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Abstract: As a patient you can find a lot of information concerning health and diseases 
on the Internet. Purpose: The purpose of my study is to gain a better 
understanding of how physicians relate to well-informed patients
from the point of doctor's changing role in meeting the patient related to the 
web-based patient information. Today's patients are turning increasingly to 
the Internet before they visit their doctor, this is due to the electronic health 
information is available 24 hours a day, 7 days a week while the regular 
doctor usually have several weeks of waiting. Problems that can arise with the 
Web-based information is that the patient does not have a medical education 
to know whether the information is appropriate or not. Method: To explore 
these questions, I decided to use both qualitative semi-structured postal 
questionnaires and telephone interviews in which the physicians preferred 
differently. My respondents were five licensed physicians who had experience 
of many patients encounters. Findings: The physicians in my 
research have an overall positive and relaxed attitude towards patients who 
seek information on the Internet. Nevertheless, they say it is important to 
point out that its a bad idea to rely only on Internet sources. This because 
Internet is not a substitute for professional medical advice or treatment. A 
medical doctor not only need to make a personal examination but also have 
the education, experience and the critical eye that is needed to make the right 
diagnosis. The physicians in my study often prefer the medical professional 
journals to Internet as a result of old habits related to their medical education 
and the feeling that these journals are more thrustworty. Still, the physicians 
agreed that they sometimes themselves find the World Wide Web useful if 
they are from reliable sources. 
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1. Inledning 

Att mängder av nätbaserad information ökat lavinartat genom åren är det nog ingen som har missat. 
Informationsbredden på internet har inga gränser, det gäller all typ av information som tex fakta 
från Statistiska centralbyrån till hur lång kö det för närvarande är på varuhuset Ge-kås. 
I allmänhet är den svenska nätbaserade informationen omfattande, men i jämförelse med den 
utländska är den närmast minimal. I takt med att informationen på internet expanderat har även 
tillgängligheten ökat, både i privata hem och på offentliga platser som exempelvis i hotellobbys, på 
tågstationer, i trådlösa nätverk på bussar och i sjukhusmiljöer. Sjukvårdspersonal har inte längre 
ensamrätt på medicinsk information. Med hjälp av internet kan den teknikvana patienten via sin 
dator nå en stor mängd av denna information hemifrån. En del av det tillgängliga materialet är 
utformat för att patienter ska kunna läsa och förstå, en annan del är anpassat för läkare och är 
därmed inte meningen att patienten ska ta del av. En tredjedel tillhör den oseriösa genren som i 
sämsta fall kan värderas som trovärdig av patienten och kan orsaka bekymmer om hon eller han 
saknar ett kritiskt tänkande. All sorts medicinsk information kan dock skapa oro och problem hos 
patienten om den misstolkas. Läkare är en av många yrkesgrupper som fortlöpande behöver 
uppdatera sig när det gäller aktuella medicinska forskningsrön. Det är inte bara av vikt att läkare har 
tillgänglig medicinsk information, denna skall även vara aktuell, vetenskapligt granskad och 
därmed tillförlitlig. 

I en artikel i den vetenskapligt granskade nättidningen Journal of  American Board of Family 
Medicine1 beskriver författarna det ”informationskaos” som sjukvårdens anställda hanterar 
dagligen. Det är ett informationsöverflöd som vårdpersonalen upplever vara frustrerande, 
inkonsekvent och irriterande när de ska bedöma och sålla i den medicinska informationen. Detta 
och de ovannämnda kommer jag att berätta mer ingående senare i uppsatsen. Som jag nämnde 
tidigare innebär den omfattande tillgängligheten av den nätbaserade hälso- och 
sjukvårdsinformationen att privatpersoner kan läsa in sig på sina symptom och åkommor hemifrån, 
där de antingen kan rådfråga till synes legitimerade online-doktorer om rätt behandling och ha 
mycket synpunkter när de sedan kommer till sin ordinarie läkare. Detta innebär i sin tur att mer tid 
måste tas i anspråk vid läkarbesöket. Tid behöver även läkarna för att hinna värdera vad som är 
trovärdig information för att kunna ge patienterna adekvata svar på deras alltmer invecklade frågor. 
Detta samtidigt som den medicinska forskningen utvecklas i rask takt vilket innebär att medicinsk 
information allt snabbare blir inaktuell.

