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Det ingår i utbildningen för blivande
läkare att belysa sjukdomar, ohälsa, pa-
tient-läkarrelationen och läkarrollen i
ett genusperspektiv. De teorier jag ska
behandla är användbara inom alla dessa
områden. Men min utgångspunkt i den
här artikeln är frågor som rör doktorns
könstillhörighet. »Spelar doktorns kön
verkligen någon roll?» är nämligen en
fråga som nästan alltid kommer upp när
jag har seminarier med medicine kandi-
dater om genusfrågor inom medicinen.
Vi brukar komma in på förväntningar
och bemötande från patienter och per-
sonal, läkarens syn på sig själv, patien-
ter och medarbetare samt läkares kar-
riärmöjligheter, lön och val av speciali-
tet. 

Kön är en del av varje persons iden-
titet. Personliga uppfattningar och för-
hållningssätt kan därför spela in på ett
helt annat sätt än när det gäller att för-
medla kunskaper om till exempel hjärt-
klaffar eller cancerbehandling. Under-
visning och seminariediskussioner får
lätt en ideologisk slagsida där förutfat-
tade meningar och okunskap kan leda
till låsta positioner. Då är det särskilt
viktigt att föra studenter (och lärare)
tillbaka till de forskningsresultat som
finns och som kan ge en vetenskaplig
grund vid undervisningen om betydel-
sen av kön. I den här artikeln kommer
jag att göra en översikt av några teorier
och begrepp från de senaste årtiondenas
könsteoretiska forskning.

Kön som social konstruktion
Inom medicinen lär vi oss att kön är

biologiskt bestämt, och det är väl obe-
stridligt när det gäller kvinnors och
mäns olika könsorgan, hormoner och

roll i reproduktionen. Men hur är det
med vår benägenhet att se biologin som
förklaring även till innebörder av
»kvinnligt» och »manligt» och därmed
också till beteenden som verkar skilja
mellan kvinnor och män, till exempel
språk och ledarstil?

Forskning inom samhällsvetenskap
och humaniora lär oss att kön inte en-
bart bestäms av biologi. Vad som anses
som »kvinnligt» och »manligt» skapas
också av samhället och av den enskilde
utifrån rådande värderingar och normer. 

Jag kommer här att diskutera forsk-
ning som handlar om könskonstitue-
ring, det vill säga de livslånga kompli-
cerade processer där varje kvinna och
man, i samhandling med andra, ständigt
skapar och återskapar kön med det om-
givande samhällets struktur och värde-
ringar som ram. 

För att illustrera teorierna och som
grund för analyser använder jag citat
från gruppsamtal med medicine stude-
rande vad gäller betydelsen av kön.
Samtalen initierades och dokumentera-
des ursprungligen av Nätverket för
kvinnliga universitetslektorer inför ar-
betet med boken Läkare, doktor, kvinna
[1].

Makt och kön
»Men mitt namn glömde han hela ti-

den»(kvinnlig studerande vars överlä-
kare alltid kom ihåg de manliga kandi-
daternas namn).

»Om du fortsätter att skratta så där
kan du nog klara dig igenom utbild-
ningen»(kvinnlig studerande som åter-
ger en kommentar från en manlig kirurg
när hon skrattat åt hans skämt).

Med makt avses här definitionsrätt
och tolkningsföreträde, tillgång till in-
formation och kontakter samt möjlighe-
ter till insyn, påverkan och inflytande
såväl offentligt som privat. Könsteore-
tisk forskning visar på komplexa men
föränderliga samband mellan kön och
makt – historiskt, kulturellt och sam-
hällsmässigt [2]. Maktasymmetrins upp-
komst förklaras ofta utifrån en tidig
könsarbetsdelning grundad på kvinnors
barnafödande [3]. Könsteoretisk forsk-
ning strävar efter att utveckla kunskap
om de mekanismer som gör att asym-
metrin ständigt återskapas [2, 4].

Begreppet könsmakt används för de
ofta outtalade regler eller normer samt
de sociala företeelser och processer
som bidrar till att vidmakthålla och åter-
skapa det mönster av manlig överord-
ning och kvinnlig underordning som
finns som norm för relationen mellan
könen i vårt samhälle och vår kultur [5].
(Dessa normer och processer berörs
längre fram.)

