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Social ställning och medicinskt bemötande i vården: 
en kunskapsöversikt 

Bakgrund 

Kunskapscentrum för Jämlik vård arbetar aktivt för att utveckla förutsättningar för att vård skall ges 

på lika villkor. Att ge ett gott bemötande till alla patienter oavsett förutsättning är avgörande för en 

jämlik vård. Nationella patientenkäter visar att en majoritet av patienterna i Sverige är nöjda med 

bemötandet de får i vården, men systematiska skillnader hittas också. Kvinnor, nationella 

minoritetsgrupper, personer med invandrarbakgrund och hbtq-personer är grupper som upplever 

brister i bemötande (Socialstyrelsen, 2011).  

 

En av grunderna för ojämlikhet är social ställning, ett kriterium som inte lyfts fram av 

diskrimineringslagstiftningen. En individs sociala ställning hänger samman med andra kategorier som 

kön, etnicitet, utbildning, yrke och inkomst. Olika sådana kategoriseringsordningar samverkar och 

förstärker varandra. Det är inte möjligt att enbart identifiera effekten av social ställning eftersom 

människors förutsättningar, erfarenheter och preferenser skapas utifrån de många olika positioner de 

har i samhället (Dahlén, 2012). Denna översikt fokuserar ändå primärt på kategoriseringen social 

ställning så som forskning har operationaliserat den. 

 

Syftet med föreliggande kunskapsöversikt är att beskriva och sammanställa vetenskaplig litteratur om 

hur patienters sociala ställning kan relateras till bemötandet i vården. Bemötande är ett komplext 

begrepp som inte enkelt översätts till en engelsk term. Socialstyrelsen har definierat bemötande på 

följande sätt;   

Hur patienten upplever bemötandet i vården kan påverkas av många olika 

faktorer, som delvis flyter in i varandra. Det kan bl.a. handla om; information, 

delaktighet och inflytande, kontinuitet, integritet, trygghet. Ytterst handlar bemötande 

om det individuella mötet mellan patient och vårdpersonal.  

(Socialstyrelsen, 2003) 

 

Ovanstående definition av bemötande har guidat tolkningen som använts i denna översikt. Av 

avgränsningsskäl har mötet mellan läkare och patient har varit i fokus. Social ställning är ett mått på en 

individs ställning och resurstillgång i samhället, baserat på exempelvis utbildningsnivå, status eller 
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inkomst. Förteckning över de definitioner som använts i studierna som ingår i översikten finns i bilaga 

1. SES används i den följande texten som förkortning för socioekonomisk status. 

 

Metod 

Den forskning som är inkluderad i översikten omfattar tolv internationellt publicerade, kollegialt 

granskade forskningsartiklar, främst från 2000 och framåt. Fyra artiklar äldre än så har identifierats 

genom andra artiklars referenslistor och inkluderats då de funnits särskilt relevanta. Databaserna som 

har använts är CINAHL och PubMed. Olika engelska termer har använts och kombinerats i 

sökningarna för att fånga in betydelserna av begreppet bemötande: communication, encounter, consultation, 

treatment, integrity, physician-patient, provider-patient, attitude. Dessa har separata innebörder men står alla för 

viktiga aspekter av bemötande. I metodbilagan finns en överskådlig tabell över vilka aspekter som 

tagits upp i de granskade studierna. Exempel på dessa är kliniskt beslutsfattande, läkares attityder och 

beteende, patienters uppfattning om vården, kommunikation mellan läkare och patient och delat 

beslutsfattande i vårdprocessen. I träfflistorna som genererats i sökmotorerna har först träffarnas titlar 

bedömts som relevanta eller inte. Därefter har artiklarnas abstrakt lästs. De artiklar som bedömts som 

relevanta har då lästs i fulltext och sedan antingen lagts åt sidan eller inkluderats i 

resultatbeskrivningen.   

 

För att ringa in fenomenet bemötande så väl som möjligt, har vissa avgränsningar gjorts. Studier som 

undersökt förskrivning av läkemedel har exkluderats, liksom studier som beforskat direkt 

diskriminering i vården. Diskriminering hänger förstås ihop med bemötande, eftersom den ofta sker 

just i möten mellan människor. Syftet med översikten var dock att undersöka mindre tydliga 

mekanismer i bemötandet än diskriminering i lagens mening och begreppet uteslöts därför. 

 

Resultatavsnittet består av en enkel återgivning av de resultat som de tolv funna artiklarna redovisat. 

