Vardagsrasism är alltså situationer som 
karakteriseras av att människor reagerar mot andra människor som om 
dessa vore mindervärdiga på grund av ´ras-, kulturell- eller etnisk 
tillhörighet´. Det systematiska inslaget i vardagsrasismen är centralt: det 
handlar om rasism som reproduceras i familjära och vardagliga rutiner på 
ett för aktörerna förgivet taget sätt. Den produceras och bekräftas genom 
språk och beteende; på personalmöten, i vardagliga konversationer, 
jobbintervjuer, filmer, skolböcker, nyhetsrapporter, politisk propaganda, 
parlamentarisk debatt, akademiska artiklar och i många andra uttalanden. 
Vardagsrasism utförs av ”vanliga människor” liksom av eliten. 
Vardagsrasism är ett relativt nytt begrepp i svensk debatt och forskning. 
Det kom under senare delen av 90-talet. I mitten av 90-talet kunde man 
höra termer som ”finrums-rasism”, ”dold rasism”, ”garderobs-
rasism”. Dessa termer har använts för att namnge rasismen hos människor 
som aldrig skulle kalla sig själva för rasister. En orsak till detta är att 
rasismen i Sverige ofta förläggs till ”andra platser”, utanför Sverige 
(...)och/eller ses som ett beteende av ”avvikande” extrema grupper (som 
skinnskallar, högerextremister, och ny nazister). (...) Kopplingen av rasism 
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till ”onormala” personer och platser utanför Sverige har gjort att den 
rasism, som är reproducerad genom det övriga samhällets utsagor, går 
osynligt förbi (...) [Vardagsrasism] framställer rasism som en process som 
ser individer som aktivt delaktiga i rasismens överlevnad som 
samhällsideologi. Med begreppet vardagsrasism belyser man hur rasism är 
en del i hela det sociala systemet (...) Att inte betrakta vardagsrasism som 
just rasism gör att de individer som utsätts för sådan rasism görs personligt 
ansvariga för den. De betraktas som ”överkänsliga”, att de ”överreagerar”, 
eller rent av som ”paranoida”, dvs. i stället för att företeelsen betraktas som 
ett samhälleligt problem görs den till ett individuellt problem för den 
drabbade.” (Antirasistiska akademin: 
http://www.antirasistiskaakademin.se/vardagsrasism/ ) 

 
Rationalism: ”filosofisk riktning som i motsats till empirism hävdar att det är 

möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast genom att använda 

förnuftet.” (NE 2016). 

 

Transperson, cisperson och cisprivilegier Ordet trans är latin för att 

överskrida. Transpersoner är människor som överskrider det som enligt 

hegemoniska normer i samhället brukar förknippas med kvinnlighet och 

manlighet. Trans handlar om könsidentitet och könsuttryck, men har inte att 

göra med sexuell läggning. utan transpersoner kan vara exempelvis hetero-, 

homo- eller bisexuella. Begreppet transperson inkluderar olika sätt att vara. 

(Detta brukar på följande sätt markeras med en asterisk efter ordet trans*). Det 

kan till exempel handla om en person med manskropp som mer eller mindre 

regelbundet bär kläder och attribut som traditionellt ses som kvinnliga, men 

som inte vill korrigera sin kropp till att permanent bli en kvinnokropp. Som 

transperson räknas också personer vars könsidentitet inte överensstämmer med 

det biologiska eller juridiska kön som personen tilldelades vid födseln. En del 

transpersoner gör könskorrigeringar för att kroppen ska stämma överens med 

könsidentiteten. Det finns också transpersoner som inte vill förhålla sig till 

något visst kön utan ser sig som både kvinna och man eller som varken kvinna 

eller man. Det finns många olika underkategorier förknippade med begreppen 
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trans och transperson. Som regel i alla dessa frågor gäller att det är personen 

ifråga själv som har rätt att definiera sin könsidentitet, och att det inte är rätt 

att utgå från att en transperson tillhör ett visst kön utan att personen själv 

definierar sig som detta.  