Det är mötet mellan den pålästa patienten och läkaren jag finner särskilt intressant eftersom deras 
relation har förändrats mycket genom åren. Den moderna patienten har gått från att vara passiv till 
aktiv och hon vågar även ifrågasätta och diskutera med sin läkare. Läkaren å sin sida har utvecklats 
från att ha varit en auktoritet till en medicinkunnig diskussionspartner. Den pålästa patienten blir ett 
alltmer vanligt fenomen vilket chefsläkare Stefan Engqvist på Karolinska institutet vittnar om i en 
artikel i Svenska Dagbladet.2 Det är varken ovanligt eller unikt att patienter söker på internet om 
sina åkommor i hopp om att finna relevanta svar, menar han. 
Avsikten med min studie är att belysa forskning och frågeställningar om pålästa patienter i relation 
till den förändrade patient- och läkarrelationen. Ämnet kommer sannolikt att bli ännu aktuellare 
framöver ju mer informationskompetenta patienterna blir, vilket kräver alltmer av vårdgivarens 
kunskapsinhämtning. Vilka problem som kan uppstå för läkare när patienter blir mer pålästa tar jag 
upp i följande avsnitt.

1 Beasley et al. 2012, s. 747
2   Thurfjell, 2011
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1.1 Problemformulering

I en svensk studie från 2004 om pålästa patienter genomförd på en hudklinik i Lund fann författarna 
att 64% av patienterna mellan 21-60 år söker information på internet om sin sjukdom i fråga om 
eventuell diagnos, behandling och/eller medicinering innan de besöker läkare. Detta innebär att 
flertalet patienter först tar problemet i egna händer och sedan besöker läkare för konsultation och 
behandling. Tidigare hade patienten en mer passiv roll, då som hjälpsökande helt och hållet förlitade 
sig på läkarna och deras kunskaper.3 Detta bekräftas i en tysk undersökning från 2012 där 
författarna beskriver att den snabba internetutvecklingen har förändrat patient- och läkarrelationen 
markant. De beskriver aktiva patienter som vänder sig till internet för att söka information om 
läkare, sjukdomar, behandlingsmetoder, förebyggande metoder samt information om mediciner. 
I undersökningen intervjuades 287 läkare om deras attityder till pålästa patienter och hela 82,2% 
menar att patienter ofta blir felinformerade på grund av internetsökningar. Växande 
informationskompetens hos patienter innebär att kraven och förväntningarna på läkarnas kunnighet 
ökar i framtiden eftersom patienterna blivit alltmer aktiva och dessutom kan feldiagnostisera sig 
själva. Risk finns att patienter kan hävda att information på internet är minst lika tillförlitlig som 
läkarens kunskap, eller kanske till och med mer på grund av att den kanske är mer utförlig 
textmässigt än den information som läkaren ger patienten. Läkarnas redan utbredda tidsbrist kan 
även bli en utmaning då patienterna har fler frågor. Tid som kanske behövts för ny 
kunskapsuppdatering.4  Från den förut nämnda artikeln i Svenska Dagbladet förklarar 
specialistläkaren Mats Wahlqvist vid Sahlgrenska akademin att patienter i takt med den ökande 
informationstillgängligheten numera är mer misstänksamma mot sjukvården än tidigare. Denna 
misstro kan i sin tur innebära ett arbetsmiljöproblem för personalen. Det finns mer information idag, 
men inte mer kunskap, menar han.5 Andra problem som kan uppstå är att den internetbaserade 
patientinformationen i många fall skapar oro hos patienten. Detta beskriver också författarna till den 
först nämnda svenska studien. De menar att denna oro är många gånger överdriven och kan 
innebära att den behandlande läkaren måste avsätta mer tid för att övertyga och lugna patienten. 
Läkare kan även uppleva sig missförstådda av patienter som inte tror på den givna informationen 
vid besöket, trots att den varit korrekt, menar författarna. 