Mönstret märks tydligast på struktu-
rell nivå. I arbetslivet dominerar män på
ledande befattningar, och män har hög-
re löner än kvinnliga kolleger med lik-
värdiga arbeten [6]. Merparten av dem
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som drabbas av sexualiserat våld är
kvinnor [7, 8]. I detta avseende kan man
säga att vi lever i ett manssamhälle med
ett strukturellt förtryck av kvinnor. 

På mellanmänsklig och individuell
nivå är mönstret inte alltid lika tydligt.
Kvinnor kan inte ses som en homogen
och enhetlig grupp, och inte heller män.
Faktorer som social bakgrund, status,
etnicitet, sexuell orientering, religion
och ålder samverkar med kön och gör
kvinnor (och män) sinsemellan olika
vad gäller såväl behov som möjlighet
till självbestämmande, inflytande och
makt [9, 10]. 

Begreppet »den dolda relativa un-
derordningen» [11], som använts för att
beskriva kvinnans position i moderna
parrelationer, kan hjälpa oss att få syn
på mönstret även på individnivå. Ett an-
nat sätt är att vara uppmärksam på så
kallade »härskartekniker» [12]. Så kal-
las delvis omedvetna och oreflekterade
strategier för fortsatt underordning som
grupper med makt använder mot under-
ordnade. När den manlige överläkaren
glömmer den kvinnliga studerandens
namn använder han härskartekniken
osynliggörande. Att antyda att en
kvinnlig kandidat kan klara utbildning-
en genom att skratta åt sin manlige
överläkares skämt kan ses som förlöjli-
gande. Andra härskartekniker är undan-
hållande av information, dubbelbe-
straffning samt påförande av skuld och
skam.

Könsrelaterade dikotomier –
en del av vårt kultur ella arv
»Måste vi bli manliga doktorer? Kan

vi vara kvinnliga doktorer?» (kvinnlig
studerande).

Termerna »manlig» och »kvinnlig»
används i detta citat som så ofta utan
någon närmare definition. Det tas för
givet att vi alla vet vilka egenskaper
och beteenden som avses. De kan upp-
fattas som självklara och naturliga.
När innebörden av något anses själv-
klar finns anledning att fundera på hur
mycket kulturella föreställningar spe-
lar in. 

Ända sedan tidiga antiken har i vår
västerländska kultur efterhand skapats
motsatspar som använts i tänkandet
kring manligt och kvinnligt [13]. Ex-
empel på sådana dikotomier är: förnuft
– känsla, aktiv – passiv, autonom – be-
roende, själ – kropp. De begrepp som
nämns först i dessa motsatspar har as-
socierats till manligt kön. De har dess-
utom tilldelats större värde och betrak-
tats som normen för det mänskliga.
Kvinnligt kön har blivit synonymt med
det avvikande, det som mannen inte är.
När könsteoretiska forskare idag talar
om relationen mellan kvinnor och män
i termer av genussystem är det samma
mönster som avses; ett system som kän-

netecknas av hierarki och åtskillnad
mellan könen [4].

Dessa dikotoma föreställningar ingår
i vårt historiska och kulturella arv och
inverkar på hur vi idag ser på, och vad vi
förväntar oss av, kvinnor respektive
män. Den medicinska världen utgör inte
något undantag. I frågan om huruvida
kvinnliga läkarstuderande måste bli
»manliga» doktorer finns hela detta kul-
turella arv. Och för att svara måste man
fråga sig: Hur definierar vi i början av
2000-talet vad det är att vara läkare?
Kan det vara »kvinnligt» att vara läkare?

Officiella och
inofficiella könsnormer
»Om vi tar ledigt för att vara hemma

med barnen blir det svårt för dem som
sitter och bestämmer» (manlig stude-
rande).

»Kan man vara kvinnlig kvinna och
doktor samtidigt?» (kvinnlig studeran-
de).

»Finns det andra krav på kvinnor?»
(kvinnlig studerande).