 

Resultat 

Bemötande påverkas av social kontext  

I en omfattande forskningsöversikt från 1991 lyfter forskare fram betydelsen av att mötet mellan 

patient och läkare inte sker i ett neutralt vakuum, utan i en social kontext (Clark et al, 1991). Flera 

typer av sociala strukturer påverkar de beslut som tas under ett patientmöte, beskriver de. Åtskilliga 

studier visar att läkare inte bara är ”rationella maskiner” som styrs av patienters objektiva medicinska 
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fakta. Istället påverkas kliniska beslut av både patienters och läkares karaktäristika och förutsättningar, 

samt av de organisatoriska förutsättningar som mötet sker inom. Läkares bemötande av patienter har 

samband med strukturer som ålder, kön, nationell bakgrund och socioekonomisk position. Exempel 

från psykiatrisk forskning under 50- och 70-talen visar att patienter från lägre klasser återkommande 

skattades som mer sjukliga än medelklasspatienter. Lägre klass innebar även att få sämre prognos och 

korttidsterapi snarare än grundlig psykoterapi. Sådana resultat kan förklaras av att psykoterapi bygger 

på grundlig verbal förmåga, och att psykiatriker med medelklassbakgrund omedvetet helst behandlar 

patienter som är så lika dem själva som möjligt. Författarna till översikten menar att denna typ av 

ojämlikt bemötande behöver granskas genom att titta på dels de sociala variabler som påverkar mötet, 

dels det större hälso- och sjukvårdssystemet som vården ges i. Att bortse från detta innebär att över- 

och underbehandling av olika grupper riskeras och att sociala stereotyper får styra mötet. Studierna i 

Clarks översikt visar att läkares attityder och förväntningar, tillsammans med olika sociala 

förutsättningar, spelar en viktig roll i bemötandet av och responsen på patienters medicinska problem.  

 

Lägre social ställning leder till de enklaste åtgärderna  

En australiensisk studie från 1996 undersökte allmänläkares beslutsfattande i relation till patienternas 

socioekonomiska status (Scott et al, 1996). I studien tittade man på tre utfall: beslutet att förskriva 

läkemedel, beslutet att följa upp besöket och beslutet att genomföra diagnostiska test. Tre mekanismer 

pekas ut som påverkar läkares bemötande av patienter. Socialt avstånd mellan exempelvis en läkare 

från medelklassen och en patient från arbetarklassen påverkar kvaliteten i mötet. Läkarens och 

patientens olika kunskap och uppfattningar om hälsa och sjukdom är en annan mekanism. Den tredje 

är den professionella kontrollen, som sätter läkaren i ett överläge gentemot patienten. Analyserna 

visade att patienter med högre SES hade högre sannolikhet att få diagnostiska test medan patienter 

med lägre SES oftare fick utskrivna läkemedel, oberoende av hälsostatus. Detta pekar på att patienters 

sociala ställning påverkar allmänläkares beslut oavsett vilken typ av besvär patienten lider av. En 

förklaring som lyfts i studien är olika patienters förväntningar på läkares beslut och det faktum att 

individer med lägre SES är mer osäkra i att uttrycka sina preferenser.  

 

De som behöver mest tid och information får minst 

Australiensiska forskare undersökte genom att filma läkarbesök om de kunde finna samband mellan 

patienters sociala ställning och längden på deras läkarbesök (Wiggers och Sanson-Fisher, 1997). 

Analyserna visade att patienter med mindre kvalificerade yrken hade lägre odds att få ett långt besök, 

definierat som mer än tio minuter. Patienter med mer kvalificerade yrken fick i genomsnitt två 

minuter längre besök hos läkaren. Författarna påpekar att detta är ett oroande fynd som antyder att 
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socioekonomiskt missgynnade grupper inte alltid får den vård de behöver. Ohälsan är större i just 

dessa grupper och risken är alltså att de som behöver mest tid får minst. 

 

En svensk intervjustudie av onkologers beslutsfattande och behandlingsåtgärder visade att läkare 

själva var medvetna om att patienternas utbildningsnivå påverkade deras beslut i vården, trots att de 

ansåg detta vara orättvist (Cavalli-Björkman et al, 2012). Läkarna menade att lägre utbildade patienter 

var mer följsamma, försynta och ställde färre frågor om sin behandling. De sågs också som mindre 

behandlingsbenägna. Läkarna uttryckte en oro över att dessa patienter inte tillgodogjorde sig 

information de egentligen behövde, men också över att de riskerade att inte få optimal 

cancerbehandling på grund av läkarnas egna fördomar om gruppen lågutbildade. Fördomarna yttrade 

sig i uppfattningar som att lågutbildade hade sämre följsamhet, mer missbruk, 

kommunikationssvårigheter, oftare immigrantstatus samt sämre sociala nätverk. Läkarna beskrev att 

patienter med högre utbildning gavs längre tid för konsultationen än lågutbildade, eftersom de 

generellt sett ställde mer frågor och hade mer krav på sin behandling.  

 

Dessutom spelade patientens sociala nätverk roll för läkarnas bemötande: de måste försäkra sig om att 

patienten verkligen förstår informationen som ges, om de kommer utan någon närstående till besöket 

(Cavalli-Björkman et al, 2012). Läkarna beskrev även en uppfattning att patienter med mindre starkt 

socialt nätverk var mindre angelägna om att få cancerbehandling. Läkarna gav medvetet mer sällan 

kombinationsbehandlingar till ensamma patienter, på grund av rädsla för toxiska biverkningar och hur 

de skulle tas om hand. Dessa behandlingar sågs som möjliga att ge endast med stöd av en partner. 

Författarna till studien menar att de beskrivna uppfattningarna och fenomenen riskerar att 

underbehandla lågutbildade patienter, eftersom det snarast är lågutbildade som behöver extra 

information. Denna studie undersökte inte huruvida ett svagt socialt nätverk hade samband med att 

också ha låg SES, men det är troligt att dessa båda faktorer kan förstärka varandra och bidra till den 

sociala gradienten för överlevnad i cancersjukdomar. 

