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Vägledning för att analysera 
könsuppdelad statistik och 
genusbias

1 Varför ska statistiken analyseras?
I Region Jämtland Härjedalens Policy om jämställdhet och jämlikhet står att jämställdhets- 
och jämlikhetsperspektivet ska införlivas i både det politiska arbetet och i den praktiska 
verksamheten. För att ett jämställdhetsarbete ska fungera är det viktigt att ha tillgång till 
könsuppdelad statistik och bra analyser. Det är en förutsättning för att kunna synliggöra 
olika samband och villkor och skapa förståelse för olika könsmönster och hur de hänger 
ihop. Analyserna behövs för att verksamheten ska kunna utvecklas, resultat ska kunna 
förbättras och för att säkerställa att kunskapsstyrning tillämpas. De är nödvändiga för att 
uppnå målet om en jämställd och jämlik verksamhet med hög kvalitet.

Analyserna ska främst utgå från de mätetal som används för att styra och leda 
verksamheten. Det kan exempelvis handla om analyser av medicinska resultat, upplevelse av 
bemötande, resursfördelning etc. Men det bör också genomföras om verksamheten 
upptäcker avvikelser som misstänkts vara omotiverade skillnader eller likheter mellan 
könen. 

2 Målgrupp
Vägledningen riktar sig mot chefer, vårdutvecklare, läkare med medicinskt ledningsuppdrag 
och andra som använder statistik i planeringsarbete, vid uppföljningar och bokslut samt vid 
olika utvecklingsarbeten. 

3 Genusbias och analyser
Ordet genusbias kan översättas med ord som skevhet eller snedvridning i förhållande till 
kön eller genus. I vetenskapliga sammanhang brukar bias beskrivas som felaktigheter i 
forskningsresultaten som orsakas av något systematiskt fel i forskningsprocessen.  

Alla skillnader i vård, behandling och bemötande innebär dock inte ojämställdhet eller 
ojämlikhet utan vissa skillnader är en förutsättning för jämställd och jämlik vård. Det vi 
behöver bedöma är om det finns omotiverade skillnader d v s sådana skillnader som gör 
vården ojämställd och ojämlik. 

Utmaningen ligger många gånger i bedömningen om vad som är en omotiverad skillnad 
(eller likhet) jämfört med vad som är en motiverad skillnad (eller likhet). Ibland ska 
resultaten mellan könen skilja sig åt och ibland ska resultaten inte skilja sig åt.  
Myndigheten för vårdanalys har utifrån ett regeringsuppdrag utarbetat en modell för att 
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identifiera omotiverade och väsentliga skillnader i vård, behandling och bemötande, se 
figuren på sid 4 i detta dokument. Vårdanalys betonar att det är nödvändigt att förtydliga 
och klargöra skiljelinjen mellan skillnader i allmänhet och omotiverade skillnader för att 
kunna föra en relevant diskussion om ojämlik vård.

Exempel på vad genusbias kan handla om är:

Att överdriva eller skapa könsskillnader
Att överdriva eller skapa könsskillnader innebär att olika typer av besvär tolkas olika utifrån 
olika stereotypa föreställningar som tillskriver könen olika egenskaper och behov. Typiska 
fall är när likartade besvär uppfattas som mera kroppsliga och organiska hos män och mera 
psykiska eller psykosomatiskt betingade hos kvinnor vilket ibland medför att det förskrivs 
mer psykofarmaka till kvinnor än till män. Kvinnorna riskerar därmed att deras fysiskt 
betingande sjukdomar inte upptäcks eller att upptäckten försenas vilket även medför risk för 
utebliven eller försenad behandling. Motsvarande risk löper även männen när det gäller 
psykiskt eller psykosomatiskt betingade besvär.

Att bortse från könsskillnader
Att bortse från könsskillnader är en annan form av bias. Det handlar om att vara omedveten 
om (könsblind) eller bortse från könsskillnader. I de fall där bara ett av könen utgör normen 
i medicinen finns det risk att vården inte uppmärksammar de skillnader som finns mellan 
kvinnors och mäns fysiologi, biologi och livsvillkor. Risk för bias uppstår när vårdpersonal 
antar att kvinnor och män alltid uppvisar samma symptom på en sjukdom och att lika 
behandling alltid ger likartade resultat för kvinnor och män. Här tar vården inte hänsyn till 
könsskillnader i fall där de faktiskt har betydelse. 

