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förord

Att frågor om kön och genus spelar stor roll inom medicinsk och folkhälso- 
vetenskaplig forskning är de flesta överens om idag. På individnivå handlar det 
till exempel om hur patienter, män som kvinnor, blir behandlade, diagnostiserade 
och bemötta. På samhällsnivå handlar det om att förstå och undersöka hur lev-
nadsvillkor, maktordningar och föreställningar om kön skapar och upprätthåller 
skillnader i hälsa och sjukdom mellan män och kvinnor och mellan olika grupper 
inom dessa kategorier.

Genusvetenskaplig forskning om folkhälsa och medicin är ett kunskapsområde 
som utvecklats sedan 1980-talet. Det är ett forskningsområde där Sverige kan hävda 
sig väl i en internationell jämförelse. Anledningarna till det är flera. Dels har det 
funnits starka företrädare för området, vilka haft positioner som givit möjlighet 
till egen forskning och handledning av nya doktorander. Dels har det funnits en 
efterfråga på kunskap från myndigheter som Folkhälsoinstitutet.

I föreliggande rapport ger Lisa Harrysson, doktorand vid den medicinska fakul-
teten i Umeå, en översiktlig bild över hur förutsättningarna för kunskapsområdet 
genus och medicin utvecklats under senare år. Rapporten visar att när förutsätt-
ningarna för forskningen ändras, när nya direktiv ges till myndigheter, får det 
konsekvenser för vilken kunskap som produceras. När kunskapsområdets fokus 
flyttas från kvinnors hälsa till genusperspektiv på hälsa och tillbaka igen kommer 
det att påverka vilken forskning som bedrivs. Hur statsmakten via myndigheter 
och forskningsfinansiärer formulerar sig i direktiv, utlysningar och policytexter är 
också av stor betydelse.

Det är vår förhoppning att denna rapport kan tjäna som underlag för en fortsatt 
diskussion om forskningens inriktning och behov av finansiering.  En angelägen 
diskussion inte minst för att det handlar om ett forskningsområde vars resultat på ett 
högst påtagligt sätt kan utveckla folkhälsoarbetet och bidra till en mer jämlik vård.

Göteborg den 14 juni 2012

kerstin alnebratt
föreståndare, nationella sekretariatet för genusforskning
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sammanfattninG
Den medicinska genusforskningen i Sverige har sedan början av 1980-talet utveck-
lats från att befinna sig i periferin till att bli allt mer etablerad inom medicinen. Detta 
har bland annat medfört starkare fokus på maktanalyser, kritik mot uteslutande 
biologiska förklaringsmodeller och utveckling av teoribildning. Genusforskning 
inom medicin har bidragit till viktig kunskap om såväl kvinnors som mäns hälsa 
och sjukdom. Svensk genusforskning inom medicin är också på flera områden in-
ternationell föregångare både vad det gäller empiri- och teoriutvecklande forskning. 

Syftet med föreliggande rapport är att synliggöra hur stöd till genusintegrerad 
medicinsk forskning har skett via tre centrala myndigheter med betydelse för forsk-
ning och politik inom området genus inom medicin. De centrala myndigheterna 
är Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas) 
och Statens folkhälsoinstitut (FHI). Rapporten belyser processen från propositioner 
och regleringsbrev till utlysning och finansiering av genusforskning inom medicin. 
Detta görs genom analys av de två senaste forskningspolitiska propositionerna från 
år 2004 och 2008, samt av de folkhälsopolitiska propositionerna från 2002 och 
2007. Därefter analyseras regleringsbreven för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet 
för arbetsliv och socialvetenskap sam Statens folkhälsoinstitut under dessa år och i 
nästa steg den särskilda swatsningen på kvinnors hälsa som genomfördes år 2007.  
Slutligen görs en sökning efter projektbeskrivningar för genusforskning inom medi-
cin i databaserna vid VR och Fas. 

Rapporten visar att skrivningarna kring behovet av genusforskning inom medi-
cinområdet kraftigt har försvagats inom både forskningspolitisk och folkhälsopo-
litisk policy under de senaste tio åren. Betydelsen av och satsningar på genusforsk-
ning har under denna tidsperiod smalnats av till att framförallt handla om kvinnor 
och kvinnors hälsa. Även om satsningar på kvinnors hälsa forskningsmässigt inte 
behöver stå i motsatsförhållande till genusforskning inom medicin, utan tvärtom 
rymmer stora möjligheter till den samma, visar analysen av den särskilda sats-
ningen på kvinnors hälsa att den endast innebär ett svagt stöd för genusforskning 
inom medicin. Samtidigt har varken VR, Fas eller FHI idag något uppdrag som rör 
kvinnors hälsa. Av de tre myndigheterna är det endast VR som genom den forsk-
ningspolitiska propositionen har ett uppdrag att finansiera genusforskning, men 
myndigheten tilldelas inte några särskilda medel för det. 

Idag finns det inte några politiska riktlinjer för ett systematiskt arbete med 
genusperspektiv inom medicin, som följaktligen inte är en prioriterad forsknings- 
eller folkhälsopolitisk inriktning. Detta innebär att möjligheterna att vidareutveckla 
genusforskning inom medicin begränsas, liksom kunskapen om hur ojämlikheter i 
hälsa kan förbyggas. Svensk genusforskning inom medicin är å ena sidan är en in-
ternationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med hög kvalitet, men samtidigt 
ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin å den andra. 
I ljuset av detta är det särskilt anmärkningsvärt att regeringens forsknings- och 
folkhälsopolitiska satsningar på genusforskning inom medicin har prioriterats bort.  
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BakGrund 

Från kvinnors hälsa till genusforskning inom medicin
Genusforskning inom medicin är ett område som har varit understark utveckling 
de senaste tre decennierna. På 1980-talet fanns inte begreppet genusforskning, 
utan forskningen benämndes som kvinnoforskning eller forskning om kvinnors 
hälsa, en forskningsinriktning som i Sverige utvecklades i nära samarbete med 
nordisk kvinnoforskning och kvinnorörelsen. Den ökade medvetenheten om kvin-
nors förfördelade position i samhället ledde till en växande kritik mot avsaknaden 
av forskning som undersökte kvinnors levnadsvillkor och hälsa (Carlstedt 2008, 
Hammarström, Hovelius, Wijma 2004).  

Inom medicin uppmärksammades det att såväl diagnoser som behandlingar av 
kvinnors sjukdomar ofta grundade sig på resultat från forskning som var gjord 
enbart på män. Kritiken ledde till ett behov av ny medicinsk forskning på kvinnor. 
Denna typ av forskning kom att kallas ”tilläggsforskning” och innebar framförallt 
att ny kunskap om kvinnor kompletterade tidigare kunskap om män, vilket var 
viktigt bland annat inom området för hjärtkärlforskning. Tilläggsforskningen skiljer 
sig från den kvinnoforskning som uppmärksammade hur traditionella forsknings-
traditioner i frågeställningar, metoder, analyser och tolkningar inte inkluderade 
kvinnors erfarenheter och situationer i samhället. Enligt kvinnoforskningen räckte 
det inte med att lägga till kunskap om kvinnor, själva grunden för forskningen var 
nödvändig att förändras så att den speglade så väl kvinnors som mäns verklighet. 
Kvinnoforskningen kritiserade bland annat den så kallade vetenskapliga objekti-
viteten som ofta kännetecknade medicinsk forskning. Vetenskaplig objektivitet, 
så som den definierades av den traditionella medicinska akademin, ifrågasattes 
bland annat för att okritiskt anta mannen som norm. Det räckte alltså inte med 
att lägga till ny kunskap om kvinnors hälsa, det fanns även starka argument för att 
ifrågasätta den kunskapssyn och de metoder som tidigare använts inom medicin 
(Hammarström, Hovelius, Wijma 2004). 

Betydelser av genus inom medicin
Ett viktigt steg i utvecklingen av genusforskning inom medicin var användningen 
av termerna ”genus” och ”genussystem” som introducerades i Sverige under slutet 
av 1980-talet (Hirdman 1988). Betydelsen av sociala och kulturella föreställningar 
synliggjordes särskilt genom att engelskans ”gender” översattes till den svenska 
termen ”genus”. Därtill relaterades termen ”genussystemet”, som beskrev hur 
ett samhälle är organiserat med avseende på maktrelationer mellan kvinnor och 
män. Innebörden av termen genus har idag inte fått allmänt genomslag inom den 
medicinska vetenskapen. En anledning till varför en genusteoretisk förståelse har 
haft svårt att få genomslag är att en betydande del av medicinsk forskning hand-
lar om biologiska processer, biologiskt kön och könsskillnader (Carlstedt 2008). 
Termen genus används på många olika sätt inom medicin av såväl genusforskare 
som forskare utan koppling till det genusvetenskapliga fältet. En del forskare 
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inom medicin använder termen genus för att beskriva biologiska skillnader mellan 
kvinnor och män och utan någon koppling till genusteori eller hänsynstagande till 
sociala och kulturella förhållanden. Detta har starkt kriterats av genusforskare 
inom medicin (Krieger 2003). Den otydlighet som råder inom medicin vad det 
gäller termerna kön och genus kan också relateras till en diskussion om vilken 
betydelse biologi har i relation till sociala och kulturella förhållanden (Hamberg 
2004). Ett problem som genusforskare har belyst är att själva särskiljandet mellan 
termen kön som biologiska processer å ena sidan, och termen genus som sociala 
och kulturella processer å andra sidan (Fausto-Sterling 1992). Genusforskare 
inom medicin som kritiserar den skarpa uppdelningen mellan termerna kön och 
genus har också tydliggjort att de biologiska processerna mycket väl kan vara 
betydelsefulla för sociala och kulturella processer, och vice versa. De menar att det 
finns samspel mellan sociala och biologiska processer som båda är relaterade till 
genus (Carlstedt 2008, Hamberg 2004, Hammarström, Hovelius, Wijma 2004, 
Fausto-Sterling 1992, Krieger 2003).
  