En cisperson är förenklat uttryckt en person som inte är en transperson, och 

kan beskrivas som en person vars juridiska kön, biologiska kön och 

könsidentitet stämmer överens och alltid har stämt överens. Det vill säga 

antingen en kvinna, som definierats som kvinna redan vid födseln och som 

alltid identifierat sig som kvinna. Eller en man, som definierats som man 

redan vid födseln, och som alltid identifierat sig som man. Det innebär att de 

allra flesta människor är cispersoner. Införandet av begreppet cis kan ses som 

ett sätt att belysa normen, att problematisera något som av många uppfattas 

som självklart och att visa att detta inte är en självklarhet för alla. Cis kan 

därigenom sägas höra hemma i en normkritisk/normmedveten tradition. Cis är 

latin och betyder ”på samma sida” Liksom trans handlar begreppet cis om 

könsidentitet (dock är det en förhandlingsfråga i vilken grad det även handlar 

om könsuttryck) och inte om sexuell läggning. För den som är cisperson 

(vilket de allra flesta människor är) följer vissa privilegier, så kallade 

cisprivilegier. Dessa uppfattas dock oftast som så normala att de inte ens ses 

som privilegier. I det privilegierade ingår att tillhöra just normen, vilket bland 

annat innebär att slippa få sin könsidentitet ifrågasatt eller ens 

uppmärksammad. En cisperson ”passerar” som regel helt enkelt, utan att 

vidare frågor ställs om hens könstillhörighet. Men exempelvis transsexuella 

personer kan i regel inte på samma självklara sätt som cispersoner, för vilka 

könsidentitet ofta är en icke-fråga, utgå från att de i omgivningens ögon 

kommer att passera som det kön de identifierar sig som, ens om de gjort 

könskorrigering. Att inte ens behöva fundera på huruvida en kommer att 

uppfattas som kvinna eller man är ett cisprivilegium (som bara blir synligt 

som privilegium först när det inte längre tas för en självklarhet). En 
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transperson som passerar som det kön hen identifierar sig med kan i vissa 

sammanhang få del av cisprivilegier. Därav följer att en inte behöver vara 

cisperson för att ha cisprivilegier. 
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Lista över förkortningar 

Här listas de förkortningar som förekommer i avhandlingens delstudier 

och/eller i kappan. Då delstudierna är skrivna på engelska, men kappan på 

svenska, förekommer både engelska och svenska förkortningar. 

Organisationsnamn som förkortats på engelska översätts även till sina svenska 

namn. 

 
CE: Cataract Extraction 

CR: Critical Realism¨ 

DO: Diskrimineringsombudsmannen 

GT: Grounded Theory, grundad teori 

IG: Indication Group 

IoT: Inkomst- och taxeringsregistret 

LISA: Longitudinal Integration Database for health insurance and labour 

market studies. 

MGB: Medical gender bias 

MOS: Management- and organizational studies 

NBHW: National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen). 

NCR: Swedish National Cataract Register, Nationella kataraktregistret 

NIKE: Nationella indikationer för kataraktextraktion  

RAMS: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik  

RTB: Registret över totalbefolkningen  
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SALAR: Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKLs 

engelska namn). 

SCB: Statistiska centralbyrån  

SK: Situated Knowledges, situerade kunskaper. 

SKL: Sveriges Kommuner och Landsting 

 



165 
 

Förteckning över bilagor 

Bilaga: Intervjuguide 

Bilaga: Manual för NIKE inklusive frågeformuläret Priquest 
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English summary 

Background 
 
The Swedish Health and Medical Services Act states: “Health and medical 

services are aimed at assuring the entire population good health and care on 

equal terms.” Numerous studies, however, indicate that women and men have 

different access to and experience different quality in healthcare, and studies 

also have identified different forms of gender bias that could occur in 

healthcare. Studies also report inequalities in the Swedish healthcare services 

between different socioeconomic groups and ethnic groups. One of the areas 

in Swedish health care that has attracted attention for potential inequity is 

Cataract Extraction (CE). CE, with more than 100.000 surgeries performed 

each year, is the most common operation in Sweden. Women in general face 

longer waiting times for CE, are older and have poorer vision than men when 

gaining access to CE. The National Board of Health and Welfare (NBHW) 

have identified that this difference between the access to care for women and 

men as constituting an interesting example of where both gender and age 

discrimination can occur.  
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Overarching and specific aims  

Overarching aim 
 

 
The aim was to examine the waiting times for cataract extraction in Sweden 

from an intersectional gender perspective with regard to waiting times for 

different patient groups, and in order to identify gender constructions and 

attitudes among doctors at eye clinics that might contribute to the gender 

differences in waiting times. Furthermore, the aim was to examine the 

implications of critical realism and situated knowledges for studies of gender 

differences among patients regarding access to cataract extraction, and more 

generally as grounds for studies of (in)equity in care. An overarching aim was 

that this thesis would contribute to raise consciousness about the risk of 

gender bias in healthcare. 