Att göra individen könstypisk
Att göra individen könstypisk är en tredje form av genusbias som handlar om att felaktigt 
uppfatta patienten som könstypisk – det vill säga att utan reflektion ta för givet att patienten 
passar in i stereotypa uppfattningar om hur kvinnor respektive män ”är”. Epidemiologin ger 
visserligen kunskap om generella hälso- och sjukdomsskillnader mellan kvinnor och män, 
men det är samtidigt viktigt att vara uppmärksam på stereotyper och på att de individuella 
variationerna INOM varje könsgrupp många gånger kan vara större än variationerna 
MELLAN könsgrupperna. 

När könsskillnader på gruppnivå har påvisats finns det en risk för att kunskapen om dem 
kan orsaka genusbias i mötet med den enskilda patienten som ju inte alls behöver vara 
typisk för sitt kön. Exempel på detta är när läkarstudenter i fallbeskrivningar mer sällan 
tänkte på att fråga om alkoholvanor hos en kvinna med magbesvär och lösa avföringar än 
hos en man med samma besvär. Detta sannolikt för att alkoholproblem är vanligare hos 
män. Ett annat ex är när läkarstudenter mera sällan tänkte på att ta sköldkörtelprover om 
patienten uppges vara man – sannolikt för att sköldkörtelsjukdomar är vanligare hos 
kvinnor. Trots det kan ju den enskilda kvinnans besvär vara orsakade av alkohol och den 
enskilde mannens besvär bero på någon form av sjukdom i sköldkörteln (källa: Kropp och 
genus i medicinen s 102. Studentlitteratur)
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Det är inte alltid lätt att avgöra vilka vårdrelaterade skillnader mellan kvinnor och män som 
är medicinskt motiverande och vilka som är orsakade av fördomar och genusbias. Används 
könsuppdelad statistik för att undersöka tillgången till en viss form av behandling eller följa 
upp behandlingsresultat kan en på en statistisk nivå se om det finns könsskillnader. 
Däremot kan en inte veta säkert vad skillnaderna beror på utan fördjupade analyser. Om det 
är medicinskt motiverat eller om det är orsakat av genusbias. 

Alltid kön men inte enbart kön – att ha ett intersektionellt perspektiv
Utgångspunkten är kön men inte enbart kön. Frågan kan vara mer komplex än så. En 
behöver även titta på andra faktorer som kan skapa ojämlika förhållanden, till exempel 
ålder, att ha en funktionsnedsättning, att vara utrikesfödd, bostadsort, sexuell läggning, 
utbildningsnivå osv. Att på detta sätt se hur olika faktorer tillsammans påverkar oss och 
skapar orättvisor kallas att anlägga ett intersektionellt perspektiv.

4 Arbetssätt

4.1 Så här ska vi arbeta
Chef som ska analysera egna resultat 

 I arbetet med bokslut eller inför att statistik ska tas fram inför ett 
förbättringsarbete: använd könsuppdelad statistik. 

 Titta på statistiken. Finns det något som skiljer sig åt mellan resultaten för kvinnor 
och män, flickor och pojkar? 

 Om du noterar att det finns skillnader i medicinska resultat mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar, gör bedömning om resultaten är rimliga. Betänkt att även 
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likheter i resultat mellan kvinnor och män ibland kan vara omotiverade beroende på 
sjukdomens prevalens.

 Bedöm även om eventuella skillnader är väsentliga d v s hur pass stora skillnaderna 
är och vilka konsekvenserna blir? 

Myndigheten för vårdanalys modell för att identifiera omotiverade väsentliga 
skillnader i vård, behandling och bemötande kan vara en hjälp i analysarbetet. 
Källa: En mer jämlik vård är möjlig, Vårdanalys rapport 2014:4

Om du som chef behöver hjälp med analys
 Oftast kan de medicinskt ledningsansvariga läkarna vara tillräckligt stöd i analys av 

medicinska resultat. Ibland kan en arbetsgrupp med olika kompetenser inom 
verksamheten (t.ex. specialistsjuksköterskor eller sjukgymnaster) behövas för att få 
resultatet mer allsidigt belyst. 