Genus i rapporten
Föreliggande rapport utgår från en definition av genusforskning som formulerats 
av medarbetare vid de tre excellentmiljöerna för genusforskning vid universiteten 
i Uppsala, Umeå och Linköping/Örebro (www.genusfokus.se). De beskriver att ge-
nusforskning handlar om att undersöka såväl sociala och kulturella som biologiska 
och kroppsliga betydelser av genus. Analyser inom genusforskning handlar om hur 
människor konstrueras som kvinnor och män i det samhälle och den kontext som 
de lever i. Vanligt i dessa analyser är att betydande vikt fästs vid maktrelationer och 
att genus inte är oberoende av andra sociala relationer så som sexualitet, etnicitet 
och klass. En sådan övergripande förklaring av genusforskning behöver också 
kompletteras med vad som menas med genusforskning inom medicin. 

Vad gäller genusforskning inom medicin utgår föreliggande rapport från en 
definition som används vid tidigare analyser av fältet (Carlstedt 2008). Enligt 
denna definition innebär genusforskning inom medicin att genus har betydelse för 
prevention, diagnostik, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt hälso- och 
sjukdomsuppfattning. Genus är knutet till makt och privilegier, inte bara i sam-
hället i stort utan även inom hälso– och sjukvården. Inom medicin förkommer 
det också biologisk könsforskning som exempelvis rör särskilda sjukdomar som 
är specifika för kvinnor respektive män (ex cancer i reproduktiva organ), sjukdo-
mar som är förkommande i olika utsträckning bland kvinnor och män, reproduk-
tion, hormonella förhållanden och olikheter i läkemedels farmakologi. Eftersom 
en viktig del av genusforskningen inom medicin handlar om att problematisera 
hur biologiska processer interagerar med sociala och kulturella processer, kan inte 
forskning som enbart undersöker skillnader mellan kvinnor och män betraktas som 
genusforskning(Carlstedt 2008).

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande rapport är att synliggöra hur stöd till genusintegrerad 
medicinsk forskning har skett via tre centrala myndigheter med betydelse för forsk-
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ning och politik inom området genus inom medicin. De tre centrala myndigheterna 
är Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Fas) 
samt Statens folkhälsoinstitut (FHI). Stödet till genusintegrerad medicinsk forsk-
ning analyseras genom att följa processen från propositioner och regleringsbrev 
till utlysning av forskningsmedel och genusfokus i medicinska forskningsprojekt, 
finansierade av statliga myndigheter.  

För att besvara syftet har följade frågeställningar använts: 

•	 Vilken betydelse tillskrivs genusforskning inom medicin i forskningspolitiska 
propositioner och styrdokument för VR och Fas under åren 2004-2012?

•	 Hur skrivs genus fram i medicinska forskningsprojekt som finansieras av VR 
och Fas under åren 2007-2012?

•	 Vilken betydelse tillskrivs genus i folkhälsopolitiska propositioner och styrdo-
kument för FHI under åren 2002-2012?

Material och metod
För att synliggöra hur tre av de centrala myndigheterna (VR, Fas, FHI) som har 
betydelse för forskning och politik inom området genus och medicin möjliggör 
genusintegrerad medicinsk forskning, har olika typer av material används. I detta 
avsnitt ges en övergripande beskrivning av vilka material som används och var 
materialet finns tillgängligt. En mer detaljerad information om material och metod 
följer under varje enskilt kommande kapitel. 

Propositioner
För att synliggöra hur genus inom medicin skrivs fram i forskningspolitisk policy 
och styrdokument, användes de två senaste forskningspolitiska propositionerna 
Forskning för ett bättre liv (Prop 2004/05:80) och Ett lyft för forskning och inno-
vation (Prop 2008/09:50). För att undersöka vilken betydelse genus tillskrivs i 
policy och styrdokument inom folkhälsopolitiken, användes folkhälsoproposi-
tionerna Mål för folkhälsan (Prop 2002/03:35) och En förnyad folkhälsopolitik 
(Prop 2007/08:110). Propositionerna finns tillgängliga via regeringens webbplats 
(regeringen.se). 

Regleringsbrev
Regleringsbrev för VR, Fas och FHI är tillgängliga via statsliggaren på Ekonomi-
styrningsverkets webbplats (esv.se).1

1Det ska tilläggas att regleringsbreven de senaste åren fått en delvis annan betydelse än tidi-
gare. Idag styrs myndigheterna utöver regleringsbreven även genom särskilda instruktioner 
och regeringsuppdrag som kommer löpande under året. Dessa ligger utanför den analys som 
presenteras i föreliggande rapport.
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Sammanfattningar av projektplaner 
För att undersöka hur genus skrivs fram i medicinska forskningsprojekt som finan-
sieras av VR och Fas har sammanfattningar av projektplaner för forskningsprojekt 
som är finansierade av respektive myndighet använts. Sammanfattningarna av 
projektplanerna finns tillgängliga via respektive myndighets webbplats i projekt-
databaserna (vr.se, fas.se). Projektbeskrivningar från den särskilda satsningen på 
kvinnors hälsa har använts i sin helhet och skickats via e-post från medarbetare 
på Fas. 

Personlig kontakt
För att få ytterligare information och säkerställa att inte viktiga delar av myndighe-
ternas verksamhet förbisetts togs också personlig kontakt med medarbetare vid VR, 
Fas och FHI. Kontakten skedde i form av telefonintervjuer och e-postkorrespondens. 
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forskninGsPoLitiska  
styrmedeL 

Forskningspolitiska propositioner
Var fjärde år lägger regeringen fram ett förslag till forskningsstrategi genom en 
forskningsproposition, som efter antagande i riksdagen blir vägledande för de 
statliga forskningsfinansiärernas verksamhet. I kommand e avsnitt undersöks vilken 
betydelse genusforskning inom medicin tillskrivs i forskningspropositionerna från 
år 2004 och år 2008. Både avsnitt som explicit och implicit berör genusforskning 
inom medicin beskrivs.

I propositionen Forskning för ett bättre liv (Prop 2004/05:80) lyfts medicin fram 
som ett av de tre strategiska forskningsområdena, och ett genusperspektiv inom 
medicin anses kunna stärka kvaliteten och tillföra forskningen ny kunskap. En 
del av det medicinska prioriterade området är hälsa ur ett samhällsperspektiv, där 
tvärvetenskaplig forskning med samhällsvetenskapliga och kulturella aspekter på 
hälsa beskrivs som särskilt viktiga. Det finns i propositionen en medvetenhet om 
att genusvetenskap är ett relativt nytt forskningsfält som utvecklas både inomveten-
skapligt och tvärvetenskapligt vad det gäller teori och empiri. Enligt propositionen 
är det därför viktigt att arbeta med dubbla strategier, det vill säga att genus både 
ska integreras inom övriga vetenskapliga områden, så som medicin, och samtidigt 
utveckla sin egen teori- och kunskapsbas. Ett genusperspektiv anses viktigt inom 
forskningen eftersom det kan bidra till förståelse för vem som definierar vad som 
är ett vetenskapligt problem och hur problemformuleringar påverkar resultatet av 
forskningen. Den tvärvetenskapliga genusforskningen uppmärksammas som vik-
tig inom de medicinska disciplinerna, men anses inte vara lika väl integrerat som 
inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna. I propositionen 
framhålls det att det är angeläget att forskning inom genusvetenskap fortgår och 
fler myndigheter, däribland VR och Fas, uppdras att aktivt arbeta för att integrera 
genusperspektiv i sina forskningsstöd. Propositionen föreslår ett fortsatt stöd till 
genusforskning både som egen och tvärvetenskaplig disciplin och ett strategiskt 
ökande stöd till genusforskning föreslås via VR. Samtidigt anses inte de specifika 
öronmärkningarna av genusforskning vara tillräckliga. VR:s ämnesråd uppdras där-
för att strategiskt avsätta mer forskningsmedel för forskning med genusperspektiv 
inom respektive område. VR och Fas uppdras också aktivt arbeta för att integrera 
genusperspektiv genom att upparbeta strukturer så att resultatet av rådens insatser 
kan följas upp. VR ska också särskilt uppmärksamma området genusforskning och 
ge ett adekvat stöd till forskning med genusperspektiv. I propositionen lyfts särskilda 
forskningssatsningar på genusvetenskap fram som viktiga och framgångsrika. Det 
framhålls även att myndigheterna inte enbart spelar en viktig roll för genusforsk-
ning, utan också som kunskapsbas för att aktivt arbeta för ett jämställt samhälle. 
Propositionen tar även upp mäns våld mot kvinnor som ett prioriterat område i 
regeringens handlingsplan inom jämställdhetspolitiken. 

I den forskningspolitiska propositionen från 2008 Ett lyft för forskning och 
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innovation föreslås att VR liksom tidigare bör fortsätta att avsättas särskilda medel 
för finansiering av genusforskning (Prop 2008/09:50). Enligt propositionen finns 
det ett behov av att öka kunskapen om genus inom vissa områden. De områden 
som lyfts fram är kvinnors hälsa, frågor om diskriminering pga. kön, mansforsk-
ning och mäns våld mot kvinnor. Att öka kunskapen inom dessa områden beskrivs 
som en viktig grund för ett effektivt jämställdhetsarbete, arbetet med att motverka 
könsdiskriminering och mäns våld mot kvinnor. Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap är en av de institutioner som regeringen gav i uppdrag att särskilt 
stödja forskning om kvinnors hälsa. En annan inrättning med inriktning på genus är 
Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala som bidrar med kunskap och resurser 
för forskning och utvecklingsarbete om misshandlade kvinnor. Denna inrättning 
stöds av regeringen liksom forskning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. I propositionen framkommer 
det också att genusforskningen har utvecklats, ökat i omfattning och institutio-
naliserats under de senaste decennierna, och att det särskilda statliga stödet har 
varit viktigt för denna utveckling. Enligt propositionen har genusperspektiven varit 
framträdande framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap, och i mindre 
omfattning inom medicin. 