 

Specific aims 
 

Study I: The aim was to investigate the national indication criteria tool for 

cataract extraction (NIKE), a clinical tool for establishing the levels of 

indications for cataract surgery, in relation to gender differences in waiting 

times for cataract extraction. 

 
Study II: The aim was to describe the waiting times in different groups among 

cataract patients in Sweden with regards to visual acuity, gender, age, native 

country, educational level, annual income and whether the patient was retired 

or still working. 
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Study III: The aim was to explore and compare the attitudes and gender 

constructions between two eye clinics in Sweden with larger respectively 

smaller differences in women’s and men’s access to cataract extractions, in 

order to identify the attitudes and gender constructions of relevance for 

understanding why men have shorter waiting times than women, and why 

there is a difference in the gender gap in the waiting times between the clinics.  

 
Study IV: The aim was to examine the implications of critical realism and 

situated knowledges for studies of gender differences among patients 

regarding access to cataract extraction and more generally as grounds for 

studies of (in)equity in care. 

 

Material and methods 
 
Study I: The study was designed as a register study of 102 532 patients who 

have had CE performed in Sweden 2010–2011. Data were collected by The 

Swedish National Cataract Register (NCR) and Statistics Sweden. Linear 

regression was used to analyze the association between the patient 

characteristics and waiting times. Mean waiting times for women and men 

were calculated for all the groups. 

 
Study II: The study was designed as a register study of 200.897 patients who 

have had CE in Sweden in 2005, 2009, 2010 or 2011. Data were collected by 

The Swedish National Cataract Register (NCR). Eye clinics report to the NCR 

voluntarily and on regular basis (98% coverage). Comparisons regarding the 

gender difference in waiting times were performed between NIKE-categorized 

and non-NIKE-categorized patients as well as between the different indication 

groups within the NIKE-system. Logistic regression was used to carry out the 

multivariate analyses. 
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Study III: The material for the study consists of focus group interviews with 

doctors at two eye clinics. The eye clinics were selected in cooperation with 

The Swedish National Cataract Register (NCR). The five clinics with the 

largest gender gap in access to cataract extraction and the five clinics with the 

smallest such gap were asked to participate. Two of the clinics, one with the 

smaller and one with the bigger gender differences in waiting time chose to 

contribute to the study with the number of staff that was needed to conduct the 

focus group interviews. One focus group interview was conducted at each 

clinic. Each interview lasted approximately 45 minutes and was digitally 

recorded. The participants were eye doctors, one focus group consisted of 11 

eye doctors, and the other focus group consisted of 12 eye doctors. The 

interviews were analysed according to the recommendations by Charmaz 

(2006).  

 

Study IV: Text analyses were performed in order to compare critical realism 

and situated knowledge, regarding implications of these approaches for studies 

of (in)equity in health, with examples from two studies on waiting times for 

cataract extractions in Sweden. 

Results 
 
Study I: Longer waiting times corresponded to patients having good visual 

acuity, being of female gender, high age, retired, born outside the Nordic 

countries and having low income and education. Calculations of mean waiting 

times for all the groups showed that women had longer waiting times than 

men. 

 
Study II: Gender, age, visual acuity and NIKE-categorization were associated 

with the waiting time. Female patients had a longer waiting time to CE than 

male, both within and outside the NIKE-system. Gender difference in waiting 



170 
 

time was somewhat larger among patients who had not been categorized by 

NIKE. In the non-NIKE-categorized group, women waited 0.20 months longer 

than men. In the group that was NIKE-categorized, women waited 0.18 

months longer than men. 

 
Study III: The following factors, which was found at the clinic with the bigger 

gender differences in waiting time might contribute to why female cataract 

patients have longer waiting times: Gender equity did not seem to be a highly 

prioritized question at the clinic: for example the contact person at the clinic 

forgot to distribute the letter introducing the study, which is why it came as a 

surprise at the doctors meeting that they were invited to take part in a focus 

group interview. Traditional male occupations were constructed as being more 

demanding for visual acuity, while the need for good visual acuity in women’s 

work life was questioned. Assertive behavior among men was explained in 

legitimizing ways. Also, in the clinic with the smaller gender related 

difference in waiting time, there was a factor that might contribute to 

shortening the men’s waiting times for cataract extractions; specifically, 

behavior among men with poor vision was constructed as safety risks in 

relation to driving and hunting. 

