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Ordlista jämlik vård 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården ska 

bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. God vård ska bland annat vara jämlik. 

Nedan förklaras vad ”jämlik hälso- och sjukvård” är, alla kategorier som ingår i det och 

närliggande begrepp. Ordlistan bygger i stor utsträckning på andra myndigheters definitioner, 

exempelvis Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen och Statens Folkhälsoinstitut. 

Jämlik hälso- och sjukvård 

Vård och behandling erbjuds på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett kön, 

genus, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, utbildning, bostadsort, social 

ställning, etnisk tillhörighet, eller religion eller annan trosuppfattning.  

Jämställd hälso- och sjukvård  

Köns- och genusspecifika förhållanden beaktas i diagnostik, behandling och bemötande, och 

vård erbjuds på lika villkor oavsett kön.  

Begrepp som ingår i jämlik hälso- och sjukvård 

Kön och genus 

Med kön avses det kön som tilldelas en person vid födseln, eller det kön som senare 

fastställs för hen.  

Utöver det tilldelade/fastställda könet finns också det som kallas genus – vilket brukar 

beskrivas som människans ”sociala kön”. Genus kan ses som ett socialt system, som delar 

in människor i kategorierna ”män” eller ”kvinnor” och som tillskriver dessa kategorier olika 

egenskaper. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något 

definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar.  

Könsidentitet 

Könsidentitet brukar beskrivas som en persons självupplevda kön. Det beskriver vilket kön en 

individ själv känner att hen har, oavsett tilldelat eller juridiskt kön. Exempel på 

könsidentiteter kan vara kvinna, icke-binär, transperson, transkvinna, genderqueer, man,  

transman och så vidare. 
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En person som identifierar sig med det kön hen tilldelades vid födseln kallas ibland CIS-

person. CIS är latin för ”på samma sida”. En person som delvis eller inte alls identifierar sig 

med det kön hen tilldelades vid födseln kallas ibland transperson, där trans är latin för 

”överskrivande”.  

Begreppet queer är ett brett begrepp som grundar sig i en kritik mot hur vi placeras i kategorier 

utifrån kön och sexualitet. Begreppet kan användas akademiskt/teoretiskt – för att förklara vad 

en tycker och tänker. Det kan också användas för att beskriva hur en känner sig/identifierar sig 

– ”att vara queer” kan innebära att en person inte vill definiera sitt kön eller sexualitet.  En kan

också använda ”queer” för att beskriva sin könsidentitet eller sexualitet.

Sexuell läggning 

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i.  

En sexuell läggning består av olika komponenter, så som praktik och preferens. Praktik är vad 

en gör och vilka erfarenheter en har, vem en har en relation med eller vem en har sex med. 

Preferens är vad en tycker om och föredrar. 

I den svenska diskrimineringslagen finns tre sexuella läggningar: homosexuell, bisexuell och 

heterosexuell läggning. Detta bygger dock på idén om att det bara finns två kön: homo = samma 

kön som sitt eget, hetero = motsatt kön, och bi = två kön.  

Som en kritik av tvåkönsnormen har begreppet pansexuell därför uppstått, vilket istället visar 

på att det finns ett spektrum av kön.  

Begreppet asexuell brukar användas för att beskriva en person som inte upplever någon aktiv 

sexualitet och/eller inte känner sig intresserad av sexuella relationer. Begreppet används olika 

av olika personer.  

Ålder 

När det gäller ålder grupperas människor på lite olika sätt i statistiska sammanhang; exempelvis 

barn, ungdomar, unga vuxna, äldre, äldre-äldre. Det är inte alltid definierat vad som menas när 

någon exempelvis talar om ungdomar, men det brukar anges i det enskilda fallet vilket 

åldersspann som avses. 

Funktionsvariation 

När vi pratar om funktionalitet avses våra fysiska, psykiska och kognitiva sätt att fungera.  

Ibland talas det om funktionsnedsättningar; till exempel står i diskrimineringslagen att det är 

olagligt att diskriminera en person för att den har så kallad ”nedsatt” funktionalitet. Ett begrepp 

som allt oftare hörs är istället funktionsvariation; det är ett ord som används för att beskriva 

den fysiska, psykiska eller kognitiva variation som finns hos människor – utan att värdera denna 

variation i antingen nedsatt eller fullständig, sjuk eller frisk. Vi har alla en funktionsvariation, 

ett sätt att fungera, och detta förändras för de flesta av oss under livets gång.   
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Utbildning 

Utbildning avser i detta sammanhang skol-, högskole- och universitetsutbildning. Det är vanligt 

att statistik delas upp i förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning. Ibland skrivs 

grundskola/motsvarande istället för förgymnasial utbildning. Ibland används indelningen lång, 

mellanlång och kort utbildning efter följande indelning: 

Kort utbildning = gymnasial utbildning högst 2 år  

Mellanlång utbildning = eftergymnasial utbildning mindre än 3 år  

Lång utbildning = eftergymnasial utbildning 3 år eller mer  

Begreppen ”låg” eller ”hög” utbildning, som inte är helt ovanliga, riskerar att förstärka 

statushierarkier kopplade till utbildning.  