Att patient och läkarrelationen ändrats genom åren bekräftas i den tidigare forskningen där det 
framgår att det inte enbart är patienten som ändrat sin roll, utan även läkaren. Många svenska 
doktorer har lämnat den äldre auktoritära stilen och strävar istället efter att fungera mer som 
rådgivare. För att beskriva hur dessa olika läkarroller kan uppfattas av patienter, i mitt fall mer 
pålästa, kommer jag att använda mig av Veatchs relationsmodell om olika läkarroller. Detta 
återkommer jag till i teoriavsnittet. Sammanfattningsvis existerar det vitt skilda problem relaterade 
till den alltmer pålästa patienten. Allt från att patienten upplever oro relaterat till internetsökningar 
till att sjukvårdspersonal upplever patienters misstro och därmed upplever arbetsmiljön som mer 
påfrestande. Jag har dock valt att fokusera på hur läkare förhåller sig till pålästa patienter, vilken 
läkarroll de tillhör, samt hur de bedömer trovärdigheten i medicinsk nätbaserad patientinformation. 
Detta då många patienter använder nätbaserad medicinsk patientinformation före sitt läkarbesök. 
Det perspektiv jag anlagt är läkarens eftersom jag vill undersöka deras tankar och åsikter kring mina 
valda frågeställningar. Resultaten från min uppsats kan förhoppningsvis ge en kompletterande bild 
till vad läkare från den tidigare forskningen uttalat som fördelar - respektive nackdelar med pålästa 
patienter samt deras syn på nätbaserad patientinformation, relaterat till mina intervjuer med 
doktorer för att klargöra om svaren bekräftas eller ej. 

3 Håkansson & Räthel, 2004 s. 13
4 Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2012
5   Thurfjell, 2011
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att få en ökad förståelse för hur läkare förhåller sig till pålästa patienter
utifrån aspekter som läkarens ändrade roll i patientmötet relaterat till den nätbaserade 
patientinformationen. Min förhoppning är att de resultat jag kommer fram till kan bidra till en mer 
sammansatt bild av ett annars komplext och aktuellt ämne som de pålästa patienterna utgör.

De frågeställningar jag har för att besvara mitt syfte är:

• Vilka fördelar respektive nackdelar anger läkarna med en påläst patient? 

• Hur förhåller sig och bedömer läkare den nätbaserade patientinformationen 
trovärdighetsmässigt?

• Vilken läkarroll framträder i mötet med den pålästa patienten?

1.3 Avgränsningar

De avgränsningar jag gjorde i början av min studie var att enbart vända mig till allmänläkare då de 
ofta är den yrkeskategori som man som patient söker sig till i första hand när man behöver vård. 
Jag hade inledningsvis även kravet att doktorerna skulle ha varit yrkesverksamma i minst 10-15 år 
då jag ansåg att de behövde ha tillräckligt med patienterfarenhet för att kunna besvara mina frågor. 
En annan anledning till valet av allmänläkare är att de har störst behov av medicinsk 
kompetensutveckling tillsammans med geriatriker och patologer enligt Läkarförbundet.6  

På Primärvårdens webbsida för Västra Götaland har studierektorn Anders Hansson förklarat vad 
som menas med kompetensförnyelse, samt vad det har för betydelse för läkare när de möter pålästa 
patienter:

”...Idag är dock kompetensförnyelse en allt viktigare del av fortbildningen. Genom  
kompetensförnyelse får man möjligheter att reflektera över det som känns svårt: t.ex. hur man skall  
bemöta patienter som är mer pålästa än en själv eller hur man skall man förhålla sig till patienter  
som ställer krav på information och delaktighet. Kompetensförnyelse fokuserar gärna på det som  
fungerar dåligt på en arbetsplats eller i den egna praktiken: t.ex. gränserna mellan sjukhus- och  
primärvård; teamarbete på vårdcentralen; att kunna hantera multisjuka; att åstadkomma bättre  
tillgänglighet för patienterna; sjukskrivningsfrågor; medicinöverförbrukning; o.s.v.”7

Att avgränsa till enbart allmänläkare med 10-15 års erfarenhet visade sig dock vara svårt att 
förverkliga eftersom läkare inte är lätta att få kontakt med. Jag valde istället att välja läkare utan att 
ha krav på allmän specialisering, eftersom samtliga har gått samma grundutbildning 
(Läkarprogrammet). Det specifika krav som kvarstod var att de skulle haft längre erfarenhet av 
patientkontakt. Förutom att undersöka läkares hantering av pålästa patienter och hur de förhåller sig 
till den nätbaserade patientinformationen hade jag även många andra idéer som jag inte kunde få 
med. En idé var att problematisera faran med att medicinsk information snabbt blir inaktuell och att 
läkare inte har tillräckligt med tid att uppdatera sina kunskaper.