 

Patienter med lägre social ställning får patientcentrerat bemötande i mindre omfattning 

En amerikansk studie undersökte om social ställning påverkade huruvida onkologer använde sig av ett 

patientcentrerat förhållningssätt i samtal med patienter med kort tid kvar att leva (Pollak et al, 2010). 

Läkarbesök spelades in och kommunikationen under mötet analyserades därefter kvalitativt. När 

patienter med lägre ekonomisk säkerhet uttryckte sina sjukdomserfarenheter, var läkarna mindre 

lyhörda än de var med patienter med högre SES. De använde genomgående ett mindre 

patientcentrerat förhållningssätt i möten med personer med sämre ekonomiska förutsättningar, vilket 
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bland annat betydde att de utforskade patientens sjukdomsupplevelse sämre och visade mindre 

förståelse för patientens hela livssituation. Möjliga förklaringar som författarna till studien ger är 

läkares tro att dessa patienter inte hade råd med vissa behandlingar, eller att de räknade med att 

patienterna skulle vara mindre följsamma till behandling. Det framstår som om dessa faktorer kan 

påverka läkares engagemang för sina patienter negativt. 

 

Lägre utbildade patienter anses vara sämre på att ta till sig livsstilsråd 

En australisk studie undersökte genom telefonintervjuer med läkare hur deras uppskattning av 

patienters SES influerade deras förhållningssätt till vården (Furler et al, 2005). Av analysen framkom 

att läkarna tyckte det var svårt att uppskatta patienters sociala ställning, att veta när och hur de skulle 

ställa frågor kring utbildning och inkomst till sina patienter, och om det verkligen var relevant eller ej. 

De beskrev att livsstilsriskfaktorer var mer förankrade i lägre SES-grupper, delvis för att dessa 

(exempelvis rökning) sågs som en del av patienternas sociala identitet. De ansåg det också mindre 

troligt att patienter med lägre SES skulle ta till sig råd och uppföljning för sådana livsstilsfaktorer. 

Författarna till studien menar att detta riskerar att läkare inte ger samma information till låg- som till 

högutbildade eftersom de inte tror att lägre grupper särskilt väl tar till sig informationen. Detta i sin 

tur riskerar att öka de socioekonomiska klyftorna i ohälsa. 

 

Ett liknande fynd gjordes i en kanadensisk studie, där man lät läkarstudenter titta på en video med ett 

iscensatt patientmöte där patienten i den ena versionen gestaltades som en stereotyp person med låg 

social ställning, och i den andra med hög social ställning (Woo et al, 2004). Studenter som fick se 

patienten från lägre klass uttryckte mer negativa attityder än de som fick se patienten från högre klass, 

när de efter filmen fick fylla i ett frågeformulär. Studenterna uppskattade att denna grupp skulle ta till 

sig budskap om livsstilsförändringar sämre, inte dyka upp på återbesök, samt ha lägre socialt stöd i 

privatlivet. Man kunde dessutom se att studenter som själva hade lägre SES mer sannolikt angav att 

patienten med låg SES var en patient de skulle vilja ha. Författarna till studien påpekar att det är 

viktigt att utforska skälen till att dessa föreställningar uppenbarligen riskerar att skapas redan tidigt 

under läkarutbildningen.  

 

Läkare generaliserar från epidemiologisk data 

En amerikansk studie analyserade läkares uppfattningar om hjärtpatienter i syfte att studera hur 

föreställningar och idéer om patienter påverkas av patientens SES (Van Ryn och Burke, 2000). 

Materialet, som samlades in genom att läkare via enkäter bland annat skattade patienternas kognitiva 

förmågor, personlighet och sannolika beteenden, visade flera samband. Läkarna associerade patienter 
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med låg- eller medelhög SES med personlighetsdrag så som brist på självkontroll, irrationalitet, 

beroende och intelligensnivå. Läkarna skattade det även mindre sannolikt att patienter med lägre SES 

hade krav på sin karriär. Dessutom ansågs patienter med lägre SES vara mindre följsamma vid 

hjärtrehabilitering, mindre sannolika att ha en fysiskt aktiv livsstil och vara i riskzonen för att ha 

otillräckligt socialt stöd. Författarna till studien påpekar att det verkar som att läkare generaliserar 

epidemiologisk data till att gälla enskilda patienter. Epidemiologisk data skapar på så sätt stereotyper 

som riskerar att skymma de verkliga egenskaperna hos patienterna. Dessutom påpekar författarna att 

när patienter upplever att läkare bryr sig om dem, blir patienten oavsett sin sociala ställning mer aktiv i 

mötet, delger läkaren mer information, mer nöjd och mer behandlingsbenägen. 