Två statliga forskningsfinansiärer
De statliga forskningsfinansiärerna utgörs av svenska myndigheter, vilka styrs av 
regeringen genom generella regelverk som anger respektive myndighet befogenheter 
och skyldigheter. De enskilda myndigheterna styrs också genom att regeringen ut-
färdar myndighetsspecifika instruktioner i form av en förordning, vilka innehåller 
generella bestämmelser om den specifika myndighetens uppdrag. Utöver de generella 
regelverken och de myndighetsspecifika instruktionerna styrs myndigheterna även 
genom årliga så kallade regleringsbrev där målen för myndighetens verksamhet 
kommande år föreskrivs. Genom regleringsbreven kan regeringen därmed precisera 
vad en myndighet ska uppnå det kommande året och hur det ska redovisas. Syftet 
med återrapporteringen av målen i regleringsbreven är att ge regeringen ett ända-
målsenligt underlag för att kunna bedöma myndigheternas insatser och resultat 
under det gångna året. 

I kommande avsnitt undersöks vilken betydelse genus tillskrivs i de nuvarande 
generella regelverken, i form av lagar och författningssamlingar, och de myndighets-
specifika instruktionerna under år 2005-2012, i form av regleringsbrev, för två av 
de största statliga forskningsfinansiärerna: VR och Fas. 

Vetenskapsrådet
VR är en statlig forskningsfinansiär under Utbildningsdepartementet. Utöver att stödja 
grundläggande forskning inom alla vetenskapsområden, ingår det även i VR:s uppdrag 
att identifiera forskningsområden för strategiska satsningar, verka för jämställdhet mel-
lan kvinnor och män i forskarsamhället samt främja genusforskning samt mång- och 
tvärvetenskaplig forskning. Det generella regelverket som styr VR:s verksamhet utgörs 
av Utbildningsdepartementets utfärdande av Svensk författningssamling (SFS 2010:1183) 
och lagen om VR (SFS 2009:1272 ). I lagen uppdras VR ge stöd till grundläggande 
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forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. I instruktionerna för VR anges bl.a. regler om 
organisation, arbetssätt och myndighetens innehåll, där en av uppgifterna är att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Varken i lagen eller 
i instruktionerna finns det någon uppgift om att myndigheten skulle ha ett uppdrag gäl-
lande att främja genusvetenskaplig forskning för VR. 

I regleringsbreven för VR år 2005- 2006 hade myndigheten i uppdrag att verka 
för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. (För en översikt av reglerings-
breven till VR se Bilaga 1) I regleringsbreven från dessa år fanns särskilda medel 
avsatta för genusforskning samt ett krav på årlig återrapportering om hur medlen 
använts. I 2007 års reglingsbrev hade VR som mål att ett genusperspektiv skulle 
förekomma i den forskning där det var möjligt. VR skulle också redovisa hur de 
särskilda medlen om minst 17,5 miljoner kronor som var avsatta för genusforsk-
ning under verksamhetsåret hade används. I regleringsbreven för år 2008-2010 
fanns inte längre något specificerat mål för genusperspektiv i forskningen, men 
ett krav om återrapportering för hur det särskilda anslaget om minst 22 miljoner 
kronor för respektive år hade används. I regleringsbreven för åren 2011-2012 finns 
inget uppdrag alls som rör genusperspektiv eller genusforskning och det finns inga 
särskilda medel avsatta för genusforskning. Men eftersom VR i nuvarande forsk-
ningsproposition (Prop 2008/09:50) har i uppdrag att stödja genusforskning, har 
rådet fortsatt att avsätta lika stora medel för genusforskning för åren 2011-2013. 
På eget initiativ utlyste VR också projektbidrag för genusforskning inom jämställd 
vård år 2009. I utlysningen definierades genusforskning som forskning med en ge-
nusteoretisk utgångspunk och genomgående genusanalyser. Syftet med utlysningen 
var att stödja utvecklingen av forskning som inverkar på bedömningar av hälsa och 
sjukdom och skapar jämställd respektive ojämställd vård. Ansökningarna bedömdes 
av en särskild panel med expertis inom genusforskning (VR 2011). 

Under 2011 fick VR i uppdrag att kartlägga och utvärdera svensk vårdforsk-
ning, med syfte att redovisa den svenska vårdforskningens omfattning och inrikt-
ning (Regeringsbeslut U2010/7048/F). I uppdraget inkluderades inte att kartlägga 
någon genusforskning, men forskarnas könsfördelning inom olika inriktningar 
skulle rapporteras. Under våren 2012 utlyser VR projektmedel rörande genus inom 
medicinsk teknik. 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
Fas är en av fyra statliga forskningsfinansiärer vars verksamhet är organisatoriskt 
förlagd under Socialdepartementet, med Utbildningsdepartementet som ansvarigt 
för forskningsfrågor. Forskningsrådets övergripande uppdrag är att främja och 
stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning på arbetslivsområdet och 
inom social- och folkhälsovetenskap (SFS 2009:862, SFS 2007:1431). Ingen av 
myndighetens författningssamlingar uppger några uppdrag gällande genus eller 
genusvetenskaplig forskning, men Fas ska särskilt ska främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män (SFS2007:1431).

I regleringsbreven för Fas 2005-2006 uppdrogs myndigheten att verka för att 
genusperspektiv skulle få genomslag i forskningen (för en översikt av reglerings-
breven till Fas se Bilaga 1). I 2007 års regleringsbrev ändrades forskningsrådets 
uppdrag till att ett genusperspektiv skulle finnas med i den forskning där det var 
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möjligt. I regleringsbreven för åren 2008-2010 fanns det inte längre något uppdrag 
angående genusperspektiv eller genusforskning, men rådet skulle lämna stöd till 
regeringens särskilda satsning på kvinnors hälsa (vilket beskrivs i nästkommande 
avsnitt). I regleringsbreven för 2011 och 2012 finns det inte heller något uppdrag 
som rör genusperspektiv, genusforskning eller kvinnors hälsa. 

Fas har tagit fram en forskningsstrategi med utgångspunkt i Socialdepartementets 
politikområden i syfte att fungera som ett underlag för den forsknings- och innova-
tionsproposition som regeringen presenterar hösten 2012 (Fas 2011a). I strategin 
lyfts svensk genusforskning inom hälsa och välfärd fram som ett av de internationellt 
konkurrenskraftiga forskningsområdena. Genus lyfts fram som en av flera sociala 
bakgrundsvariabler som kan ha betydelse för behandling inom hälso- och sjukvård. 
Också den könssegregerade arbetsmarknadens betydelse för könsskillnader i skador 
lyfts fram liksom sjukdomar och besvär relaterade till kvinnors högre sjukfrånvaro 
jämfört med män. Andra faktorer med tydliga genusimplikationer för hälsa och 
välfärd såsom mäns våld mot kvinnor och föräldraförsäkringens betydelse uteläm-
nas emellertid helt i forskningsstrategin. 

I målen för forskningsstrategin finns inga direkta skrivningar om genusforskning, 
men betydelsen av tvärvetenskaplig samverkan lyfts fram. Även om genus skrivs 
fram som en framgångsrik och viktig forskningsinriktning ges kunskapsområdet 
följaktligen inte någon särskild plats i formandet av forskningsstrategin, som ska 
ligga till grund för den kommande forsknings- och innovationspropositionen. 

Sammanfattning
Under åren 2005-2012 finns en tydlig trend i såväl de forskningspolitiska propo-
sitionerna som regleringsbreven till VR och Fas. Betydelsen av och satsningar på 
genusforskning inom medicin var relativt framträdande i början av tidsperioden, 
men försvagades märkbart i och med 2008 års forskningspolitiska proposition 
och efterföljande regleringsbrev till forskningsråden. Satsningar på genusforskning 
inom medicin ersattes då tillfälligt av satsningar på kvinnor hälsa, ett uppdrag som 
upphörde i regleringsbreven år 2011. Idag har VR uppdraget att stödja genusforsk-
ning reglerat i den forskningspolitiska propositionen, men tilldelas inga särskilda 
medel för det. I den forskningspolitiska propositionen från år 2008 finns det en 
medvetenhet om att det särskilda stödet till genusforskning inom medicin har varit 
viktigt, men förutom uppdraget till VR finns det i dagsläget inga satsningar på 
genusforskning inom medicin.
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en sÄrskiLd satsninG PÅ  
kVinnors HÄLsa

I regleringsbrevet till Fas 2007 uppdrog regeringen åt forskningsrådet att stödja 
forskning om kvinnors hälsa med totalt 30 miljoner kronor per år under en treårs-
period (Regeringsbeslut S2007/10924/SK). Programmet skulle enligt uppdraget ha 
en bred inriktning och kunde inkludera forskning inom något av huvudområdena 
arbetsliv, folkhälsa och välfärd liksom inom medicin och vårdvetenskap. Det fanns 
inga riktlinjer eller rekommendationer kring huruvida genusperspektiv eller genus-
forskning skulle inkluderas i satsningen. Forskningsrådet beslutade att utlysa medel 
för tre olika typer av stöd i form av projektbidrag, nätverksbidrag och gästfors-
karbidrag. Drygt 140 ansökningar kom in, varav 17 ansökningar beviljades medel 
för forskningsprojekt (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 2011b). 
Vilken betydelse genus tillskrivs i samtliga 17 projektansökningar som beviljats 
medel analyseras i följande avsnitt. 

Genusfokus i projektansökningarna
De ansökningar som beviljats medel från den särskilda satsningen på kvinnors hälsa 
klassificerades i tre grupper med olika genusfokus. De klassificeringar som används 
i föreliggande rapport har tidigare formulerats i rapporter om genusforskning inom 
såväl humaniora och samhällsvetenskap (Ganetz 2005) som medicinsk forskning 
(Carlstedt 2008), och inbegriper följande indelning:

A. Genusforskning: Studiet av genus står i centrum för projektet och anknyter till 
de teorier och metoder som utformats inom kunskapsområdet. 

B. Genusperspektiv: Parallellt med andra perspektiv analyseras och problematiseras 
genus i förhållande till hur det framställs, konstrueras eller ”görs”. Även här är 
forskarna väl insatta i forskningstraditionen med goda kunskaper om genusfältets 
teorier, metoder och empiri. 