I de flesta samhällen har funnits, och
finns, mer eller mindre stränga regler el-
ler normer för vad som kännetecknar en
»riktig» kvinna respektive en »riktig»
man. Reglerna kan vara officiella, utta-
lade och öppna och/eller inofficiella,
outtalade och dolda [2]. Det har också
funnits och finns sanktioner mot dem
som avviker från dessa normer. För-
väntningarna på kvinnor och män är oli-
ka och har varierat med tid och plats.
För 40 år sedan ansågs det till exempel
onaturligt för en man att dra en barn-
vagn. Idag kan det bli problem om en
man begär föräldraledigt. Det är inte
vad arbetsgivaren väntar sig även om
det är lagligen tillåtet och uppmuntras i
officiella kampanjer. Inofficiella nor-
mer är seglivade och lever kvar trots
lagändringar.

När den kvinnliga kandidaten frågar

sig om man kan vara »kvinnlig» och
samtidigt doktor brottas hon med en in-
officiell norm för kvinnlighet. Trots allt
tal om och arbete för jämställdhet är det
inte »kvinnligt» att ha makt, vilket lä-
kare har. Det ligger i kvinnlighetens
normer att vara underordnad [14, 15].
När en kvinna kommer i chefsposition
blir själva det faktum att hon är kvinna
en avvikelse, oberoende av hur den en-
skilda kvinnan väljer att uttrycka eller
inte uttrycka sin »kvinnlighet».

Den kvinnliga studerande som und-
rar om det finns speciella krav på kvin-
nor ställer närmast en retorisk fråga.
Hon ger förmodligen uttryck för det hon
på ett intuitivt sätt känt av hela livet: en
annan förväntan på henne än på pojkar
och män i hennes omgivning, för närva-
rande de manliga studiekamraterna. Det
är en förväntan som kommit till uttryck
bland annat i hennes könssocialisering. 

Könssocialisation
och könskonstituering
»Killar snackar till sig fördelar, de

är bättre på att sälja sig själva. . . Sånt
är pinsamt, det är som att ställa in sig»
(kvinnlig studerande).

»Killar tar för sig, de vågar» (man-
lig studerande).

Socialisation kallar man den påver-
kan som en individ utsätts för för att bli
en anpassad samhällsmedborgare. So-
cialisation sker på de flesta av livets om-
råden: i hemmet, i förskola och skola,
via medier, i kamratkretsar, på arbetet
[16, 17]. I socialisationsprocessen på-
verkas vi till att vilja vara könstypiska,
så att det blir till en del av vår identitet
att i handlingar, tankar och känslor be-
kräfta den innebörd som könstillhörig-
heten har i vårt samhälle. Det önskvär-
da blir något som vi uppfattar som vårt
frivillig a val [18, 19]. Kvinnor och män
internaliserar den könsliga hierarkin.
Kvinnor omvandlar de begränsade möj-
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ligheter som underordningen medför
till sina önskningar. Det som kan ses
som överordning uppfattas inte som så-
dan utan som en del av mannens köns-
identitet. »Den dolda relativa underord-
ningen» i moderna parrelationer och i
arbetslivet omdefinieras därmed och
betecknas som jämställdhet [11, 20].

Att det könstypiska blir en del av vår
identitet betyder att det går på djupet.
Det är mera än en anpassning till nor-
mer. Begreppet »könsroll» är därför
otillräckligt. En roll kan ses som en
uppsättning attityder som man lär in och
tar på sig. Därmed skulle det vara rela-
tivt lätt att ta den av sig igen, att lära om;
något som inte gäller för en persons
identitet [21].

Även socialisationsbegreppet har
brister. Det kan uppfattas som att man
ser skapande av kön och formande av
könsidentitet som något en individ en
period i barn- och ungdom passivt på-
förs utifrån genom omgivningens för-
väntningar och samhällets normer. Ge-
nom att i stället använda begreppet
könskonstituering eller konstruktion av
kön betonas det livslånga skapandet och
individen som subjekt och medskapan-
de aktör. Individen både skapar kön och
skapas som kön i dagliga praktiker på
olika könsskapande områden i samspel
med andra människor. Individen skapar
kön genom att förhålla sig till samhäl-
lets könskulturella normer, följa dem el-
ler bryta mot dem [22].

I uppfostran tillåts pojkar i större ut-
sträckning än flickor att ta eget utrym-
me, att hävda sig själva och att våga. De
tränas i tävling och konkurrens, obero-
ende och självförverkligande. I den so-
ciala träningen av flickor ingår i högre
grad än för pojkar ett omsorgstänkande
och en relationsinriktning: att ta hänsyn
till andra, lyssna, känna in och stämma
av. Det kan ibland innebära en träning i
att offra sig och vara självutplånande. I
varje fall innebär det en uppfostran till
empati, men ibland även till beroende
och tystnad [16, 23]. Beaktar man detta
blir det begripligt att det kan kännas
»pinsamt» för en kvinnlig studerande
att »snacka till sig fördelar» och svårt
att »våga ta för sig».