Bostadsort 

Bostadsort avser adressen där en person är folkbokförd. Statistik delas ibland in i personer som 

bor i en kommun, en församling eller i ett av Västra Götalandsregionens hälso- och 

sjukvårdsnämndområden. 

Social ställning 

Begreppet social ställning är svårt att definiera. Det är ett samlingsbegrepp som kan ha olika 

innebörd, till exempel samhällsklass, utbildningsgrad, social status, inkomst och/eller boende. 

Det saknas en entydig definition och begreppet social ställning borde bara används 

tillsammans med en förklaring om vad som avses. 

Etnisk tillhörighet 

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. En person kan ha en eller flera etniska tillhörigheter. Den etniska 

tillhörigheten bygger på självidentifikation. Det är alltså individen själv som definierar sin eller 

sina etniska tillhörigheter.  

Religion eller annan trosuppfattning 

Det är svårt att definiera ordet religion. Ofta menas olika trosuppfattningar när en talar om 

religion. I olika trosuppfattningar ingår bland annat de sex världsreligionerna kristendom, 

islam, hinduism, buddhism, sikhism och judendom. Annan trosuppfattning (ett uttryck som 

används i diskrimineringslagen) innebär något annat än religion men är begränsat till en 

åskådning som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Det gäller inte etiska, 

filosofiska eller politiska värderingar/åskådningar.  
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Närliggande begrepp 

Mänskliga rättigheter 

Alla människor är lika i värde och värdighet och har rätt till samtliga mänskliga rättigheter utan 

åtskillnad. Mänskliga rättigheter kan sägas beskriva vad som inte får göras mot någon 

människa och vad som måste göras för varje människa och berör därför alla samhällsområden. 

Rättigheterna beskrivs i ett antal internationella konventioner. I Sverige finns en 

diskrimineringslag. Den säger att ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Dessa sju grunder är de som är skyddade i 

lagstiftningen. Det är viktigt att känna till, då en själv kanske använder andra begrepp, som t.ex. 

bara ”könsidentitet eller uttryck” istället för ”könsöverskridande identitet eller uttryck”, eller 

”funktionsvariation” istället för ”funktionsnedsättning”.  

Diskriminering 

Rätten att i allt väsentligt bli behandlad som alla andra anses vara en mänsklig rättighet, i 

enlighet med FN: s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Bakgrunden är den  

humanistiska tanken att alla människor är lika mycket värda.  

I Sverige finns det en Diskrimineringslag (2008:567) som trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Diskrimineringslagen 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. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt. Det kan också handla om bristande 

tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot 

diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom 

att se till att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs.  

Mångfald 

Mångfald är ett samlingsbegrepp som innefattar alla de olikheter som finns mellan människor 

med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Bland annat talas om etnisk, kulturell, 

social, språklig och religiös mångfald.  För att skapa reell mångfald räcker det inte med att få 

med några personer ur grupper som inte tillhör normen, t.ex. genom att anställa någon/några ur 

en viss grupp på en arbetsplats. Istället krävs ett aktivt jämlikhetsarbete, både kvalitativt och 

kvantitativt. 

Likabehandling 

Arbetet med likabehandling syftar till att främja lika rättigheter och att motverka diskriminering 

på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ordet likabehandling 

kan dock vara lite missvisande. Det låter som att alla alltid ska behandlas precis likadant. Jämför 

http://sv.wikipedia.org/wiki/De_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna
http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_deklaration_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humanism
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transpersoner
http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Religion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trosuppfattning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionsneds%C3%A4ttning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_l%C3%A4ggning
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istället med uttrycket ”likvärdig behandling” eller ”jämlik behandling”. För att uppnå detta kan 

människor behöva behandlas olika, utifrån sina olika förutsättningar.  

Normer 

Normer avser förväntade beteende i exempelvis en social grupp och kan jämföras med osynliga 

lagar. Ofta är normerna outtalade och informella, vilket gör att människor inte behöver fundera 

på hur de ska bete sig i vissa situationer. En del normer kan skapa maktskillnader mellan 

människor. Beteenden som faller utanför normer riskerar att bli bortförklarade och människor 

som går utanför normerna riskerar att bli diskriminerade. 

Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att: 

 synliggöra normer

 ifrågasätta normer

 synliggöra privilegier

 granska den egna positionen och egna föreställningar

 hitta strategier för förändring

Begrepp med anknytning till kön 

Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att nå jämställdhet mellan könen. Det innebär enligt 

Europarådet "(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så 

att jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av  

processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet".  

