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Det osynliga könet i en ekonomiserad sjukvårdsvärld 

I en intervju med en kvinnlig läkare på den vuxenavdelning för astma och allergi där jag år 

2004 genomförde mitt fältarbete ställde jag frågan om hon ansåg att patientens kön spelade 

någon roll i mötet med läkaren. På min fråga svarade hon att hon inte visste och att detta var 

min uppgift att undersöka. I hennes svar återfinns ett perspektiv av en könlös kropp där det 

snarare är patienternas lungor och hudutslag som är centrala. Men sociala och kulturella 

faktorer som kön, generation, klass och etnicitet har en påverkan vid läkarens möte med 

patienten.  

 

Samtidigt som avdelningen främst fokuserar på kroppen, har vi en utveckling där hälso- och 

sjukvården ställer allt högre krav på att patienten skall vara aktiv, ta vara på sina rättigheter 

och förväntas ta ett eget ansvar för sin vård. Denna utveckling har av många sociologer sett 

som en del av den ekonomisering som hälso- och sjukvård genomgått under de senaste 

femton åren. Här finns en ytterligare fokus på individen som fristående olika sociala och 

kulturella faktorer. Men vad händer när den enskilda patienten själva måste vara aktiv för att 

få igenom olika behandlingar? Här är kön inte osynligt, utan i hög grad närvarande.  Kön 

påverkar mötet mellan läkaren och patienten. Men hur kan kön vara en viktig utgångspunkt 

för att ge förståelse för vad den aktiva patienten betyder i sjukvården? I presentationen 

kommer jag lyfta fram ett antal empiriska exempel som kan illustrera denna problematik 

mellan en sjukvård som önskar sig en allt aktivare patient men samtidigt osynliggör de sociala 

och kulturella faktorer som påverkar mötet mellan patient och de professionella. Vad kan det 

osynliga könet säga om en ekonomiserad sjukvårdsvärld?   

 