6    Sveriges Läkarförbund, Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare, 2009 sid. 13
* Geriatrik: sjukdomar hos äldre personer med samtidiga behandlingskrävande sjukdomar, enligt Läkarförbundet
*Patolog - läran om sjukdomar och celler, enligt Karolinska intitutet

7  Andersson, R. 2010
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1.4 Några begrepp

Eftersom begreppet ”allmänläkare” nämns flera gånger i min uppsats behöver ordet en förklaring. 
På Vårdguiden.se som drivs av Stockholms läns landsting är allmänläkare de som arbetar på 
vårdcentraler och är specialister inom allmänmedicin. De har breda kunskaper om hälsoproblem 
och sjukdomar och vet hur dessa problem ska behandlas. Ett annat vanligt ord för allmänläkare är 
husläkare.8 Man kan även förklara begreppet allmänläkare som en av informanterna i intervjun 
gjorde: ”Allmänläkare kan lite om mycket, medan en specialist inom ett annat område kan mycket  
om lite”. Ett annat begrepp som nämns mycket i denna studie är pålästa patienter. Vilka som tillhör 
denna grupp finns det olika åsikter om. I den svenska studien Pålästa patienter – på gott och ont 
beskriver författarna att det är inte patienter i den yngre åldern 20 – 30 år, som har flest frågor och 
är aktiva i sin vård utan det är de som är födda på 1940-talet som mest söker information. Den 
patientgrupp som inte räknas in som de pålästa patienterna är de över 70 år, samt de som upplever 
sjukhusmiljön som ”otäck”, ny-svenskar och patienter som vill distansera sig från sin sjukdom, och 
de som ser läkare som auktoriteter vilka man inte bör ifrågasätta.9 

Gunilla Victor, specialist i allmänmedicin vid den privata mottagningen Säröledens familjeläkare i 
Göteborg menar i en artikel i den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg att en av 
alla yrkesgrupper som kan räknas in bland pålästa patienter är lärare. De är pålästa, uppdaterade och 
är dessutom vana att ifrågasätta och diskutera. Hon har även märkt att ingenjörer kan komma med 
små tabeller och diagram över sina symtom. Victor säger vidare att en typisk påläst patient är de 
som känner mycket oro och ångest. Ulf Hirsch, reumatolog vid Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge har arbetat som läkare i 35 år och skriver i samma artikel att hans uppfattning av pålästa 
patienter är såna som söker hjälp med vad Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria i 
Uppsala, kallar ”kultursjukdomar”, dvs. sjukdomar som är vanliga i dagsläget som tex elallergi, 
fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Överläkaren Katarina Nägga skriver i samma artikel att 
det finns en yngre grupp idag som inte har några egentliga sjuksymptom men som tror att de lider 
av utmattningsdepression pga att de inte får ekvationen att gå ihop med att göra karriär, ha välartade 
barn och ett perfekt kök.10 Alla ovanstående förklaringar åskådliggör att det finns olika ”pålästa 
patienttyper”, men gemensamt är att alla söker flitigt på internet och har mycket frågor och åsikter 
när de möter läkare.

1.5 Disposition

I denna del presenteras huvudämnena i uppsatsen för att underlätta läsningen. Valet av 
uppsatsämne, problem, syfte, frågeställningar, avgränsningar och begrepp har redan nämnts ovan. 
Därefter fördjupas ämnet i en bakgrund som rör läkares förhållningssätt till medicinsk information 
på internet samt vilken kunskapsinhämtning de föredrar och varför det tas upp i studien. Efter 
bakgrund följer ett avsnitt om tidigare forskning. Där ligger fokus på vad läkare i tidigare forskning 
har upplevt som för- respektive nackdelar med en välinformerad patient. Jag tar även upp hur läkare 
och patienters relation har förändrats genom åren. Detta följs av vilken metod jag använt för att få 
svar på mina forskningsfrågor, sedan följer presentation av analysmodeller och den teori jag använt. 
Slutligen diskussion och slutsatser utifrån studiens resultat samt förslag till vidare forskning. 

8   Erlandsson, D. 2011
9     Håkansson & Räthel, 2004 s. 14

10  Fredholm, L. 2009
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2. Bakgrund

I detta avsnitt presenterar jag hur läkare förhåller sig till den medicinska informationen på internet, 
då det blivit alltmer vanligt i yrkesgruppen att de använder denna möjlighet enligt amerikansk 
forskning presenterat i The Journal of continuing Education in the Health Professions.11 Att ge 
bakgrund till detta trots att min fokusering finns hos de pålästa patienterna, beror på att det är viktigt 
att förstå helheten ur både doktorns och patientens perspektiv. Utelämnar jag fakta om hur läkare 
förhåller sig till nätbaserad medicinsk information uppkommer sannolikt frågetecken kring det. 
Förutom doktorers förhållningssätt till medicinsk nätbaserad information kommer jag även ta upp 
tidsbristen som är allmänt utbredd inom sjukvården, samt att den medicinska informationen snabbt 
blir inaktuell då den ständigt är under utveckling. 