C. Genusaspekter: Genus är inte speciellt framträdande men finns med som en 
dimension i projektbeskrivningen. Vidare finns redogörelser som tyder på en viss 
medvetenhet om och/eller beläsenhet i de teorier och metoder som används inom 
kunskapsfältet. Det är inte tillräckligt att enbart nämna att en genusaspekt ska 
implementeras i projektet, utan det måste även beskrivas på något sätt hur genus 
kommer att appliceras. Genusaspekten kan vara starkt eller svagt framträdande. 
De svaga genusaspekterna innebär att projektansökan är relevant for genusforsk-
ning inom medicin och något av de genusrelaterade sökorden finns med, men 
är inte problematiserade utifrån genusaspekter. I dessa ansökningar finns det ett 
resonemang som tyder på viss medvetenhet om genusaspekter. Att forska på både 
kvinnor och män, att använda kön som variabel men inte som analytisk kategori, 
innebär dock inte att ansökan anses ha några genusaspekter. 
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Samtliga ansökningar klassificerades sedan i kategorierna 1) hälso- och folkhäl-
sovetenskaplig forskning, 2) klinisk forskning och 3) grundforskning (cellmolekylär, 
biomedicinsk och genetisk forskning). Denna kategorisering har tidigare använts i 
VR:s rapport om genusforskning inom medicin (Carlstedt 2008).

Resultat och diskussion
Bland de ansökningar som beviljades medel från den särskilda satsningen på kvin-
nors hälsa fanns det en stor variation i hur genus användes. Det fanns ansökningar 
helt utan genusperspektiv och ansökningar med tydliga genusforskningsprojekt. 
Generellt sett var det få ansökningar som gjorde anspråk på teoretiska utgångspunk-
ter, varför genusteori endast förekom i ett begränsat antal ansökningar. Eftersom ett 
delsyfte med föreliggande rapport var att undersöka hur genus beskrivs i projektan-
sökningar inom medicin, kan alla ansökningar som inkluderar genusfokus i någon 
utsträckning betraktas som tvärvetenskapliga, om än i varierande utsträckning. 
Genusforskning inom medicin förutsätter ett tvärvetenskapligt perspektiv, men 
resultatet beskrivs endast utifrån hur framträdande genusperspektiven i ansökning-
arna är. Dock kan det vara viktigt att påpeka att ingen av ansökningarna enbart 
rör sig inom genusforskning, även om klassificeringen av genusfokus omskrivs 
som ”genusforskning”.

Det var sammanlagt 17 projektansökningar som beviljades medel från den sär-
skilda satsningen på kvinnors hälsa (Tabell 1). Av dessa kunde 2 klassificeras som 
genusforskning, 2 som forskning med genusperspektiv, 1 som forskning med genu-
saspekter, 4 som forskning med svaga genusaspekter. Sammanlagt 8 ansökningar 
hade inte något fokus på genus, varav 3 klassificerades som könsskillnadsforskning. 
Alla ansökningar klassificerade som genusforskning, genusperspektiv och genus 
aspekter återfanns inom forskningsområdet för hälso- och folkhälsovetenskap. 
Ansökningar med svaga genusaspekter fanns inom hälso- och folkhälsovetenskap 
samt klinisk forskning. Könsskillnadsforskning och forskning utan genus fanns 
framförallt i ansökningar inom grundforskning.
 
Tabell 1. Genusfokus i projektplaner finansierade genom den särskilda 
satsningen på kvinnors hälsa.

Genusfokus Hälsa & folkhälsa klinisk forskning Grundforskning totalt/%

 Genusforskning 2 - - 2/12

Genusperspektiv 2 - - 2/12

Genusaspekter 1 - - 1/6

svaga genusaspekter 2 2 - 4/23

könsskillnadsforskning - - 3 3/12

inget genusfokus - 1 4 5/35

totalt 7 3 7 17/100

Antal ansökningar inom respektive forskningsområde
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Två av de ansökningar som refererade till genusteorier och hade genus i centrum 
för projektet klassificerades som genusforskning. Gemensamt för ansökningarna 
var att genus betraktades som socialt konstruerat och föränderligt. Även om båda 
ansökningarna skildrade maktrelationer mellan kvinnor och män i relation till hälsa, 
betonades också olikheterna inom grupperna kvinnor och män. I den ena ansökan 
swkrevs det uttryckligen fram att den teoretiska bakgrunden för forskningsfrågan 
var utvecklad från genusforskning. I den andra ansökan uttrycktes betydelsen av 
genusperspektiv explicit och genomsyrade hela ansökan. Denna ansökan handlande 
om kvinnors (och till viss del mäns) konsumtion av rusmedel, så som alkohol, 
illegala droger, psykofarmaka och tobak, och dess konsekvenser för hälsan. Att 
undersöka detta kräver enligt författarna till ansökan ett genusperspektiv, eftersom 
sociala och kulturella definitioner är avgörande för att förstå samhällets syn på 
missbruk och dess konsekvenser för kvinnors hälsa.

Två ansökningar hade ett genusperspektiv. I dessa ansökningar var genus en av 
flera perspektiv i ansökningarna. Båda ansökningarna hänvisade i viss utsträckning 
till genusvetenskaplig teoretisk litteratur, men genusperspektivet var inte centralt i 
syfte och frågeställningar. En av dessa ansökningar handlade om mödradödlighet 
ur ett migrationsperspektiv och om att undersöka dödsorsaker och sociokulturella 
faktorer relaterade till mödravård bland afrikanska immigranter i London och 
Sverige. I denna ansökan betraktades kvinnor inte som en homogen grupp, då kvin-
nornas olika etniska och socioekonomiska bakgrund problematiserades. I slutet av 
projektbeskrivningen indikerades det även att materialet till studien möjliggjorde 
en teoretisk diskussion om intersektionalitet, vilket visar på en medvetenhet om 
teorier som används inom det genusvetenskapliga fältet. Även om forskarna refe-
rerar till ett viktigt teoretiskt verk inom den intersektionella litteraturen, diskuteras 
inte olika teoretiska inriktningar inom intersektionalitet eller hur intersektionalitet 
skulle integreras i projektets utformande och genomförande. Trots att författarna 
refererar till litteratur inom genusforskning och genus var en viktig del i ansök-
ningen, var andra sociokulturella perspektiv mer framträdande och integrerade i 
syfte och frågeställningar. Därför klassificerades projektplanen som forskning med 
genusperspektiv och inte som genusforskning.

En ansökan kategoriserades som forskning med genusaspekter. I denna ansökan 
är genus inte speciellt framträdande i syfte, frågeställningar eller under avsnittet 
med teoretiska utgångspunkter. Genus är följaktligen inte integrerat i ansökan, men 
förkommer som en dimension i ett eget stycke. Här skrivs genus fram som en viktig 
aspekt för att förstå människors hälsa. Det framkommer att forskargruppen ska 
fortsätta utveckla de länkar till genusforskning som tidigare byggs upp, men det 
framkommer inte på vilket sätt de kommer att utveckla genusperspektiv eller vad 
det konkret skulle innebära för ansökan och framtida forskning. På så vis finns 
genus med som en viktig aspekt i ansökan och det framkommer viss medvetenhet 
om genusrelaterade frågeställningar. 

Gränsen mellan vad som kategoriseras som forskning med genusaspekter och 
vad som kategoriseras som forskning med svaga genusaspekter är inte alltid tyd-
lig. De ansökningar som kategoriserades i gruppen svaga genusaspekter hade alla 
relevanta områden för genusforskning, men problematiserade inte något av de 
genusteoretiska begreppen. I dessa ansökningar fanns en viss medvetenhet om att 
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genusforskning bedrivs och att den hade betydelse för forskningen inom området. 
Mer frekvent förekommande i ansökningarna var att genusperspektiv skrevs fram 
som ett verktyg för att undersöka skillnaderna mellan exempelvis kvinnors och mäns 
tillgång till vård eller medicin. I de fall forskning om skillnader mellan kvinnor och 
män förekom, relaterades dessa framförallt till sociala levnadsvillkor eller skrevs 
fram som motiv till forskning om kvinnors, jämfört med mäns, större ohälsa. Det 
framkom i en av ansökningarna en kommentar kring att kvinnors och mäns olika 
tillgång till vård kan betraktas som orättvist, men författarna utvecklade inte reso-
nemanget till att exempelvis inkludera genusrelationer utifrån ett maktperspektiv 
eller integrera resonemanget i ytterligare delar av ansökan. I ansökningarna fanns 
det en svag anknytning till genusforskning och i vissa fall till enskilda begrepp inom 
genusforskningen i det aktuella forskningsfältet. 

Bland de ansökningar som beviljades medel från den särskilda satsningen på 
kvinnors hälsa fanns också tre ansökningar som kunde kategoriseras som köns-
skillnadsforskning, vilket innebär att skillnader mellan kvinnor och mäns hälsa/
sjukdom är centralt för analysen eller utgör utgångspunkten för projektansökan. 
Skillnaderna problematiseras inte utan framställs som giltiga för alla kvinnor 
respektive män. I denna grupp hamnade tre ansökningar inom grundforskning. 
Ohälsotillstånd eller sjukdomar beskrevs i dessa ansökningar som vanligare för-
kommande hos kvinnor, liksom det beskrivits i andra ansökningar som i förelig-
gande rapport kategoriserats som forskning med genusaspekter. Skillnaden mellan 
dessa ansökningar är att de som kategoriserats som könsskillnadsforskning söker 
enbart biologiska förklaringar och tar skillnader mellan kvinnors och män för 
givet, utan att ta hänsyn till eller integrera sociala faktorer. Ett exempel på detta 
är att kvinnors ohälsa förklaras med att det finns könsskillnader i hjärnan, och 
att kvinnor och män därför behöver olika behandling. Ansökningarna proble-
matiserar inte varför kvinnor och mäns hjärnor skulle fungera olika eller vilka 
likheter det finns i hjärnorna. Däremot framskrivs en hypotes om att kvinnors 
sårbarhet för psykisk ohälsa skulle kunna vara relaterat till hjärnans volym. Ett 
annat exempel är att organiseringen av processer som känslor, minnen och upp-
märksamhet anges vara olika organiserat för kvinnor och män, varför kvinnor 
upplever mer psykosomatisk ohälsa. Inte heller här ges det någon förklaring till 
skillnaderna mellan kvinnor och män, utan dessa antas vara biologiskt ”normala”. 
I dessa ansökningar används kön och genus på ett sätt som inte är relaterat till 
hur begreppen används inom genusforskning. I en av ansökningen används ex-
empelvis genusperspektiv synonymt med könsspecifikt.