 

Lägre social ställning leder till sämre kvalitet i kommunikationen 

I en översiktsstudie från 2005 undersöktes om patienters socioekonomiska status påverkar 

kommunikationen mellan läkare och patient (Willems et al, 2005). Resultaten visade att patienter från 

lägre klasser fick mindre positiva yttranden från sin läkare samt en mer styrande och mindre 

deltagande konsultationsstil. Det innebar att de fick mindre information från läkaren, färre riktlinjer 

och färre partnerskapsbyggande uttalanden jämfört med patienter från högre sociala klasser. Vidare 

konstateras att patienter med högre social ställning kommunicerade mer aktivt och känslomässigt och 

fick på så sätt mer information från sin läkare. Läkare bedömer ofta felaktigt att patienter från lägre 

socioekonomisk klass önskar mindre information och att de inte har förmåga att delta i 

vårdprocessen. Författarna sammanfattar översikten med att en mer effektiv kommunikation skulle 

kunna etableras genom att medvetandegöra läkare om de kontextuella förutsättningarna, och genom 

att uppmuntra alla patienter att uttrycka sina funderingar och önskemål.  

 

En senare översiktsstudie från 2012 har undersökt den sociala gradienten i kommunikationen mellan 

läkare och patient (Verlinde et al, 2012). Patienter från lägre sociala klasser visades få en sämre kvalitet 

på kommunikationen i ett antal avseenden: lägre omfattning av socialt känsliga samtal, en mer 

undervisande och mindre deltagande kommunikationsstil, mindre behandlingsinformation och ofta 

mer tid till fysisk undersökning. Författarna till studien påpekar att dessa resultat inte bara beror på 

läkares förhållningssätt, utan att även patientens egenskaper och preferenser påverkar interaktionen. 

De hänvisar till studier som visar att patienter med lägre SES oftare har otillräcklig kunskap och 

kapacitet för att kunna ställa frågor, tillgodogöra sig information och fatta beslut som gagnar hälsan 

jämfört med patienter från högre klasser. Författarna spekulerar kring huruvida patienter med lägre 

SES själva önskar en mer undervisande kommunikation, eftersom de inte är vana vid eller har 
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kunskapsmässiga förutsättningar för att interagera mer jämlikt under konsultationen. Därför är det 

viktigt att uppmuntra dessa patienter till en mer deltagande kommunikationsstil.  

 

I en stor studie från Nederländerna undersöktes skillnader mellan högre och lägre utbildade patienter 

avseende deras preferenser för och upplevelser av patientcentrerad vård (Rademakers et al, 2012). Det 

fanns inga samband mellan utbildningsnivå och upplevelsen av vård, däremot såg man att patienter 

med lägre utbildning ansåg patientcentrerad vård som mindre viktig. Särskilt gällde detta aspekter när 

patienten själv förväntas vara aktiv, som i delat beslutsfattande och möjlighet att ställa frågor. Fynden 

pekar alltså på att lägre utbildade patienter har lägre preferenser för en aktiv patientroll. Bristande 

kunskaper om hälsa och sjukdom bland lägre utbildade patienter försvårar förståelsen av medicinsk 

information och kan vara en förklaring till detta, som gör att patienterna känner sig osäkra i mötet 

med läkare och därför föredrar att vara passiva. Författarna påpekar att det finns en risk att läkare 

utgår från stereotyper av patienter snarare än individerna, om patienten inte förmår vara aktiv och 

involverad i besöket. 

 

Patienten och läkaren – så lika som möjligt för bästa bemötande? 

En amerikansk studie undersökte om social likhet kunde förutsäga skillnader i kommunikation samt 

patientens uppfattning av vården under det medicinska mötet (Thornton et al, 2011). Ett antal läkare 

och deras patientbesök undersöktes genom observationer och enkäter. Social likhet mättes genom 

fyra variabler: ursprungsland, ålder, utbildning och kön. Resultaten visade att ju mer lika läkaren och 

patienten var avseende de fyra variablerna, desto mer nöjda var patienterna med besöket. En låg social 

likhet innebar en större utsatthet för patienten. Författarna till studien menar att social likhet är en 

variabel som kan påverka kommunikationen positivt under läkarbesöket, men att detta inte motiverar 

att social likhet ska eftersträvas. Istället pekar dessa forskningsresultat på vikten av att överbrygga 

social olikhet mellan läkare och patienter. 

 

Diskussion  

Genusbias i medicinska frågor har länge uppmärksammats i Sverige (se t. ex. Hamberg et al, 2002; 

Hammarström, 2003). Med genusbias menas att generaliseringar görs utifrån könstillhörighet och att 

generaliseringarna sedan har inflytande över medicinska processer. Mer sällan talar man om klassbias. 

Studierna som redovisas i denna översikt beskriver dock hur ett jämlikt bemötande riskerar att hotas 

av föreställningar, attityder och fördomar i mötet mellan läkare och patient. Att bemötande kan vara 
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beroende av vilken socioekonomisk position patienter har, innebär att även klassbias bör 

uppmärksammas som en problematik. Denna bias gäller aspekter som hur lång tid konsultationen tar, 

hur engagerad läkaren visar sig för patientens sjukdomsberättelse, hur stor vikt patienten själv lägger 

vid att få ett patientcentrerat bemötande, et cetera. Flera av studierna antyder att patienter med lägre 

SES inte på samma villkor som andra patienter deltar in i vårdprocessen.  