2.1 Det medicinska informationsöverflödet

I inledningen nämnde jag en artikel som publicerats i den vetenskapliga nättidskriften Journal of  
the American Board of Family Medicine som berörde ämnet informationskaos inom sjukvården. 
Där beskriver författarna att den medicinska informationen uppfattas som ett informationsöverflöd 
som svämmar över och drabbar sjukvården på ett negativt vis eftersom den upplevs för omfattande 
och tidsslukande. Detta överdrivna informationsflöde menar läkarna uppstår när det finns för 
mycket information i ett och samma ämne i en rad olika former, både verbalt, nedskrivet och i det 
egna minnet. Medicinsk information som snabbt skall tolkas som antingen seriös och användbar 
eller dess raka motsats under ett kort tidsspann. Under några minuter skall doktorn ställa någon 
form av diagnos på patienten och därför blir relevant information viktig, samt att informationen är 
uppdaterad och kommer från en tillförlitlig källa.12 Det är frågan om trovärdighet som är det största 
hindret för sjukvårdarna enligt en annan amerikansk forskning presenterat i The Journal of  
continuing Education in the Health Professions. Detta följt av hur relevant den medicinska 
informationen ter sig samt hur tillgängligt materialet är. Andra faktorer som kan påverka är hur lätt- 
eller svårförstådd den medicinska informationen är i sin helhet, samt bristen på tid att hinna 
lokalisera, kontrollera, kategorisera och evaluera informationen.13  

2.2 Användandet av nätbaserad medicinsk information ökar

Läkarförbundet The American Medical Association gjorde en forskningsstudie 2001 där 997 
amerikanska läkare deltog. Hälften av dessa doktorer uppgav att den nätbaserade medicinska 
informationen hade ett stort inflytande över deras yrke överlag. Från 1997 till 2005 ökade 
användningsfrekvensen av internetbaserad medicinsk information från 20% till 78%. Jag tolkar 
denna statistik för 8 år sedan att läkarnas användning av internet nu sannolikt ligger betydligt högre. 
Samma läkarförbund menar att det numera är mycket vanligt att doktorer använder sig av 
nätbaserad information när de snabbt behöver informera sig om en speciell sjukdom eller en annan 
vårdrelaterad problematik. Detta beror bland annat på mindre sjukvårdsinformation i pappersform 
samt utökad lokal fortbildning. Varför doktorerna vänder sig till internet när de skall uppdatera sina 
medicinska kunskaper finns det olika skäl till. Det främsta skälet är att få tillgång till den senaste 
forskningen i ett särskilt ämne, därefter kommer enkelheten att få tillgång till ny information om en 
specifik sjukdom. Sist hamnar information relaterat till ett specifikt patientproblem, information om 
läkemedelsdoseringar, nya behandlingsformer eller produktinformation.14 

11   Bennett et al. 2004 s. 31-33

12   Beasley et al. 2012 s. 746

13   Bennett et al. 2004 s. 31-32

14   Bennett et al, 2004 s. 31-33
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2.3 Hur uppdaterar läkarna sina medicinska kunskaper?

När det handlar om att uppdatera medicinsk information överlag föredrar olika läkargrupper olika 
tillvägagångssätt enligt tidigare forskning. I en finsk doktorsavhandling från 2010 skriver 
författaren Eeva-Liisa Eskola att en norsk undersökning visar att allmänläkarna både har mindre 
tillgång till internet samt läser medicinsk litteratur i mindre utsträckning än vad doktorer på sjukhus 
gör. Ändå ansåg både sjukhusläkarna och allmänläkarna att uppdatering av kunskaper genom 
kurser, möten och kongresser är att föredra. Den näst viktigaste källan för uppdatering av kunskap 
rådde det delade meningar om. Allmänläkarna ansåg att feedback från kollegor var den näst bästa 
formen för uppdatering, medan sjukhusläkarna ansåg att medicinska tidskrifter var det.15 
Donald O. Case, en amerikansk professor inom informationsvetenskap instämmer i sin bok Looking 
for information att doktorer gärna vänder sig till kollegor för råd. Men enligt Case är det lika viktigt 
att de vänder sig till böcker, bipacksedlar (eller annan medicinsk information) och även till bekanta 
som inte nödvändigtvis är vårdgivare men som är trovärdiga enligt läkaren. Han nämner även att 
doktorer lägger mindre tid på bibliotek och på internetsidor. Nu har det gått elva år sedan Case 
skrev detta och därför förmodar jag att den medicinska sökningen på internet har ökat sedan dess. 
Detta eftersom både medicinska databaser samt övrig icke-medicinsk information expanderat 
genom åren.16  