Omsorgskunskap
»Om det är nedblodat efter en un-

dersökning städar jag efter mig. Plock-
ar undan alla kanyler. Då säger skö-
terskan: Så fantastiskt att du gör så här.
Männen lämnar allt efter sig» (kvinnlig
studerande). 

»Vi är känsliga för vibrationer, kän-
ner av. Vad händer om vi börjar känna
av för mycket?» (kvinnliga studerande).

Att flickor mer än pojkar tidigt tränas
i och lär sig att tänka på andra, att »kän-
na av», att bli »känsliga för vibratio-
ner», leder så småningom till en speci-

ell sorts färdighet som gör att de blir
duktiga och skickliga på omsorgsarbete
[24]. Tyvärr ses denna genom praktisk
träning tillägnade omsorgskunskap
hellre som en egenskap som är vanliga-
re hos kvinnor än hos män [25], även
inom medicinsk och psykologisk veten-
skap. Omsorgskunskap som kompetens-
område osynliggörs därmed, inte minst
vid löneförhandlingar.

De kvinnliga medicinarna ovan
kämpar med sin omsorgskunskap. Är
det något som uppskattas eller. . . ? Det
verkar vara något som personal och pa-
tienter vill ha, men räknas det verkli-
gen? Kvinnliga läkare ombeds ofta av
manliga kolleger och annan personal att
prata med särskilt svåra eller krävande
patienter, och de känner sig uppskatta-
de och duktiga när de lyckas [26]. Men
det blir svårt att hinna med alla andra ar-
betsuppgifter som är kvar efteråt. Då
möts de av dubbla budskap och får rådet
att lära sig att sätta gränser och att inte
»känna av för mycket». Behöver det
arbete de blir ombedda att göra egentli-
gen inte utföras?

Kvinnors strategier i
en underordnad position
»Män är hyggliga och snälla så

länge man inte trampar dem på tårna»
(kvinnlig studerande).

Tidigt uppfattar flickor att de tillhör
en annan »sort» än pojkar och att i skill-
naden ingår att pojkar och män värderas
högre. För att kunna leva med denna in-
sikt i förhållande till den egna själv-
känslan tillägnar sig flickor och kvinnor
på individnivå olika personlighetsstra-
tegier [27]. Enskilda kvinnor kan växla
mellan strategierna beroende på situa-
tion och över tid.

Den första strategin innebär att kvin-
nan förnekar mönstret över-/underord-
ning. Hon omtolkar de fakta som talar
för att mönstret existerar och bidrar där-
med till att osynliggöra det. Strategin
innebär att kvinnan säger att hon aldrig
blivit motarbetad eller särbehandlad på

grund av sitt kön. Den passar bra in i den
rådande jämlikhetsideologin. Och hon
behöver aldrig riskera att trampa någon
man på tårna!

Den andra strategin bygger på över-
anpassning till ett underordnat kvinno-
ideal. Den manliga dominansen upp-
levs som berättigad beroende på kvin-
nors otillräcklighet. Kvinnor som väljer
denna strategi blir inte lika populära
som de som väljer den förra. De flesta
män vill inte se sig själva som överord-
nade och de flesta kvinnor vill inte
framstå som underordnade.

Den tredje strategin innebär att kvin-
nan protesterar mot manlig dominans
för att hon anser den orättvis och obe-
rättigad. Kvinnor med denna personlig-
hetsstrategi kommer i motsättning till
många män, men också till de kvinnor
som valt någon av de andra två strategi-
erna.

Dessa strategier är kvinnospecifika
former för allmänna förtrycksreaktio-
ner. Motsvarande finns beskrivet både
vad gäller förtryck på grund av klass
och ras.

Om man inser att kvinnor förhåller
sig olika till sin underordnade position
och till mäns högre status blir det inte
svårt att förstå att kvinnor kan bli sins-
emellan oense och att det är nästan
omöjligt att leva upp till den seglivade
myten att kvinnor alltid ska vara solida-
riska med varandra [28]. De som vill ha
maktmässiga behov tillgodosedda mås-
te vända sig till män.