 

Flera av studiernas fynd verkar bero på att läkare som möter patienter skapar en generaliserad bild av 

deras grupptillhörighet och bemöter dem utifrån denna bild. Epidemiologiska fakta på gruppnivå och 

individuella patienter görs alltså synonyma. Låg socioekonomisk tillhörighet innebär på gruppnivå en 

ökad risk för ohälsosamma levnadsvanor och hälsoproblem. Men är det berättigat att utgå från att 

individer med låg SES är mer sjukliga än andra individer? Forskningsöversikten visar att just detta 

förekommer; i mötet mellan läkare och patient spelar sociala variabler som kön, ålder och social 

ställning en roll utöver den epidemiologiska indikationen. På så sätt riskerar ojämlika 

sjukdomsmönster att reproduceras, och felbehandling blir en risk för alla patienter. Bland 

högstatuspatienter kan vissa symtom missas, bland lågstatuspatienter kan andra symtom och 

beteenden förstärkas. Det framstår som en balansgång mellan att använda den kunskap som finns om 

grupper och att bemöta patienter oberoende av deras grupptillhörighet. 

 

Läkare förväntas bemöta varje patient som en individ och bedöma denna opartiskt och objektivt. Den 

forskning som gjorts avseende social kategorisering och bemötande antyder att detta inte alltid är 

fallet. Enligt studierna i denna översikt finns det flera mekanismer som skapar ett sämre bemötande 

för patienter med lägre social ställning. Både läkare, läkarstudenter och lågstatuspatienter själva 

signalerar att patienter från lägre sociala grupper inte kan eller vill ha ett informerande, aktivt, delaktigt 

bemötande. Detta kan bero på osäkerhet från patienters sida och på stereotypisering från läkares sida. 

Att läkare uppmuntrar i synnerhet patienter med lägre social ställning att göras delaktiga i vården är 

därför en viktig förutsättning för ett jämlikt bemötande.   

 

Stereotypiseringen är en process som både patient och läkare bidrar till. Socialstyrelsen framhåller att 

skillnader i upplevt bemötande troligen ofta beror på omedvetna ageranden snarare än medveten 

diskriminering (Socialstyrelsen, 2011). Detta kan förstås med begreppet hälsolitteracitet. Det innebär 

den kunskap och kompetens som människor utvecklar för att söka, förstå, bedöma och utvärdera 

hälso- och sjukvårdsinformation, så att de kan göra informerade val och öka sin livskvalitet 

(Zarcadoolas et al, 2012). Hälsolitteracitet kan alltså ses som en länk mellan den individuella patienten 

och sjukvården som system. En låg sådan förmåga kan stå i vägen för en ömsesidig kommunikation 
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mellan läkare och patient och försvåra patienters möjlighet till egenmakt och känsla av kontroll i 

mötet. Bristande hälsolitteracitet kan vara en underskattad orsak till svårigheter i behandling och 

rehabilitering (Mårtensson och Hensing, 2011). Det finns en risk att patienter med lägre social 

ställning ses som mindre kompetenta att ta till sig information och därför får mindre tid och mindre 

information av läkare. Det kan också förklara varför patienter från lägre klasser ses som mindre 

följsamma – de förutsätts ha otillräcklig kompetens för att exempelvis inse vikten av ordinationer.  

I en studie i översikten påpekades det att lägre klasser har svårare att ta till sig livsstilsförändringar, 

delvis för att det är en identitetsmarkör i dessa klasser att exempelvis röka (Furler et al, 2005). 

Forskare varnar dock för att se hälsolitteracitet som ett statiskt begrepp och att tillskriva vissa grupper 

bristande sådan (Mårtensson och Hensing, 2011). Detta kan skapa en ond cirkel för patienten: brister 

på kunskap och resurser gör att man ställer lägre krav på bemötande, ställer färre frågor och visar 

mindre engagemang, vilket får läkare att se patienten som mindre intresserad och kompetent och 

därmed riskerar att informera mindre. På så sätt kan en fortsatt låg hälsolitteracitet upprätthållas, som 

kan resultera i att läkare ger patienter från lägre klasser mindre resurskrävande behandlingar; 

exempelvis läkemedel framför samtalsterapi.  

 

Frågan om hälsolitteracitet kan också kopplas till patientmakt, delaktighet och inflytande. Mer 

informerade och utbildade patienter är bättre rustade att aktivt interagera med läkare som 

samarbetspartners i den egna vården (Myndigheten för vårdanalys, 2012). Studierna i denna översikt 

visar exempel på att bemötande kan kopplas till dolda maktstrukturer och fördomar, exempelvis 

antagandet att patienter från lägre SES är sämre på att följa råd och ordinationer. Detta riskerar att 

bidra till att patienters känsla av delaktighet och tilltro till vården urholkas, vilket i sin tur kan utgöra 

ett hinder för att öka sin hälsolitteracitet.  