2.4 Den snabba medicinska utvecklingen

Som jag nämnt tidigare förändras ständigt den medicinska forskningen och utvecklingen går snabbt. 
Denna utveckling innebär att medicinsk information snart blir inaktuell, i synnerhet om den är i 
tryckt form, så som Eskola beskriver i sin doktorsavhandling. Eskola poängterar att detta inte gäller 
alla delområden som tex människans anatomi, men däremot nämner hon att fakta kring 
infektionssjukdomar är något som förändras hela tiden. Problemet som uppstår är att 
läkarstuderande ofta använder sig av tryckta textböcker och att dessa kan innehålla inaktuell 
information på grund av den tidigare nämnda fortlöpande utvecklingen inom medicinen.17 
Något annat som också förändras är sättet att se på en sjukdom. Detta är också viktigt att belysa 
eftersom det är en del av den viktiga informationen som läkarna nås utav och att sökorden i 
exempelvis medicinska databaser kan ha ändrats, flyttats om eller fyllts på beroende på vilken 
sjukdomsstam den tillhör. 

I boken Den besvärliga patienten - om den inre logiken i skilda sätt att tänka om sjukdom och bot 
beskriver författaren Marianne Hansson Scherman denna förändring som hon menar sker hela tiden. 
Hon ger exemplet att astma gått från att vara en ”mekanisk” till en inflammatorisk sjukdom, samt 
att man förr betraktade magsår som en psykosomatisk åkomma, medan man nu anser att den är 
bakteriell. Hansson Scherman poängterar att de nya synsätten inte behöver radera de gamla utan 
istället kan de skapa en sammansatt helhetsbild för att bota sjukdomar i framtiden.18 
Att utvecklingen går framåt inom sjukvården är positivt men det som är svårt för sjukvårdspersonal 
är att skilja relevant information från icke-relevant. Mellan 1996-2006 gjorde Ph.D. författaren 
Karen Davies en undersökning om läkares informationsbehov. Författaren förklarar att för vart 20:e 
år ökar den medicinska undersökningsinformationen så mycket att det blir omöjligt för vårdgivare 
att hålla reda på all ny kunskap. 

15  Eskola, 2010 s. 37

16   Case, 2002 s. 244

17   Eskola, 2010 s. 20

18   Hansson Scherman, 2006 s. 105

6



Därför betonar Davies vikten av att läkare uppdaterar kunskaperna för att kunna arbeta effektivt.19 

Problemet är att det inte finns tillräckligt med tid för läkarna att söka information under arbetstiden. 
Hela 60% av läkarna i Davies studie uppgav tidsbrist som det största hindret när det handlar om 
kunskapsuppdatering. Davies jämför detta med den informationssökning som skedde för 15 år 
sedan då läkarna fick bläddra i medicinska uppslagsverk och hade tid att uppsöka bibliotek, jämfört 
med nu när man förväntas kunna söka i databaser. Tid borde finnas till detta viktiga moment, men 
existerar just inte. 

När Davies frågade läkarna i studien om vilka databaser de ansåg vara de bäst evidensbaserade, 
lättbegripliga och användarvänliga nämndes Cochrane Library. Medline nämndes också men den 
har en del information som inte har blivit evaluerad och därmed kräver den mycket tid av 
vårdgivarna.20 Förutom tidsproblematiken när det gäller att uppdatera  medicinska 
kunskapskompetenser förekommer även begränsade sökkunskaper hos doktorerna. Davies menar att 
olämpliga söktermer, felaktiga eller olämpliga databaser, stavningsfel, felaktiga medicinnamn osv 
orsakar sökproblem, vilket var vanligt bland de läkare hon intervjuade i sin studie. 
Detta var en kort bakgrundsinformation gällande läkare och medicinsk information, i nästföljande 
avsnitt kommer jag att fokusera på den pålästa patienten som är en huvudfråga i studien. 