Manlig homosocialitet
»Är det så att män väljer andra

män?» (kvinnlig studerande).
»Killar ställer ofta frågor som de re-

dan kan svaret på. När killarna gör så
blir en manlig läkare på något sätt be-
kräftad» (kvinnlig studerande).

Homosocialitet betecknar man det
fenomen som innebär att män på ar-
betsplatser, trots inbördes motsättning-
ar och olika plats i hierarkin, uppträder
enhetligt inför kvinnor [29]. Det är ett
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sätt för män att ge varandra utbyte och
bekräftelse. I bekräftelsen finns ett stort
inslag av social attraktion som har med
mäns högre status att göra. Det gör att
kvinnor kommer i andra hand och inne-
bär att överordningen upprätthålls. I
mansgruppen finns regler för hur man
ska komma framåt i hierarkin. Man ska
vara lojal uppåt, visa respekt och bered-
skap att ställa upp för det som gäller och
ge gåvor i form av beröm. Man ska kon-
kurrera horisontellt och neråt, och skil-
ja mellan offentligt och privat. 

Kvinnor har inte socialiserats till att
följa sådana spelregler. De möter därför
motstånd i grupper av män om de försö-
ker få inflytande. Män väljer oftast
andra män som den kvinnliga studenten
börjat misstänka. 

Spelar doktorns kön
verkligen någon roll?
»Förresten, säger någon manlig lä-

kare?» (kvinnlig studerande).
»En kvinnlig läkare/läkarkandidat

blir annorlunda bemött av vårdperso-
nalen jämfört med en manlig kollega. . .
Sköterskorna vågar inte störa de manli-
ga läkarna»(studerande av båda kö-
nen).

»Kan du se något i din sociala situa-
tion som kan bli ett hinder för dig under
tiden som AT-läkare? Är det bara kvinn-
liga läkare som får den frågan?»
(kvinnlig studerande om en förtäckt frå-
ga om eventuell graviditet som hon fått
när hon sökt AT).

En lärarkollega till mig brukar fråga
de kvinnliga kandidaterna hur en kvinn-
lig förebild skulle kunna vara. Svaren
blir ganska lika från gång till gång. En
kvinnlig läkarförebild ska vara kompe-
tent, duktig, säker och självständig. . .
men ändå kvinna. Ett sådant svar säger
oss att orden kompetent, duktig, säker
och självständig förknippas med läkare,
men inte med kvinna. Däremot förknip-
pas de nog med man. Jag har svårt att
tänka mig tillägget. . . men ändå man,
vid samma beskrivning av en manlig lä-
karförebild. 

Detta stämmer med teorierna om
könsdikotomier, socialisation och olika
kulturella förväntningar på könen. Det
säger också något om hur läkarprofes-
sionen är definierad. Den är skapad
utifrån en »manlig» norm [30]. Förr var
detta mycket tydligare utsagt än idag.
Men doktorn är i mångas ögon fortfa-
rande en man. Hur många gånger har
jag inte mött föräldrar som säger till
sina barn att hälsa på »farbror doktorn»
fast det är mig de möter? »Var är dok-
torn?» är en fråga kvinnliga läkare kan
mötas av när de presenterar sig för pati-
enten [31]. I studier på svenska sjukhus-
avdelningar ser man att många kvinnli-
ga läkare som en överlevnadsstrategi
har tenderat att neutralisera könstillhö-

righeten [30]. Det blir tydligt vilken
anomali en kvinnlig läkare fortfarande
kan vara.

Läkararbetets organisation har förut-
satt »manliga» livsvillkor. De första
kvinnliga läkarna valde i stor utsträck-
ning bort familj och barn [32]. På 1980-
talet blev en kvinnlig läkare vid en sak-
kunnigintervju inte tillfrågad om sina
meriter, utan om hon hade fött de barn
hon skulle föda. Hennes manlige med-
sökande tillfrågades inte om sina barn
[33]. Samma fråga i lite annan form får,
som vi ser ovan, en kvinnlig sökande till
AT-tjänst i slutet av 1990-talet.