 Vid behov kan stabsstöd avropas för att stödja arbetsgruppen. Kontakta Region 
Jämtland Härjedalens planeringschef.

Efter analysen
 Verksamheten beslutar om resultatet ska följas under en period för att bevaka 

resultatets utveckling och som en del i att försöka säkerställa en jämställd vård. 
Arbetsgruppen kan också besluta att inte följa statistiken. Oavsett beslut ska 
beslutet återkopplas till aktuell chef.

 Om arbetsgruppen beslutar att följa resultatet, för upp det på en målstyrningstavla 
och diskutera utfallet regelbundet.

Bedömning av om en skillnad är 
omotiverad

•En skillnad är omotiverad om den inte 
kan förklaras av något av följande två 
kriterier:

1. Skillnader i medicinska 
förutsättningar. 
2. Skillnader i vårdbehov.

•
•Särskilt omotiverade skillnader urskiljs 
genom bedömning och gradering 
utifrån följande två kriterier:

3. Grad av evidens för att 
behandlingen gör nytta
Graderas stark, viss eller svag evidens

4. Påverkan av patientens egna 
preferenser
Ja eller nej

Bedömning av en skillnads väsentlighet

•En skillnads väsentlighet bedöms och 
graderas utifrån två kriterier:

5. Skillnadens (relativa) storlek.

6. Konsekvenser av utebliven 
behandling:

- Tillståndets svårighetsgrad
svår, måttlig eller ringa svårighetsgrad

- Behandlingens effekt (minskad risk 
för tillståndet)
graderas stor, måttlig eller liten effekt
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Förslag på frågeställningar och diskussionspunkter för att kunna utröna om 
skillnaden/likheten i resultat är motiverat eller inte: 

 Vilka könsmönster ser vi utifrån statistiken? 
 Finns det vetenskapliga belägg för att det här ska finnas en skillnad i resultat mellan 

könen?
 Finns det vetenskapliga belägg för att det här ska finnas en likhet i resultat mellan 

könen? 
 Kan något av ovanstående resultat besvaras med stöd i genusbias (se ovan)? 

- Att könsskillnader har överdrivits eller skapats?
- Att könsskillnader har bortsetts ifrån?
- Att individen gjorts könstypiskt eller typisk kopplad till någon annan form av 
stereotyp (ex funktionsnedsättning, individ med språksvårigheter, homosexuell, låg 
utbildning, hög utbildning etc)

 Kan resultatet bero på eventuell ojämn resursfördelning?
- Granska könsmönster av hur resurserna har fördelats och var uppmärksam på 
genusbias.
- Hur fördelas resurserna mellan kvinnor, män, flickor och pojkar? På vilka
grunder? Om frågan inte reflekteras över när resurserna fördelas – borde så ske?
- Vilka får ta del av vilka medicinska behandlingar?
- Vilka får läkemedel och vilka läkemedel?
- Vilka får tillgång till exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, psykoterapeutiska 
behandlingar och på vilka grunder?
- Vilka är nöjda med det bemötande och den information som ges?

 Utifrån ovanstående – vems behov tillgodoses?
-Vem får vad och på vilka villkor?
-Tillgodoses båda könens intressen och önskemål i lika stor utsträckning?
-Hur kommer det sig att könsrepresentationen ser ut som den gör? Är det motiverat 
eller inte?

 Leder resultatet till en mer jämställd hälso- och sjukvård? Är 
skillnaderna/likheterna medicinskt motiverade? Om inte föreslå förslag på åtgärder. 

 Förslagen till åtgärder behöver lyftas till närmaste chef alternativt formuleras i 
delårsbokslut/årsbokslut beroende på vad som har analyserats. 

 Resultaten behöver därefter följas upp igen för att säkerställa att en förändring som 
leder mot en mer jämställd vård och verksamhet sker.