3. Tidigare forskning 

Jag anser att det är viktigt att ta upp hur internetutvecklingen har förändrat patient- och 
läkarrelationen då den pålästa patienten är ett resultat av denna utveckling. Det är även 
betydelsefullt att veta vad läkare utifrån tidigare forskning ansett vara för-  respektive nackdelar 
med pålästa patienter eftersom mina informanter kommer få dessa frågor senare i studien. 
Genom tidigare forskning kan jag jämföra deras resultat med mina egna och studera om något nytt 
framkommer alternativt om viss fakta bekräftas åter igen, eller om det inte stämmer 
överhuvudtaget. Den forskning jag tidigare presenterat består till stor del av utländskt material, 
oftast amerikanskt. Detta för att det finns få svenska vetenskapliga artiklar och böcker i ämnet 
pålästa patienter. De svenska artiklar jag funnit och som varit relevanta för min studie har jag 
använt mig av, samt även av de svenska uppsatser och avhandlingar som finns att tillgå. Varför det 
finns relativt lite svensk information om pålästa patienter förmodar jag beror på att ämnet är ett 
pågående och relativt nytt fenomen där forskningen hittills är begränsad. 

Jag började min litteratursökning med databasen Summon genom BLRs (Bibliotek och 
läranderesurser) webbsida samt Uppsatser.se för att få en översiktsbild över vad som redan fanns 
utforskat i ämnet. Jag kompletterade även sökningen med Google för att hitta sådant som inte fanns 
inlagt i någon specifik databas. Detta resulterade exempelvis i material jag funnit hos Karolinska 
institutet, Netdoktorpro, Dagens medicin, Läkarförbundet samt andra hemsidor. Jag försökte även 
finna statistik från Statistiska centralbyråns webbsida men fann dessvärre inget användbart för min 
studie där. Efter att jag gjort en översiktssökning på Google använde jag den största medicinska 
databasen Pubmed samt referensdatabasen Eric proquest när jag beslutat vilka ämnesord jag skulle 
använda för att avgränsa sökningen. Dessa ämnesord var: läkare, sjukvård, informationssökning,  
patientinformation, informationsbehov, pålästa patienter, informationskaos, informationsöverflöd,  
allmänläkare, web-informed patients samt cyberchondria. Förutom den information jag presenterat 
i bakgrunds-avsnittet fann jag även svar på vad läkare från den tidigare forskningen angett som 
nackdelar, respektive fördelar med pålästa patienter. Detta kommer att presenteras nu närmast.

19   Davies, 2007 s. 82
20   Ibid s. 85
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3.1 Nackdelar med en påläst patient

Internetresursen för läkare Netdoktorpro.se startade 2012 en artikelserie som kallades för Läkarens  
nya utmaningar. I den skriver läkarstudenten Ida Widberg i intervju med förbundsordförande Anne 
Carlsson från Reumatikerförbundet att utvecklingen och tillgängligheten av den medicinska 
informationen på nätet har ökat på grund av att patientorganisationerna blivit duktigare på att 
informera sina medlemmar. Detta har i sin tur påverkat patient- och läkarrelationen markant, vilket 
jag kommer att exemplifiera. En nackdel med pålästa patienter uppges vara att 
internetinformationen försvårar mötet om patienten exempelvis läst om en medicins eventuella 
biverkningar och därmed inte önskar få just den medicinen utskriven även om läkaren anser den 
nödvändig. Risken finns att patienter inte tar föreslagen medicin utan väljer kanske ett annat 
preparat som inte har samma goda effekt, vilket kan inverka negativt på patientens hälsa. I samma 
artikel om den pålästa patienten frågar man sig om de tar mer tid i anspråk, vilket de gör. Ulla 
Lindqvist, överläkare i reumatologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala nämner i artikeln att 
många gånger ”drunknar” läkarens kompetens och konkreta frågor om diagnos och behandling i 
psykologiska faktorer och diskussioner med den pålästa patienten. Lindqvist tillägger att hon 
behöver arbeta så mycket mer med att diskutera behandlingsmetoder med patienter idag än tidigare. 
Hon vill inte ha tillbaka det gamla auktoritära systemet, men anser att det ibland kan vara bra att 
läkaren ”vet bäst”.21 Att en påläst patient är mer tidsödande framgår även i den förutnämnda 
magisteruppsatsen. Om patienten är alltför påläst kan det ta lång tid för läkaren att berätta om olika 
behandlingsformer och mycket av det som sägs ifrågasätts. 