 

Fyndet att cancerpatienter med lägre SES sågs som mer följsamma av läkare som ordinerade 

behandling (Cavalli-Björkman et al, 2012) kan också kopplas till hälsolitteracitet. Högre utbildade 

patienter ansågs av läkarna i studien ha mer resurser att tycka, kräva och vilja, eftersom de var mer 

pålästa och kunniga om sin egen sjukdom, och därmed mindre villiga att gå med på läkarens 

rekommendationer. Det återkommande fyndet i denna översikt är dock det motsatta, det vill säga att 

läkare ser patienter med lägre SES som mindre följsamma till behandling. Kanske beror detta på 

cancersjukdomens art och allvarlighetsgraden i behandlingen. Fler studier behövs för att undersöka 

detta. 
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Patienter med låg SES har visats ha högre sannolikhet att få läkemedel än diagnostiska test, jämfört 

med patienter från högre klasser (Scott et al, 1996). Läkemedelsutskrivning är en mindre 

resurskrävande åtgärd och det kan förstås som en trivialisering att skriva ut läkemedel jämfört med 

andra åtgärder. Även här är det troligt att omedvetna fördomar om patienters förmåga att ta till sig 

ordinationer och information spelar in. 

 

I en studie konstaterades att bemötandet upplevdes som mer tillfredsställande, ju mer lika patienter 

och läkaren var (Thornton et al, 2011). Man har sett liknande resultat avseende kön, där kvinnliga 

läkare tillsammans med kvinnliga patienter upplevde det mest jämlika mötet (Hall et al, 1994). Studien 

som undersökt läkarstudenter antyder att de föreställningar som andra studier ger uttryck för skapas 

redan tidigt i formandet av läkarprofessionen. Även där framkom social likhet som en faktor som kan 

påverka bemötandet: studenter med lägre SES hade mer positiv inställning till patienter från lägre 

SES, jämfört med studenter från högre SES (Woo et al, 2004). Detta är oroande resultat som antyder 

att kvaliteten i det medicinska mötet kan vara godtycklig beroende på matchningen av läkare och 

patient. Det är förstås inte möjligt att matcha patienter och läkare med avseende på deras 

bakgrundsvariabler. 

 

Bemötande är en ömsesidig process, trots maktasymmetrin som råder mellan patienter och läkare. 

Översikten visar att det inte bara är läkares uppfattningar, utan även patienters, som styr upplevelsen 

och kommunikationen i mötet. Då patienter uttrycker sig mer känslomässigt och självsäkert kan de 

exempelvis få mer information från sin läkare (Verlinde et al, 2012). En annan studie visade att 

patienter med låg utbildningsnivå själva ansåg patientfokuserad vård mindre viktig än vad andra 

patienter gjorde (Rademakers, 2012). Det framstår som viktigt att förändra bemötandet både genom 

patient- och läkarperspektiv, förslagsvis via en ökad hälsolitteracitet bland resurssvaga patienter och 

patientgrupper, samt via läkares ökade medvetenhet och stereotyper och fördomar.  

 

Metodöverväganden 

En del av de granskade studierna tar upp aspekter av bemötande som gränsar till behandling 

(exempelvis kliniskt beslutsfattande). Behandling och bemötande kan tyckas vara två olika fenomen. 

De studier som ändå bedömts som relevanta har förutom behandlingsbeslutet även undersökt 

processer som föregått beslutet, så som tid i konsultationen, typ av kommunikation, et cetera.  
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De sökord som användes gav träffar på forskning med det medicinska bemötandet i fokus, det vill 

säga studier som mestadels haft läkare som informanter. Om sökord så som nursing använts, hade 

fynden kunnat bli delvis annorlunda. Social ställning och bemötande ur ett omvårdnadsperspektiv är 

dock ett område som förtjänar en egen kunskapsöversikt. 

 

Resultaten bör generaliseras med försiktighet. De flesta av de tolv studierna är utförda på relativt små 

material. Det finns stora variationer mellan studierna avseende metodologi. Dessutom varierar 

nationell kontext, typ av sjukvårdssystem, diagnos och patientgrupp och flera andra variabler. 

Studierna beskriver ändå att det finns en problematik avseende social ställning och bemötande som 

återkommer i olika typer av sjukvårdssammanhang. 

 

Slutsatser 

Denna översikt visar att en klassbias i det medicinska bemötandet går att identifiera i vetenskapliga 

studier. Med det menas att mötet mellan läkare och patienter omedvetet påverkas av ett flertal 

faktorer, där social ställning utgör en viktig påverkan. Forskningen visar exempel på hur 

generaliseringar görs utifrån klasstillhörighet och att dessa kan ha inflytande över medicinska 

processer. Detta innebär att alla inte får vård på lika villkor. Istället riskerar man att bli bemött utifrån 

sin grupptillhörighet.  

 

Översikten pekar också på att bemötande är en ömsesidig process som påverkas från både patient- 

och läkarhåll. Patienters hälsolitteracitet påverkar både hur mycket information som efterfrågas, och 

hur mycket läkaren engagerar patienten. En del patienter önskar själva ett mindre patientcentrerat 

förhållningssätt från läkare, troligen som en följd av bristande hälsolitteracitet. Det visar på vikten av 

att stärka särskilt mer resurssvaga patienter i sin patientroll och sin tilltro till den egna förmågan.  

Dessutom kan mycket göras för att öka läkares – och annan personals – medvetenhet om 

föreställningar och attityder kring social ställning. 
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Bilaga 
 

I arbetet med denna översikt har tolv vetenskapliga artiklar inkluderats, varav tre är översiktsstudier. I matriserna nedan visas fördelning avseende 

studiedesign, nationell kontext och andra variabler kopplande till relevans och kvalitet. De syftar till att ge en överskådlighet avseende frågeställningar 

och slutsatser som översikten grundar sig på.  