Bland de projektbeskrivningar som inte hade något genusfokus och inte heller 
klassificerades som könsskillnadsforskning, befann sig majoriteten inom grund-
forskning. Fyra av dessa ansökningar, som är skrivna på engelska, nämner inte 
alls termen ”gender”. En ansökan nämner begreppet ”gender” vid ett tillfälle, men 
en svensk översättning skulle i sammanhanget tolka innebörden av ”gender” som 
biologiskt kön.

Sammanfattningsvis kan uppdraget som Fas tilldelades från regeringen inte be-
traktas som någon satsning på genusforskning inom medicin, utan som en satsning 
på området kvinnors hälsa. Trots att den av sittande högskole- och forsknings-
ministern Lars Leijonborg beskrevs som bidragande till att föra in ett genusper-



20 21GenusforskninG inom medicin GenusforskninG inom medicin

spektiv i medicinforskningen var det endast ett fåtal genusforskningsprojekt som 
finansierades av den särskilda satsningen på kvinnors hälsa. Nästan var tredje av 
de beviljade projekten saknade helt genusperspektiv. Satsningen på kvinnors hälsa 
innebar således ett svagt stöd till genusforskning inom medicin. 
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ytterLiGare ansLaG tiLL  
GenusforskninG inom medicin

Utlysningen för den särskilda satsningen på kvinnors hälsa genomfördes under 
år 2007. För att kunna beskriva vilken betydelse genus har i ansökningar inom 
medicinsk forskning idag, har ytterligare anslag från Fas och VR under åren 2007-
2011 undersökts. 

Sökningar i projektdatabaser
För att granska de projektansökningar som finansieras av Fas och VR gjordes sök-
ningar i myndigheternas projektdatabaser. För att identifiera genus i forskningspro-
jekten användes sökningar på följande genusord i titel/och eller projektbeskrivning: 
genus, femininitet, maskulinitet, intersektionalitet, postkolonial, queer, jämställdhet 
(på svenska och engelska). 

Fas projektdatabas innehåller sammanfattningar av de forskningsprojekt som 
myndigheten stödjer. I projektdatabasen gjordes sökningar på genusord inom häl-
soområdena ”arbete och hälsa”, ”folkhälsa” samt ”omsorg och sociala relationer” 
för åren 2007-2011. Projekten som beviljats medel från den särskilda satsningen 
på kvinnors hälsa exkluderades från sökresultatet. Även projekt som tillhörde 
andra forskningsdiscipliner, så som psykologi, historia och socialt arbete och inte 
relaterade till medicin eller hälsa exkluderades, liksom de tre projekt som saknade 
en sammanfattande text. 

Projektkatalogen för VR innehåller också en sammanfattande text av beviljade 
forskningsprojekt. I VR:s projektdatabas gjordes tre olika typer av sökningar efter 
beviljade forskningsprojekt för åren 2007-2011. I den första sökningen användes 
genusorden ovan i kombination med ämnesområden inom medicin och hälsa. Detta 
innefattade sökningar på ämnesområden som exempelvis vårdvetenskap, medicin, 
mikrobiologi, diabetes och folkhälsa (se Bilaga 2). Också i den andra sökningen 
användes de olika genusorden, men nu i kombination med Statistiska centralbyråns 
klassificering, vilken är mer specifik än ämnesområdena (se Bilaga 3). I den tredje 
sökningen användes inte genusorden, utan enbart en sökning via ämnesområdet 
”genusforskning” gjordes och de projektbeskrivningar som var inom medicin och 
hälsa valdes ut. 

Genusfokus i projektbeskrivningarna
Analysen av projektbeskrivningarna har gjorts separat för ansökningar som bevil-
jats anslag från Fas och från VR. De ansökningar som hade något av de genusre-
laterade sökorden valdes ut och delades in efter deras olika grad av genusfokus. 
Klassificeringen av genusfokus gjordes med samma indelning som användes för 
projektansökningarna som beviljats medel från den särskilda satsningen på kvin-
nors hälsa: genusforskning, genusperspektiv och genusaspekter (tidigare beskrivet 
på sida 16). 



22 23GenusforskninG inom medicin GenusforskninG inom medicin

Resultat och diskussion
Det fanns en stor spridning i hur genus användes bland de projekt inom medicin 
med något av de genusrelaterade sökorden som beviljats medel från Fas och VR. 
Av de projekt som beviljats anslag från Fas 2007-2011 inom medicin fanns det 
sammanlagt 33 projektbeskrivningar som innehöll något genusord. Av dessa pro-
jektbeskrivningar klassificerades 23 som forskning utan genusfokus. Det fanns 
följaktligen 23 projektbeskrivningar där termen genus nämndes, men det inte fanns 
någon förklaring eller fördjupning i vad det skulle innebära. Exempelvis skrevs 
det i flera av ansökningarna att ”ett genusperspektiv” skulle beaktas, men det 
fanns inga beskrivningar om vad forskarna menade med genusperspektiv och det 
påverkade inte heller utformning och upplägg av studien. Av de övriga ansök-
ningarna som innehöll termen genus klassificerades 4 som genusforskning och 6 
som forskning med genusaspekter (Tabell 2). Under åren 2007-2011 beviljade Fas 
anslag till sammanlagt 450 forskningsprojekt (Fas årsredovisningar 2007-2011). 
Av dessa utgjordes mindre än 1 procent av genusforskningsprojekt inom medicin 
och ytterligare 1 procent av forskningsprojekt inom medicin med genusperspektiv.

Tabell 2. Antal projektbeskrivningar med genusfokus och andel projektbe-
skrivningar med genusfokus av samtliga forskningsprojekt finansierade av Fas 
2007-2011.
 
 

Genusfokus Hälsa & 
folkhälsa

klinisk 
forskning

Grund 
forskning

totalt Procent av totalt 
antal beviljade 

projekt ansökningar 
(n= 450)

Genusforskning 3 1 - 4 <1

Genus-
perspektiv

- - - - -

Genusaspekter 5 1 - 6 1

totalt 8 2 - 10 2

Av de projekt som beviljats anslag från VR 2007-2011 inom medicin fanns det sam-
manlagt 25 projektbeskrivningar som innehöll något genusord. Av dessa projektbe-
skrivningar klassificerades 14 som forskning utan genusfokus, d.v.s. ansökningar 
som hade med termen genus i projektbeskrivningen men som inte kunde klassificeras 
som genusforskning eller forskning med genusperspektiv respektive genusaspekter. 
Bland de övriga projektbeskrivningarna klassificerades 6 som genusforskning, 2 
som forskning med ett genusperspektiv och 1 som forskning med genusaspekter 
(Tabell 3). Under åren 2007-2011 beviljade VR sammanlagt1463 forskningsprojekt 
inom medicin (VR:s årsredovisningar 2007-2011). Av dessa utgjordes mindre än 1 
procent av forskning med fokus på genus. 

Antal projektbeskrivningar inom respektive forskningsområde
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Tabell 3. Antal projektbeskrivningar med genusfokus och andel projektbeskriv-
ningar med genusfokus av samtliga forskningsprojekt inom medicin finansie-
rade av VR 2007-2011.

Genusfokus Hälsa & 
folkhälsa

Hälsa & 
folkhälsa

Grund 
forskning

totalt Procent av totalt 
antal beviljade 

projekt ansökningar 
(n= 1463)

Genusforskning 5 1 - 6 <1

Genus-
perspektiv

2 - - 2  <1

Genusaspekter 1 - - 1 <1

totalt 8 1 - 9 0,6

Både bland projektbeskrivningarna från Fas och VR fanns det flest projekt klas-
sificerade som genusforskning inom hälsa och folkhälsa. Detta resultat är inte helt 
oväntat eftersom mycket av den forskning som bedrivs inom hälsa och folkhälsa 
handlar om mänskliga relationer och levnadsförhållanden. Projekt som inkluderar 
människors liv och interaktion med andra människor tenderar i högre grad att in-
kludera genusforskning eller genusperspektiv i någon utsträckning (Carlstedt 2008). 
Eftersom folkhälsovetenskap också är ett av de starkaste forskningsområdena vad 
det gäller integrering av genusforskning (VR 2010) är det inte heller förvånande 
att det visas resultat från föreliggande undersökning.

Inom området för grundforskning inom medicin finansierades inte forsknings-
råden något projekt med genusfokus, vilket kan bero på att genusforskning inom 
området inte är så omfattande. Samtidigt visar den granskning av genus i medicinska 
projektansökningar som tidigare genomförts av VR (Carlstedt 2008) att projekt 
inom grundforskning mycket väl kan integrera genusperspektiv. Enligt rapporten 
från VR fanns det dock en risk att grundforskning med integrerat genusperspektiv 
kan misstolkas av bedömarna för att inte vara genusforskning, och därmed inte 
beviljas medel. Rapporten visar även att genusforskning inom medicin över lag 
tenderar att missgynnas vid bedömningen av ansökningarna på grund av att ge-
nuskompetens saknas i bedömargrupperna. Detta skulle kunna vara en förklaring 
till den låga andelen beviljade projektansökningar med genusfokus i föreliggande 
analys.

Viktigt att ta hänsyn till vid en förståelse av resultatet i detta avsnitt är att det 
material som ligger till grund för analysen är de sammanfattningar av forsknings-
projekten inom genus och medicin som presenteras i respektive forskningsråds 
projektdatabas. För att kvalitetssäkra resultatet lästes därför ett urval av projekt-
beskrivningar i sin helhet, vilket visade att projektbeskrivningar som klassificerats 
som genusforskning i vissa fall skulle kunna klassificeras som forskning med ge-
nusperspektiv. 