Att läkaryrket är »manligt» definie-
rat gör också den kvinnliga läkarens re-
lation till övrig personal annorlunda än
manliga kollegers. Hon ses inte lika
självklart som en auktoritet och är där-
för lättare att »störa». Hon förväntas
själv göra en del av de arbetsuppgifter
som manliga läkare ofta får hjälp med;
arbetsuppgifter som är omsorgsrelate-
rade och därmed ses som mera »kvinn-
liga» [26].

Läkare av båda könen har posi-
tionsmakt gentemot patienter och per-
sonal. Manliga läkare tillskrivs genom
samhällets könskulturella normer dess-
utom könsmakt. Det finns alltså struk-
turer som ger kvinnliga läkare mindre
handlingsutrymme än manliga. Detta
har bland annat beskrivits som »glas-
tak» [34]. Inom sina ramar har kvinnli-
ga läkare ändå givetvis stora möjlighe-
ter att som aktiva subjekt göra egna val
och påverka sin situation.

I könsmaktsordningen tillhör kvin-
nor den underordnade gruppen. Det
förklarar varför de specifika svårighe-
ter som kvinnor möter länge domi-
nerat och fortfarande tar stor plats i
könsteoretisk forskning och i under-
visning som har den utgångspunkten.
Inom medicinen har således kvinnliga
läkares (och kvinnliga patienters) situa-
tion belysts. 

Könsteoretisk forskning uppmärk-
sammar emellertid också – och gör en
poäng av – att även män har ett kön [35].
De könskulturella ramarna ger män
som grupp fördelar i form av större
makt och utrymme. Men ramar innebär
ändå begränsningar och könsbundnaför-
väntningar på män ger speciella utma-
ningar, svårigheter och konsekvenser
som har börjat beskrivas och analyseras
i den gren av könsteoretisk forskning
som benämns maskulinitetsforskning.
Där har till exempel uppmärksammats
hur könsbundna förväntningar på män
kan leda till negativa hälsobeteenden,
som ger ökad dödlighet och sämre livs-
kvalitet jämfört med kvinnor [36]. Mas-
kulinitetsforskningen är en relativt ny
företeelse och mycket återstår att göra.
Det specifika i att vara man och läkare
är ett exempel på vad som skulle kunna

skildras och utforskas i ett sådant per-
spektiv. Kanhända leder sådan forsk-
ning till att män anser att även överord-
ningen har sitt pris och vill verka för
jämställdhet ur det perspektivet.

Dilemma att skriva om
»manligt» och »kvinnligt»
Att skriva den här artikeln har inne-

burit ett dilemma för mig. Varje gång
termer som »kvinnligt» och »manligt»
används, ja till och med när man gör
uppdelning i kvinnor och män, riskerar
man att förstärka och återskapa rådande
könsnormer [37]. Men mitt syfte har va-
rit att uppmärksamma att kvinnors och
mäns olika position och livsvillkor ska-
par skillnader mellan könen; skillnader
som inte är naturgivna och som därför
bör gå att förändra. 

En sådan förändringsprocess kan
leda till att könsdikotomierna tonas ner
och vår könsidentitet får mindre bety-
delse än nu för hur vi uppfattas och upp-
fattar oss som människor. Det finns
mycket att vinna på detta. Könskultu-
rella normer och förväntningar liksom
maktfördelningen mellan könen be-
gränsar både kvinnors och mäns möj-
ligheter att använda sig av och utveckla
individuella egenskaper, färdigheter
och gåvor.

*
Denna artikel är en förkortad och

delvis omarbetad version av författa-
rens kapitel »Spelar doktorns kön verk-
ligen någon roll» i boken Läkare doktor
kvinna [1].
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Summary

The forging of »feminine» and
»masculine»;
useful theories for the training of
doctors-to-be concerning the
importance of gender

Gunilla Risberg

Läkartidningen 2000; 97: 5335-40.

A gender perspective on health and consul-
tation is part of medical education today.
Teaching about gender must not focus on differ-
ences between men and women as essential,
biological, and unchangeable. The meaning of
“feminine” and “masculine” is largely a social
construction, i.e. the behavior and character of
an individual are seldom determined by sex.
Furthermore, women and men live under diffe-
rent conditions and have different positions in
society. Medical students need to be aware of
this and reflect upon the influence it may have
on their professional role and practice. To a-
chieve this awareness, knowledge about the
construction of gender is needed. This article re-
views relevant research in this field. The gender
of the physician is used as a basis and illustra-
tion of this.
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