	

Kvalitativa studier 

 Nationell 
kontext 
 

Urvalsstorlek  Tidpunkt för 
datainsamling 

Frågeställning Bemötande-
variabel 

Social variabel Fynd/Slutsats  Kommentar om 
kvalitet/generaliserbar
het  

Cavalli-
Björkman, 
Glimenius 
& Strang 
2012 

Sverige n onkologer = 
20 

Ej angivet Explore 
whether 
patients’ 
educational 
level and social 
network 
influence 
oncologists 
clinical 
decision-
making. 
 

Kliniskt 
beslutsfattand
e 

Utbildning 
Socialt nätverk 

Högre utbildade patienter 
sågs som utmanande 
eftersom de ofta var väl 
pålästa. Högre utbildade 
patienter fick längre 
konsultationer, mer 
information och ibland mer 
effektiv behandling.  
Läkarna uttryckte en rädsla 
att lägre utbildade patienter 
inte fick bästa möjliga 
behandling pga. fördomar 
om gruppen. Patienter med 
mindre socialt nätverk fick 
mindre effektiva 
behandlingar. 
 

Varierat urval. 
Begränsad 
generaliserbarhet.  

Furler et al 
2005 
 

Australien n 
allmänläkare 
= 11 

 Explore how 
GP:s 
understand the 

Allmänläkares 
reflektioner 
kring hur SES 

Sociala och 
ekonomiska 
omständigheter  

Läkare uttryckte pessimism 
angående livsstilsutbildning 
till lägre SES (de ansåg att 

Litet urval. Ej 
representativt.  
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link between 
SES and 
health, whether 
they routinely 
assess patient 
SES, and how 
such an 
assessment 
influences GP:s 
approach to 
clinical care 
 

påverkar deras 
praktik 

denna grupp tog till sig 
budskap om livsstil sämre). 
De var även tveksamma till 
vilka frågor som var okej 
och relevanta att ställa under 
konsultationen.  

 

Tvärsnittsstudier 

 Nationell 
kontext 

Urvalsstorlek Tidsperiod 
för 
datainsamlin
g   

Frågeställning  Bemötande-
variabel 

Social variabel Fynd/Slutsats  Kommentar om 
kvalitet/generaliserba
rhet 

Thornton 
et al 
2011 

USA n 
primärvårdslä
kare = 64 
 
n patienter = 
489 

1998-1999 
2002 

Determine 
whether social 
concordance 
predicts 
difference in 
medical visit 
communication 
and patients’ 
perception of care 
 

Patienters 
uppfattning 
om vård 
 
Kommunikati
onen mellan 
patient och 
läkare 

Social likhet (ett 
mått på delade 
sociala 
egenskaper: ras, 
ålder, utbildning, 
kön) 
 

Social likhet är 
positivt associerad 
med patientnöjdhet 
och kan påverka 
kommunikationen 
och affektiva tonen 
under läkarbesöket. 

Icke-randomiserat 
urval. 
För litet urval för att 
kunna analysera vilka 
sociala variabler som 
påverkade mest. 

Pollack et 
al 
2012 

USA n läkare = 24  Ej angivet Examine if race 
and SES influence 
patient-centered 
communication 
among patients 
with advanced 
cancer 

Patient- 
centrerad 
kommunikatio
n 

Education 
Economic 
security 

Läkarna 
responderade olika 
till patienter beroende 
på deras ekonomiska 
situation (men inter 
as). Läkarna var 
mindre responsiva 

Liten studiegrupp 
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 när patienter med 
lägre SES uttryckte 
sina 
sjukdomserfarenheter
. 

Scott, 
Shiell & 
King 
1996 

Australien n patienter = 
587 

1989/1990 Explore the 
association 
between SES and 
decision making 
in general practice 
 

Kliniskt 
beslutsfattande 
(beslut om 
diagnostiska 
test, beslut om 
att förskriva 
läkemedel, 
beslut om 
uppföljning) 
 

Anställning 
Utbildning 
Inkomst 
Privat 
hälsoförsäkring 

Pat med hög SES 
hade högre 
sannolikhet att få 
diagnostiska test. Pat 
med låg SES hade 
högre sannolikhet att 
få läkemedel 
förskrivna. 

Självrapporterad data 
innebär risk för 
minnesbias 

Radermak
ers et al 
2012 

Nederländer
na  

n patienter = 
1019 

Ej angivet Examine 
differences 
between less and 
more highly 
educated patients 
in their 
preferences for 
and experiences 
with patient-
centered care. 

Delat 
beslutsfattande
, att få 
förklaringar 
som man 
förstår som 
patient, ha 
möjlighet att 
ställa frågor. 
 

Utbildning  Att vården var 
patientcentrerad var 
viktigt för båda 
grupper, men man 
kunde se att 
utbildningsnivå var 
direkt relaterad till 
hur stor vikt man 
lade vid aspekter av 
pat.fokuserad vård. 
Pat med lägre 
utbildning ansåg 
dessa faktorer mindre 
viktiga. Man kunde 
dock inte se några 
skillnader var gällde 
upplevelser av 
pat.fokuserad vård. 
 