Sammanfattningsvis visade sökningarna i projektdatabaserna att det överlag 

Antal beviljade ansökningar inom respektive forskningsområde
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var få sammanfattande projektbeskrivningar inom medicin som alls inkluderade 
någon genusterm, och de flesta som inkluderade genustermer relaterade inte till 
hur begreppen används inom genusforskning. I relation till Fas och VR:s totala 
finansiering av forskningsprojekt var andelen projekt med genusfokus inom medicin 
mycket begränsad.
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foLkHÄLsoPoLitik

Som visats tidigare i rapporten har genusforskningsprojekt inom medicin en stark 
koppling till folkhälsovetenskap. Folkhälsovetenskap är också ett av de områden 
inom medicin som i störst utsträckning arbetat tvärvetenskapligt med att integrera 
genusvetenskapliga perspektiv (VR 2010). Eftersom politiska riktlinjer till stor del 
ger förutsättningarna för vilken forskning som kan bedrivas, är det angeläget att 
undersöka vilken betydelse genus tillskrivs i policy och styrdokument inom folk-
hälsopolitiken. I detta avsnitt synliggörs därför vilken betydelse genus har i de 
dokument som reglerar verksamheten för Statens folkhälsoinstitut, FHI. 

FHI är en myndighet vars verksamhet föreskrivs av Socialdepartementet genom 
regeringens folkhälsoproposition, årliga regleringsbrev, och instruktioner (förord-
ningar). FHI har som huvuduppgift att utveckla och sprida kunskap om effektiva 
metoder som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Institutet har tre huvudupp-
gifter; följa upp den nationella folkhälsopolitiken, vara nationellt kunskapscentrum 
för effektiva metoder och strategier för folkhälsa samt bedriva tillsyn inom alkohol-, 
narkotika- och tobaksområdena (fhi.se). 

Ett sätt att undersöka vilken betydelse genus tillskrivs inom FHI:s verksamhet är att 
undersöka vilka uppdrag och återrapporteringskrav myndigheten har vad det gäller genus 
föreskrivna i regleringsbrev och folkhälsopropositioner. I detta avsnitt sammanfattas hur 
genus framskrivs i regleringsbreven för FHI åren 2003-2011 och regeringes folkhälsopro-
positioner Mål för folkhälsan (Prop 2002/03:35) och En förnyad folkhälsopolitik (Prop 
2007/08:110). Därefter följer en diskussion av regleringsbrevens och propositionernas 
betydelse i relation till institutets verksamhet. Diskussionen innehåller exempel från den 
verksamhet som FHI bedriver inom genus och folkhälsa, men ska inte betraktas som 
en heltäckande beskrivning av detsamma. Information om verksamheten har delgivits 
muntligt och skriftligt genom medarbetare på FHI.  

Regleringsbrev
I regleringsbreven för FHI åren 2003-2011 fanns det en stor variation i vilken be-
tydelse genus tillskrevs.  Regleringsbreven innefattade allt från explicita krav om 
genusperspektiv, en skyldighet att återrapportera resultat uppdelat på kön till att 
fokusera insatser på specifika grupper av kvinnor. I sammanfattningen som följer har 
de delar som innefattat genus, kön, jämställdhet, kvinnor, män flickor eller pojkar 
lyfts ut och sammanfattas för respektive år (för en översikt av regleringsbreven till 
FHI se Bilaga 4).

I regleringsbrevet för FHI år 2003 fanns inga explicita krav om genusperspektiv i 
verksamheten, men indirekt anmodades institutet besitta eller tillägna sig viss medve-
tenhet genom kravet att myndigheten skulle återrapportera de viktigaste åtgärderna 
som vidtagits för att minska ojämlikheten i hälsa med avseende på kön. FHI hade 
även i uppdrag att ta fram en handlingsplan för myndighetens jämställdhetsarbete.

För verksamhetsåret 2004 ålades FHI att återrapportera de viktigaste åtgärderna 
som hade vidtagits under 2004 för att minska ojämlikheten i hälsa med avseende 
på kön. Alla nationella uppföljningar och utvärderingar skulle också innehålla ett 
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genusperspektiv. Även publikationer och konferenser som producerades eller bekos-
tades av institutet uppdrogs att innehålla ett genusperspektiv. För verksamhetsgre-
narna som rörde ’alkohol, narkotika och tobak’, ’hälsofrämjande och förbyggande 
metoder’ samt ’förbyggande åtgärder mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara 
sjukdomar’ skulle tillsyn, redovisning och insatser innehålla ett genusperspektiv. 
I regleringsbrevet för 2004 framkom även att all individbaserad statistik som re-
dovisas i återrapporteringen skulle vara uppdelad på kön, förutom i de fall där 
enskilda individer skulle kunna identifieras. 

I regleringsbrevet för 2005 fanns inget uttryckligen skrivet om genus, men FHI 
uppdrogs att analysera folkhälsopolitikens bestämningsfaktorer inom samtliga elva 
målområden ur ett jämställdhetsperspektiv. Vad ett jämställdhetsperspektiv innebar 
förklarades inte närmare.

I 2006 års regleringsbrev uppdrogs institutet att ta fram en folkhälsopolitisk 
rapport, där indikatorer för folkhälsans viktigaste bestämningsfaktorer skulle redo-
visas efter kön. Institutet uppdrogs även att genomföra en analys av myndighetens 
verksamhet utifrån de jämställdhetspolitiska målen och redovisa vilka åtgärder 
som vidtagits för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. I de nya 
uppdragen som rör ’den bebyggda miljöns betydelse för fysisk aktivitet’ samt ’att ut-
veckla en hälsokommunikationsstrategi för goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och 
förebyggande av övervikt’, uppdrogs institutet att beakta flickors och pojkars samt 
kvinnors och mäns villkor och förutsättningar. I Samarbete med Arbetslivsinstitutet 
uppdrogs FHI också att kartlägga och sammanställa kunskapsläget om unga kvin-
nors och mäns situation i arbetslivet. FHI skulle även följa upp utvecklingen av 
ungdomars levnadsvillkor inom området hälsa och utsatthet och belysa skillnader 
i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön. 

I regleringsbrevet för år 2007 angavs att institutet skulle fortsätta arbetet med den 
folkhälsopolitiska propositionen som myndigheten uppdrogs i regleringsbrevet år 
2006, och redovisa utvecklingen av bestämningsfaktorerna efter kön. Myndigheten 
uppdrogs också att följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor med av-
seende på folkhälsopolitiken och redovisa detta uppdelat på kön. Institutet skulle 
också redovisa de insatser som gjorts för att öka kunskapen om de påverkbara 
hinder som finns för att uppnå en god hälsa bland funktionshindrade flickor och 
kvinnor respektive pojkar och män.

I 2008 års regleringsbrev uppdrogs FHI att redovisa ungdomars levnadsvillkor 
avseende folkhälsopolitiken uppdelat på kön. Institutet skulle också återrapportera 
vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att kompetens om kvinnors och mäns 
villkor fanns och bibehölls vid myndigheten.

I samtliga regleringsbrev för åren 2008-2011 återkommer institutets uppdrag 
från ett tidigare särskilt regeringsbeslut angående mäns våld mot kvinnor bland 
nationella minoriteter. I regleringsbrevet för 2012 finns inget uppdrag där genus, 
kön, jämställdhet, kvinnor, män flickor eller pojkar omnämns.

Propositioner
I folkhälsopropositionerna Mål för folkhälsan (Prop 2002/03:35) och En förnyad 
folkhälsopolitik (Prop 2007/08:110) tillskrivs genus delvis olika betydelser. Båda 
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propositionerna presenterar statistik inom flertalet sjukdomsområden uppdelat på 
kön. Eftersom könsspecifik information inte nödvändigtvis implicerar en förståelse 
av genus eller förklaringar relaterade till genusrelationer, har statistisk information 
om sjukdom och ohälsa för kvinnor och män inte inkluderats i sammanfattningen 
nedan. I texten som följer har därför enbart de delar som innefattar genus och 
jämställdhet lyfts fram. 

I regeringens proposition Mål för folkhälsan (Prop 2002/03:35) beskrivs vikten 
av ett jämställdhetsperspektiv på folkhälsoarbetet, vilket bör genomsyra den kun-
skaps- och metodutveckling liksom uppföljning och utvärdering som väntas ske 
med anledning av folkhälsopropositionen. Med ett jämställdhetsperspektiv avses 
fokus på biologiska såväl som sociala och kulturella faktorer som påverkar kvinnor 
och mäns hälsa. Genom att referera till genusvetenskaplig litteratur inom medicin 
beskrivs kön som de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män, medan 
genus beskrivs som socialt och kulturellt skapade levnadsvillkor för kvinnor och 
män. Forskning och exempel utifrån biologiska såväl som sociala och kulturella 
förklaringsmodeller används för att beskriva kvinnor och mäns olika villkor och 
förutsättningar för hälsa. 

Ett exempel på en biologisk förklaringsmodell ges i form av forskning som vi-
sat att skillnader i kvinnors och mäns biologiska konstitution kan medföra olika 
risker för sjuklighet. I propositionen beskrivs att eftersom kvinnor proportionellt 
sett har högre fettvävnad, tunnare hud och långsammare ämnesomsättning kan 
kemikalier stanna en längre tid i kroppen och medföra högre koncentrationsnivåer 
i blodet. Kvinnor har därför större risk än män för att drabbas av skador eller 
sjukdom vid exponering av fettlösliga kemiska substanser. Sociala och kulturella 
förklaringsmodeller exemplifieras med forskning som visat att skillnader i ohälsa 
mellan kvinnor och män är relaterade till familjesituation, arbetsförhållanden, 
sociala relationer, ekonomiska tillgångar och livsstil. Skillnader i hur läkemedel 
föreskrivs och används av kvinnor respektive män är ett annat område där sociala 
relationer är en viktig förklaring till olikheterna i hälsa. Men kön interagerar också 
med klass, varför arbetande kvinnor i propositionen beskrivs som den grupp som 
är särskilt utsatta för ohälsa och manliga högre tjänstemän som den mest gynnade 
gruppen i avseende på god hälsa. Propositionen lyfter också fram mäns våld mot 
kvinnor och den internationella sexhandeln som viktiga folkhälsoproblem. Under 
målområde 8, trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa, lyfts be-
tydelsen av ett genusperspektiv särskilt fram i sex- och samlevnadsundervisning i 
grund- och gymnasieskolan samt individuella samtal om sexuellt relaterade frågor 
på ungdomsmottagningar. 