Begrepp med anknytning till funktionsvariation 

Begreppet funktionshinder syftar på de hinder som uppstår mellan individen och omgivningen 

beroende på funktionalitet. Ett funktionshinder kan till exempel vara trappor, svårtillgänglig 

information eller attityder. Det går inte att säga att en person är funktionshindrad. Det är olika 

hinder i miljön eller i samhället som gör människor funktionshindrade.  Exempelvis om du är 

rullstolsburen och möter en entré med bara trappor. Då uppstår ett funktionshinder. Men om 

det finns en ramp, då skapas inte ett hinder. Funktionshinder finns alltså i miljön och aldrig hos 

personer. Till exempel är det muséet som har ett funktionshinder, inte en museibesökare. 

Begrepp med anknytning till social ställning 

Socioekonomi 

Grundläggande för socioekonomin är personens position på arbetsmarknaden, vilket antas ha 

en avgörande betydelse för välfärdsfördelning och livschanser. De flesta socioekonomiska 

indelningar skiljer mellan företagare (arbetsgivare) och anställda (arbetstagare). En uppdelning 

mellan arbetare och tjänstemän är också vanlig. För att ytterligare dela upp arbetar- och 
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tjänstemannayrken på olika klasser används det ibland antal utbildningsår som normalt krävs 

för ett yrke.  

Care need index (CNI) utgör grunden vid beräkning av särskild ersättning för socioekonomi 

inom VG Primärvård. CNI är ett validerat mått som skattar sjukdomsbördan i en befolkning 

efter socioekonomiska variabler. Det har tagits fram genom att ett antal svenska allmänläkare 

skattat olika förhållanden utifrån hur de påverkar belastningen på primärvårdsmottagningar. 

Måttet baseras på ensamstående 65 år och äldre, utlandsfödda, arbetslösa, ensamstående 

föräldrar, barn under fem år, individer som flyttat senaste året samt personer med kort 

utbildning.  

Barnfattigdom 

Barnfattigdom är fattigdom som drabbar barn. Med barn avses vanligen åldern fram till 18-

årsdagen. Begreppet fattigdom kan ha olika definitioner. I Sverige har Rädda Barnen 

uppmärksammat barnfattigdom genom att de publicerat årliga rapporter sedan 2002. Rädda 

Barnens definition omfattar barn i åldern 0 till 17 år och består dels av familjer berättigade till 

försörjningsstöd (socialbidrag), det vill säga som annars skulle leva under existensminimum, 

dels av familjer med låg inkomststandard. Barnfattigdomsindex mäter således andelen barn 

0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll.

Folkbokföring och dokumentation 

Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska alla personer bosatta i Sverige, permanent eller mer 

än ett år, vara folkbokförda på den adress där de ”har sin huvudsakliga dygnsvila”. Detta kan 

vara svårt för exempelvis personer som är bostadslösa eller hemlösa. Det kan också vara svårt 

för personer som saknar uppehållstillstånd eller dokumentation; så kallade ”papper”. Personer 

som saknar papper har sedan juli 2013 laglig rätt till hälso- och sjukvård i Sverige.  

Begrepp med anknytning till etnisk tillhörighet 

Födelseland 

Det landet en person föddes i. Ibland används orden härkomst eller härkomstland synonymt. 

En person med utländsk bakgrund avser en svensk medborgare som är född utomlands eller 

av utrikesfödda föräldrar.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fattigdom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barn
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4dda_Barnen
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%B6rjningsst%C3%B6d
http://sv.wikipedia.org/wiki/Existensminimum
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Andra närliggande begrepp 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av 

hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och 

ömsesidigt stödja varandra. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 

dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. 

Intersektionalitet 

Med intersektionalitet menas teorier om hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker 

varandra, till exempel kön och etnicitet. Begreppet kommer ifrån det engelska ordet 

”intersection”, alltså ”skärning” eller ”korsning”. En viktig utgångspunkt för intersektionella 

analyser är att människors erfarenheter, identiteter och möjligheter skapas utifrån en rad olika 

positioner som vi har i samhället, som inte kan förstås isolerade från varandra. När vi till 

exempel pratar om ”kvinnor” som grupp, är det viktigt att se hur gruppen består av personer 

med olika erfarenheter och med olika tillgång till resurser och utrymme. En kvinna som är 

lesbisk och använder rullstol möter till exempel normer kring sexualitet och funktionalitet, som 

en heterosexuell kvinna som uppfyller funktionalitetsnormerna inte gör. 

Folkhälsa 

Hälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. 

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd vad gäller nivå och fördelning. 

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde där det studeras olika faktorers 

betydelse för befolkningens hälsa, effekter av politiska åtgärder samt folkhälsoarbetets inverkan 

på hela samhället och olika befolkningsgrupper. Kärnan i folkhälsoarbete är hälsofrämjande 

och sjukdomsförebyggande insatser i befolkningen.  

     Om du har några frågor eller synpunkter hör gärna av dig till 

kjv@vgregion.se 

mailto:kjv@vgregion.se