 
Study VI: Situated knowledges may enhance reflexivity concerning the 

perspectives from which the research results are produced and held as true or 

truth-like. Critical realism provides a ground for communicating research 

results that may appear as more solid, since critical realism aims to produce 

useful and truth-like knowledge on reality, and does not need to be 

preoccupied with the question of which perspective the knowledge seems to 

be truth-like from. This may be an advantage when, for example, 

communicating the results to healthcare officers and politicians. Researchers 

within critical realism may claim judgmental rationality – but from the 

perspective of situated knowledge, research conducted in the tradition of 
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critical realism, as well as other research, is still situated, which may affect the 

knowledge produced. Both critical realism and situated knowledge can be 

fruitful for studies of (in)equity in care but are to some degree incompatible 

with each other. 

 

Conclusions for each study 
 
 
Study I: The differences between the groups defined, for example, by gender, 

age, native country, income, education and retirement are statistically 

significant. We do not consider them as clinically significant, but we consider 

them noteworthy in relation to the principle of equity in healthcare. 

 
Study II: It is reasonable to assume that prioritizing patients by means of 

NIKE helps to reduce the gender differences in waiting time. Gender 

differences in waiting time have decreased since NIKE was introduced, and 

there may be a variety of explanations for this. However, with the chosen 

study design, we could not distinguish between the effects related to NIKE 

and those due to other factors that arose during the study period. 

 

Study III: Differences were found between the two participating eye clinics 

regarding how gender was constructed. These differences might contribute to 

that one of the clinics had a bigger gender difference in waiting time than the 

other clinic. If the kind of gender constructions and attitudes that were 

identified in this study were to also be spread among other eye clinics, they 

might contribute to the fact that female cataract patients, in general, have 

somewhat longer waiting times than male cataract patients. Further studies 

would be needed to gain more knowledge on this, since it is not possible to 
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generalize the results from these two eye clinics to other eye clinics in 

Sweden. 

 

Study VI: Both critical realism and situated knowledges can be fruitful for 

studies of (in)equity care.  

 

Overall conclusions  
 
The prevailing pattern of female cataract patients systematically having longer 

waiting times than male patients that emerges in this thesis is noteworthy in 

relation to the principle of equity in care. Furthermore, the waiting times were 

related to age, retirement, and native country as well as income and education 

levels. It is noteworthy to the principle of equity in care, since there does not 

seem to be any medical reasons as to why women should have a longer 

waiting time than men, why patients born outside the Nordic countries should 

wait longer than others, why poorer patients and patients without education at 

university level should wait longer than richer or higher educated patients or 

why patients living in intersection between categories with longer waiting 

times – for example being a woman and being born outside Europe - should 

have poorer access to cataract extraction than other patients. 

 
Differences in the waiting times for cataract extractions at the eye clinics can 

be related to gender constructions, both among the patients and among staff at 

the clinics. Gender constructions are intertwined with, for example, 

constructions of race, social class and age. Analyzes of the focus group 

interviews with eye doctors at two eye clinics with different gender related 

differences in waiting time showed that gender was constructed in different 

ways at the two clinics. Factors which might contribute to female cataract 

patients having longer waiting times than male patients where identified. For 
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example, traditional male occupations were constructed as being more 

demanding for visual acuity, while the need for good visual acuity in women’s 

work life was questioned. Assertive behavior among men was explained in 

legitimizing ways, and behavior among men with poor vision was constructed 

as safety risks in relation to driving and hunting. If these kinds of gender 

constructions and attitudes are spread also on other eye clinics the might be 

contributing causes to female patients in general having longer waiting times 

for CE than male patients. However, the results concerning gender 

constructions and attitudes cannot be generalized to other clinics; thus, further 

studies are needed. 

 

It is reasonable to assume that prioritizing patients by means of the prioritizing 

tool NIKE helps to reduce the gender differences in waiting time. Gender 

difference in waiting time was on a national level somewhat larger among 

patients who had not been categorized by NIKE. 

 

Concerning meta-theoretical aspects, both critical realism and situated 

knowledges can be fruitful for studies of (in)equity in care, but they have 

different implications and are to some degree incompatible with each other. 
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