Ett integrerat genusperspektiv i det nationella, regionala och lokala folkhälso-
arbetet beskrivs i propositionen som nödvändigt på grund av kvinnor och mäns 
olika biologi, levnadsvillkor och livsstil. Ett genusperspektiv anses även nödvändigt 
för att förverkliga det övergripande målet för folkhälsoarbetet såväl som för att 
förverkliga regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Vad det gäller forskning och 
metodutveckling anses det viktigt att i högre grad integrera ett genusperspektiv i 
folkhälsoforskningen. I propositionen bedömer regeringen att det finns ett stort 
behov av forskning om kvinnor och mäns hälsa utifrån kön och genus samt att 
forskningsinsatserna inom detta område bör öka. 
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År 2008 kom regeringens folkhälsoproposition En förnyad folkhälsopolitik 
(Prop 2007/08:110). Genus eller genusperspektiv omnämns inte explicit här, men 
satsningar på jämställdhet skrivs fram under kapitlet om folkhälsopolitiska insatser 
för målområde 1 ”delaktighet och inflytande”. Det ges ingen uttrycklig förklaring 
till vad som menas med jämställdhet, som därför kan tolkas genom att analysera 
prioriteringarna för jämställdhet. Ett viktigt område för regeringen är att bekämpa 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer. Det görs också en satsning på jämställdhet till kommuner och landsting 
i form av ekonomiskt stöd till utbildning om jämställdhetsstrategier och att inte-
grera ett jämställdhetsperspektiv i vidareutveckling av ledningssystem i kommunal 
verksamhet. Regeringen avser också att utarbeta en samlad strategi för jämställdhet 
på arbetsmarknaden och i näringslivet, med syfte att minska skillnaderna i villkor 
och förutsättningar mellan kvinnors och mäns arbete och företagande. I proposi-
tionen ger regeringen också FHI i uppdrag att initiera forskningsprogrammet om 
kvinnors hälsa. Under målområde 8, sexualitet och reproduktiv hälsa, framhålls 
betydelsen av jämställdhetsfrågor som en integrerad del av folkhälsoarbetet för en 
trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa. Trygga levnadsvillkor är ett 
av de prioriterade områdena, inom vilket bekämpning av mäns våld mot kvinnor 
innefattas. För att främja kvinnors hälsa förelår regeringen jämställdhetsinsatser 
som syftar till att minska våldet mot kvinnor.

Diskussion 
I propositionen Mål för folkhälsan är det tydligt att genus är ett prioriterat och 
nödvändigt perspektiv för att nå det övergripande folkhälsomålet. I propositionen 
refereras det till genusforskning inom medicin, dvs. hur begreppen kön och genus 
används inom forskningen. På så vis finns viss medvetenhet om hur genus används 
och vilken betydelse genus har för att förstå och förklara biologiska och sociala 
skillnader i ohälsa mellan kvinnor och män. Förståelsen av genus används också 
som en förutsättning för att beakta ett jämställdhetsperspektiv. Varför propositionen 
fokuserar på ett jämställdhetsperspektiv när det grundar sig i ett genusperspektiv är 
dock oklart då det inte ges någon närmare förklaring till vad som skiljer genusper-
spektiv och jämställdhetsperspektiv. En anledning skulle kunna vara jämställdhetens 
politiska betydelse och att det i propositionen framkommer att genusperspektiv inte 
bara är viktigt för folkhälsomålen, utan även för att förvekliga de jämställdhetspo-
litiska målen. Därigenom görs en viktig koppling mellan genus, jämställdhetspolitik 
och folkhälsopolitik. Dock är det oklart vilken betydelse maktrelationer har för 
genus- och jämställdhetsperspektiv, eftersom det inte framkommer annat än genom 
att framskriva betydelsen av de jämställdhetspolitiska målen. Vad det gäller forsk-
ning framhåller propositionen behovet att öka forskningsinstanserna för forskning 
om kvinnors och mäns hälsa utifrån kön och genus.

Under tiden för propositionen Mål för folkhälsan, hade FHI också återrappor-
teringskrav om genus och/eller jämställdhet reglerat i regleringsbreven för åren 
2003-2007. Särskilt tydligt är vikten av genusperspektiv i regleringsbrevet för år 
2004, där all nationell uppföljning och utvärdering ska innehålla ett genusper-
spektiv. År 2005 nämns jämställdhetsperspektiv för första gången i samband med 
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att de folkhälsopolitiska bestämningsfaktorerna inom de 11 målområdena ska 
innefatta ett jämställdhetsperspektiv. Ett annat viktigt begrepp som uppkommer i 
regleringsbrevet för år 2006 är jämställdhetsintegrering, som innebär att ett jäm-
ställdhetspolitiskt perspektiv ska integreras i FHI:s verksamhet. 

Återrapporteringskraven om kön/genus och/eller jämställdhet under åren 2003-
2007 innebar att FHI initierade egna arbeten inom genus och jämställdhet med 
stark forskningsanknytning. Detta resulterade bland annat i ett tematiskt nummer 
av Socialmedicinsk tidskrift, tre konferenser inom genus och folkhälsa och ett 
kunskapsunderlag om genusperspektiv i folkhälsofrågor. I början av 2000-talet 
bedrev FHI också ett samarbete med genusforskare inom medicin i syfte att inte-
grera och utveckla genusperspektiv i folkhälsofrågor (Hammarström & Hensing 
2008). Bland annat fanns det en arbetsgrupp för genus och hälsa som uppdrog att 
kartlägga pågående folkhälsoforskning och undervisning med ett genusperspektiv 
(Löfmark & Hammarström 2004).  

År 2008 kom propositionen En förnyad folkhälsopolitik (Prop 2007/08:110), 
som till skillnad från föregående folkhälsoproposition inte explicit använder be-
greppet genus eller genusperspektiv. Genus gavs följaktligen inte någon direkt be-
tydelse för att nå det övergripande folkhälsomålet. Förekommande i propositionen 
En förnyad folkhälsopolitik är jämställdhet och jämställdhetsperspektiv. Vad som 
menas med jämställdhet uttrycks inte explicit, men jämställdhet omnämns genom 
satsningar på utbildning om jämställdhetsstrategier inom kommuner och landsting, 
jämställdhetsintegrering i vidareutveckling av ledningssystem i kommunal verksam-
het samt jämställdhetsfrågor som en integrerad del av folkhälsoarbetet för en trygg 
och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa. 

Angående strategin för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, fram-
kommer inga mål gällande jämställdhet och hälsa, men strategin ger en indikation 
om vad som menas med jämställdhet då den syftar till att minska skillnaderna 
i villkor och förutsättningar mellan kvinnors och mäns arbete och företagande. 
Jämställdhet och hälsa relateras till varandra endast vid jämställdhetsinsatser för 
att minska våldet mot kvinnor, vilka syftar de till att främja kvinnors hälsa. FHI:s 
uppdrag om jämställdhet och hälsa har sedan 2008 inneburit en satsning på kvin-
nor tillhörande utsatta minoritetsgrupper samt sexualitet och reproduktiv hälsa 
(målområde 8), vilket avslutades under år 2011.

Utgångspunkten i FHI:s arbete och det som huvudsakligen styr myndighetens 
ansvar är de uppdrag som tilldelas av regeringen i form av regleringsbrev och 
instruktioner, vilka återspeglar föregående proposition. Sedan 2008 har FHI inte 
någon återrapporteringskyldighet eller uppdrag angivna i regleringsbreven vad det 
gäller genus och jämställdhet, vilket minskat markant och helt försvunnit i 2012 års 
regleringsbrev. Men i instruktionerna (SFS 2009:267) som styr FHI:s verksamhet ges 
myndigheten i uppdrag att särskilt ”analysera utvecklingen av hälsans bestämnings-
faktorer och hur de fördelas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, 
socioekonomisk tillhörighet, sexuell läggning, hbt-identitet, funktionsnedsättning 
och ålder”. På så vis omnämns kön som en av flera viktiga dimensioner vilka kan 
påverka hälsans bestämningsfaktorer. Samtidigt kan en förskjutning av perspektiv 
noteras i regleringen av FHI:s verksamhet. Det finns inget specifikt uppdrag som 
uttryckligen inbegriper genusperspektiv. Genus och jämställdhet är heller inte ett 
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eget verksamhetsområde vid myndigheten, varför arbetet med genus och folkhälsa 
enbart bedrivs vid olika avdelningar. Inom området för spelprevention finns det ex-
empelvis ett samarbete med hälsovetenskapliga institutionen på Mittuniversitet, där 
en av medarbetarna på FHI forskar om genusperspektiv på spel och spelberoende. 
Arbetet med målområde 8, Sexualitet och reproduktiv hälsa, sker också till viss del 
i samarbete med forskarsamhället genom att hämta synpunkter från forskare inom 
området vid exempelvis vetenskapliga rapporter. FHI är också en av flera aktörer i 
det EU-finansierade projektet Engender, som syftar till att skapa en databas inom 
EU med exempel inom genus- och jämställdhetsområdet som främjar hälsa. FHI 
särredovisar också vanligen kön som variabel i uppföljningar.
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sLutsatser ocH aVsLutande  
refLektion

Den medicinska genusforskningen har sedan början av 1980-talet utvecklats från att 
befinna sig i periferin till att bli allt mer etablerat inom medicinen. Detta har bland 
annat medfört starkare fokus på maktanalyser, kritik mot uteslutande biologiska 
förklaringsmodeller och utveckling av teoribildning. Genusvetenskap kännetecknas 
av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt, något som på många sätt skulle 
kunna berika den medicinska vetenskapen. Men genusvetenskap inom medicin 
har inte alltid varit en erkänd forskningsinriktning, delvis på grund av det kritiska 
förhållningssättet på kunskap (Hammarström, Hovelius, Wijma 2004). Trots detta 
har genusforskning inom medicin etablerats och bidragit till viktig kunskap om 
såväl kvinnors som mäns hälsa och sjukdom. Genusforskares egna aktiviteter och 
politiskt stöd har bidragit till att svensk genusforskning inom medicin på flera 
områden är internationella föregångare både vad det gäller empiri- och teoriut-
vecklande forskning (Hammarström 2004, VR 2010). 