Inkluderade patienter 
med reumatoid artrit, 
diskbråck och 
bröstcancer. 

van  Ryn 
& Burke 
2000 

USA n patientmöten 
= 618  

 Examine the way 
physicians’ 
perceptions of and 
beliefs about 
patients are 

Läkares 
uppfattning 
om patientens 
förmågor, 
personlighetsd

Socioekonomisk 
status (index av 
inkomst + 
utbildning) 

Läkarna associerade 
patienter med låg 
eller medel SES 
negativt avseende 
personlighet, 

Social desirability bias 
bland läkarna? 
Gäller pat med post-
angiogram behandling 
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affected by 
patient race or 
SES 

rag, 
anknytning till 
patienten, 
sannoliket att 
pat ska bete 
sig på nåt 
särskilt vis 
 

förmåga, 
beteendetendenser 
och role demands 
(som krav på 
karriären). 

Wiggers & 
Sanson-
Fischer 
1997 

Australien n allmänläkare 
= 56 
n patienter =  

En angivet Determine 
whether an 
association 
existed between 
consultation 
duration and 
patient 
educational and 
occupational 
status 
 

Tidslängd på 
konsultationen 

Educational 
qualification, 
occupational 
status 
 

Inga samband fanns 
mellan 
konsultationstid och 
utbildning, men 
däremot mellan tid 
och yrkesstatus. 
”Unskilled” patienter 
fick 21% kortare tid 
hos läkaren än vad 
”professional” 
patienter fick. 
 

Randomiserat urval av 
läkare ger god 
representativitet. 
Eftersom inga andra 
utfall än tid användes i 
studien kan vi inte säga 
ngt om kvaliteten på 
konsultationerna och 
effekterna för 
patienterna.  

Woo et al 
2004 

Canada  n 
läkarstudenter 
= 205 

2003 Determine 
whether medical 
students’ 
perceptions were 
affected by a 
patient’s SES. 
 

Olika aspekter 
av följsamhet 
till behandling 

SES gestaltades 
av skådespelare 
via klädsel, 
ordval, 
beskrivning av 
livssituation osv.  

Läkarstudenter 
skattade att en pat 
med låg SES skulle 
vara mindre följsam 
med att ta 
rekommenderade 
mediciner, mindre 
sannolika att komma 
till uppföljning, ha 
sämre generell hälsa 
och ha ett sämre 
socialt stöd än pat 
med hög SES. 
Studenter med låg 
SES hade mer positiv 
attityd till patienter 
med låg SES. 
 

Skillnaderna som 
skattades kanske inte 
skulle ha klinisk 
relevans i studenternas 
senare läkarpraktiker. 
Går ej generalisera, 
urvalet bestod av mest 
studenter med hög SES 
från ett universitet. 
Mycket hinner hända 
med studenterna innan 
de kommer ut i 
praktiken. 
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Översiktsstudier 

 Databaser  Antal 
studier  

Omfattar 
studier 
publicerade 
mellan 

Frågeställning  Bemötande-
variabel 

Social variabel Fynd/Slutsats  Kommentar om 
kvalitet/generalisering 

Clark, 
Potter & 
McKinlay 
1991 

Ej angivet 162 1935-1989 Describe decision 
making in the 
context of 
“sociological 
influences” 

Kliniskt besluts- 
fattande, 
operationaliserat 
på olika sätt 

Social class 
Insurance status  

Bemötande sker i en 
social kontext – inga 
läkare är bara 
”rationella maskiner”. 
Patienters egenskaper, 
läkares egenskaper 
och organisatoriska 
förutsättningar för 
vården påverkar 
bemötadet. Sociala 
processer och social 
kontext måste tas i 
beaktande för att 
förstå betmötade.  

De flesta studierna är små, 
experimentella/utforskande 
och svåra att generalisera. 
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Willems 
et al 
2005 

MEDLINE 
PsychINFO 
 

12 1965-2002 Explore whether 
the doctor-patient 
communication is 
related to the SES 
of the patient 
 

Verbal beteende 
 
Icke-verbalt  
beteende 
 
Patientcentrerat 
beteende 
 

Social class 
Education 
Occupation 
Income 

Patienter från lägre 
SES får mindre 
positiva socio-
emotionella yttranden, 
en mer styrande och 
mindre deltagande 
konsultationsstil, mer 
biomedicinskt språk, 
lägre kontroll över 
kommunikationen, 
mindre information 
om diagnos och 
behandling, mer 
fysisk undersökning. 
 

För få studier för att kunna 
dra säkra slutsatser. 

Verlinde 
et al 
2012 

MEDLINE 
PsychINFO 
Web of 
Science 

20 1965-2011 Overview social 
differences in the 
physician-patient 
relationship 
 

Verbal beteende 
 
Icke-verbalt  
beteende 
 
Patientcentrerat 
beteende 
 

Social class 
Education 
Occupation 
Income 

Läkare agerar olika 
med patienter från 
olika SES och 
patienter 
kommunicerar olika 
med sin läkare 
beroende på sin SES. 
Vikten av ömsesidig 
kommunikation. 
 

Svårt jämföra studierna i 
översikten med varandra 
eftersom olika mått för 
kommunikation och social 
ställning användes. 

 

 

 
 