Föreliggande rapport har synliggjort hur några av de centrala myndigheter som 
har betydelse för forskning och politik inom området genus och medicin har möj-
liggjort en genusintegrerad medicinsk forskning. Detta har gjorts genom att följa 
processen från propositioner och regleringsbrev till utlysning och finansiering av 
genusforskning inom medicin. Resultatet visar att satsningar på genusforskning 
inom medicin var relativt framträdande från år 2004 och fram till år 2008, då 
satsningarna märkbart försvagades genom den forskningspolitiska propositionen. 
Satsningar på genusforskning inom medicin ersattes då tillfälligt av satsningar på 
kvinnors hälsa, ett uppdrag som upphörde i regleringsbreven år 2011. Även om 
kvinnors hälsa är ett område som forskningsmässigt mycket väl skulle kunna rymma 
genusforskning inom medicin, var det endast ett fåtal av projekten som finansierats 
av satsningen på kvinnors hälsa som integrerade genus i sin forskning. Detta inne-
bar att forskningssatsningen på kvinnors hälsa är i hög utsträckning exkluderade 
forskning om relationer mellan kvinnor och män, samtidigt som forskning om 
könsskillnader premierades. Dessutom har en stark styrning mot forskningsområdet 
kvinnors hälsa visat sig vara till nackdel för den genusteoretiska utvecklingen, som 
fått stå tillbaka för ”kvinnoforskning” och tilläggsforskning (Liinason & Lövkrona 
2010). Samtidigt visar materialet från föreliggande rapport att varken VR, FAS eller 
FHI idag har något särskilt uppdrag vad det gäller forskning om kvinnors hälsa. 
Av de tre myndigheter som beaktas i rapporten är det endast VR som genom den 
forskningspolitiska propositionen har ett uppdrag att finansiera genusforskning, 
men myndigheten tilldelas inte några särskilda medel för uppdraget. Genusforskning 
inom medicin kan idag därför inte betraktas som en prioriterad forskningsinrikt-
ning. Genomgången av beviljade anslag till medicinforskning inom VR visar också 
att mindre än 1 procent hade fokus på genus.  Eftersom det inte längre finns politiska 
riktlinjer för ett systematiskt arbete med genusperspektiv inom medicin, innebär 
det att möjligheterna att vidareutveckla genusforskning inom medicin begränsas.

Trots den begynnande etableringen är genusforskning inom medicin fortfarande 



32 33GenusforskninG inom medicin GenusforskninG inom medicin

en forskningsinriktning som bygger på mindre forskargrupper och nätverk (VR 
2010). Tidigare satsningar på genusforskning har visat sig ha stor betydelse för såväl 
genusforskningens egna kunskapstraditioner som för genusforskning inom medi-
cin, något som i traditionella indelningar av vetenskapsområden riskerar att falla 
mellan etablerade vetenskapsområden (Hammarström, Hovelius, Wijma 2004). 
När genusforskning inom medicin bedöms med inomdisciplinära medicinska kva-
litetskriterier, blir utfallet beroende på hur väl de medicinska kvalitetskriterierna 
stämmer överrens med kvalitetskriterierna för genusforskning. Mötet mellan de 
olika epistemologiska utgångspunkter som å ena sidan innehåller potential att berika 
varandra, riskerar å andra sidan att bli ett problem vid bedömningar av genusforsk-
ning inom medicin (Gemzöe, Lena 2010), vilket kan leda till att genusforskning 
inom medicin misstolkas och inte beviljas forskningsmedel trots hög kvalitet och 
innovationskraft (Carlstedt 2008). I en rapport från VR (2010) bedöms särskilda 
satsningar på genusforskning inom medicin vara viktiga för att inriktningen ska 
kunna behålla och utveckla sin position, framförallt eftersom genus inte alltid 
betraktas som en självklar del inom den akademiska medicinen. Genusforskning 
inom medicin är en internationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med god 
kvalitet och tung relevans för välfärd på såväl individ som samhällsnivå, men också 
ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin. Det är därför 
anmärkningsvärt att regeringens forsknings- och folkhälsopolitiska satsningar på 
genusforskning inom medicin har prioriterats bort. 
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BiLaGor

Bilaga 1. Översikt regleringsbrev för VR och Fas 2005-2011.

VR År Fas

Verka för att genusperspektiv får genom-
slag i forskningen. 10 milj. kr/år avsatta 
för genusforskning.

2005-
2006

Verka för att genusperspektiv får 
genomslag i forskningen.

Genusperspektiv skulle förekomma i den 
forskning där det var möjligt. 17 milj. kr/
år avsatta för genusforskning.

2007 Genusperspektiv ska finnas med  
i den forskning där det är möjligt.

inget specificerat uppdrag om genuspers-
pektiv i forskningen. 17 milj. kr/år avsatta 
för genusforskning.

2008
-
2010

inget uppdrag som rör genusperspek-
tiv eller genusforskning. 
stöd till regeringens särskilda satsn-
ing på kvinnors hälsa.

inget uppdrag som rör genusperspektiv 
eller genusforskning. inga särskilda medel 
avsatta för genusforskning.

2011
-
2012

inget uppdrag som rör genuspers-
pektiv, genusforskning eller kvinnors 
hälsa.

cancer
cell & molecular biology
dermatologogy
development biology
diabetes
digestive system & kidney
drug addiction
effektstudier
endokronologi
environmental med & toxicology
Health care sciences
Heart & blood vessels
idrottsforskning
infrastrukturmedicin

medicin
medicin, generellt
mikriobiol, immuniol & infect dise
musculoskeletal system
nervous system
neurovetenskap
organismbiologi
övrig forskning
Pharmacy
Praxisnära forskning
Prenatal forskning
Psychiatric diseases
Public Health
respiratory system

Bilaga 2. Ämnesområden i VR:s projektdatabas
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Bilaga 3. Statistiska centralbyråns klassificeringar i VR:s  
projektdatabas

utvecklings biologi
cellbiologi
molykelärbiologi
immunologi
toxikologi
neurobiologi
Genetik
Bioinformatik
funktionsgenetik
övrig biologi
Biokemi och bioteknik
arbetsvetenskap och  
ergonomi
anestesiologi
intensivsjukvård
katastrofmedicin
traumatolgi
endokrin kirurgi
Handkirurgi
kirurgi
kärlkirurgi
neurokirurgi
ortopedi
Pediatrisk kirurgi
Plastkirurgi
thorax kirurgi
transplantations kirurgi
urologi
obstetrik & gynekologi
reproduktiv hälsa
reproduktiv & perinatal
onkologi
oto-rhino-laryngologi
audiologi
Logopedi
neurovetenskap
neurobiologi
medicinsk cellbiologi
anatomi
Histologi
tumörbiologi
Patologi
rättsmedicin
molykelär medicin
dermatologi & venereologi
klinisk genetik
medicinsk genetik
molykelärbiologi
molykelär ekogenetik

medicin
Barnkardiologi
diabetologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Hematologi
kardiologi
Hematologi
kardiologi
kardiovaskulär medicin
Lungsjukdomar
molykelärmedicin
neurologi
njursjukdomar
Palliativ medicin
Pediatrisk medicin
Prenatal-prenatalf
reumatologi
klinisk farmakologi
toxikologi
experimentell hjärnforsk-
ning
fysiologi
klinisk fysiologi
klinisk neurofysiologi
medicinsk teknik
molykelär neurobiologi
neurobiologi
neurofysiologi
näringslära
oftalmologi
ortopedi
radiologi
diagnostisk radiologi
radiofysik
strålningsbiologi
allmänmedicin
arbetsfysiologi
epidemiologi
folkhälsovetenskap
miljömedicin
samhällsmedicin
socialmedicin
yrkesmedicin
allergologi
immungenetik
immunologi
immunbiologi
klinisk immunbiologi

tumör immunologi
Bakteriologi
klinisk virologi
medicinsk mikrobiologi
Virologi
infektionssjukdomar
Biokemi
neurokemi
Barn och ungdomspsykiatri
Beteendelära
Psykiatri
odontologi
kostvetenskap
Vårdvetenskap
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Bilaga 4. Översikt regleringsbrev för FHI 2003-2011.

År  

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009-
2010

 2011

Uppdrag relaterade till genus

Återrapportera de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att minska ojämlikheten 
i hälsa med avseende på kön. 
ta fram en handlingsplan för myndighetens jämställdhetsarbete.

Återrapportera de viktigaste åtgärderna som vidtagits under året för att minska 
ojämlikheten i hälsa med avseende på kön. 
Genusperspektiv vid nationella uppföljningar och utvärderingar. 
Genusperspektiv vid konferenser och i publikationer.
Genusperspektiv vid tillsyn, redovisning och insatser för vissa verksamhetsgrenar. 
könsuppdelad statistik vid återrapportering.

analysera folkhälsopolitikens bestämningsfaktorer inom samtliga elva målområ-
den ur ett jämställdhetsperspektiv.

indikatorer för folkhälsans viktigaste bestämningsfaktorer skulle redovisas efter 
kön i den folkhälsopolitiska rapporten.
analys av myndighetens verksamhet utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
Villkor och förutsättningar för olika kön ska beaktas i vissa åligganden. 
kartläggning av kunskapsläget om unga kvinnors och mäns situation i arbetslivet.
uppföljning av ungdomars levnadsvillkor inom området hälsa och utsatthet samt 
belysa skillnader i utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor beroende på kön.

fortsätta arbetet med den folkhälsopolitiska propositionen och redovisa utveck-
lingen av bestämningsfaktorerna efter kön. 
följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende folkhälsopolitiken 
och redovisa detta uppdelat på kön. 
redovisa de insatser som gjorts för att öka kunskapen om de påverkbara hinder 
som finns för att uppnå en god hälsa bland funktionshindrade flickor, kvinnor, 
pojkar och män.

redovisa ungdomars levnadsvillkor avseende folkhälsopolitiken uppdelat på kön.  
säkerställa att kompetens om kvinnors och mäns villkor fanns vid myndigheten. 
uppdrag om mäns våld mot kvinnor bland nationella minoriteter.

uppdrag om mäns våld mot kvinnor bland nationella minoriteter.

inget uppdrag om genus, kön, jämställdhet, kvinnor, män flickor eller pojkar.
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