Annat som är negativt för läkaren med en informationsmedveten patient är att internetsökningar 
relaterat till sjukdomar ofta skapar ångest och oro tidigare berättat och att patienter kan värdera mer 
osaklig information på internet alldeles för högt.22 Att patientens sökningar på internet skapar 
ängslan är även något som den amerikanske läkaren Paul Auerbach skriver om på hälsosajten 
getbetterhealth.com. Han nämner att om patienten blir alltför övertygad om något negativt han eller 
hon läst om, kan följden bli att patienten vägrar en viss behandling. Auerbach menar att dessa 
patienter nästan alltid slutligen hamnar på vårdenheter. Detta mycket på grund av internets snabba 
frammarsch på det medicinska området vilket innebär att utvecklingen av egenvård ökar, menar 
Auerbach och anser samtidigt att det är oundvikligt.23 

I en enkätstudie gjord av den svenska populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg där 
1000 svenskar intervjuades bekräftas resultatet att patientens internetsökningar många gånger 
skapar ångest. F&F beskriver att 45 procent av de tillfrågade hade sökt medicinsk information på 
nätet före sitt läkarbesök och främst genom söktjänsten Google. Alexander Broom, sociolog vid 
University of Newcastle i Sydney, Australien menar i samma artikel att ju mer patienten vet, desto 
mer måste doktorn kunna. 

En svensk läkare vid namn Albert Hietala, neurolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg, håller med om detta synsätt och menar att en påläst patient ställer högre krav på vården. 
Hietala anser att om patienten vet att det normalt erbjuds ett DNA-test och det inte nämns, tar 
patienten själv upp det. Han bedömer att det är en utmaning att hänga med angående medicinsk 
information och fortsätter med att förklara att om patienter lärt sig ”allt” om sin ovanliga diagnos är 
det dumdristigt av läkare att förneka att patienter vet mer än han själv. Hietala anser att 
prestigelöshet i det fallet är viktigt och anser att läkaren i sådan situation kan be om att få 

21  Widberg, 2012
22  Håkansson räthel, 2004 s. 13

23  Auerbach, 2009
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återkomma till patienten.24 Ur en artikel från SOMA (medicin i samtiden), ett magasin från 
Karolinska universitetssjukhuset skriver läkaren Annika Tibell om problemet med att det inte finns 
någon kvalitetssäkring på nätet. Tibell förklarar att det medicinska regelverket också kan skilja sig 
mycket mellan olika länder, inte minst vad det gäller transplantationsfrågor. Dessutom handlar det i 
regel om komplexa tillstånd som kräver individuella bedömningar, vilket är svårt att genomföra på 
nätet, fortsätter hon.25

En annan amerikansk läkare Chris Balgobin uttalar sig i det kommersiella tv-radionätverket CBS 
Minnesota om ämnet pålästa patienter. Han tillkännager att ett av det svåraste med att vara läkare är 
att övertyga patienter om att de inte har sjukdomar som de tror sig ha. Han beskriver vidare att 
termen ”cyberchondria” betyder att patienter diagnostiserar sig själva via internet. Som jag beskrivit 
förut är det mycket vanligt att patienter vänder sig till internet för att söka diagnoser och att det ofta 
leder det till feldiagnotisering. Balgobin menar att hjärnan är kraftfull och kan bli överstressad 
vilket kan leda till att patienten upplever de symptom de läser om. Balgobin poängterar att ingen 
patient blott bör nöja sig med internetsidor för diagnostisering utan istället bör ta med informationen 
de hittat på nätet och låta läkaren sätta in den i dess rätta kontext. Vill man som patient besöka 
hälso- och sjukvårdssajter före sitt doktorsbesök bör man välja trovärdiga hemsidor, fortsätter han 
och nämner några amerikanska tillförlitliga sjukvårdssajter såsom fairview.org, mayoclinic.org samt 
webmd.com.26

Samtliga ovan nämnda källor menar att det negativa med en påläst patient är hon eller han kan 
uppleva stark oro och ångest relaterat till sina internetsökningar och därmed bli tidskrävande för 
doktorn att bemöta. Patienter kan även vägra och vara rädda för behandlingar som erbjuds på grund 
av biverkningar man läst om på internet. En påläst patient ställer även högre krav på vården och 
läkaren kan även få ett ”tufft jobb” att försöka övertyga patienten om att den inte har den sjukdom 
den tro sig ha. 

3.2 Fördelar med en påläst patient 

I min problemformulering nämnde jag en tysk undersökning som gjorts på 287 läkare angående 
pålästa patienter. I denna undersökning ansåg 22% av läkarna att de förskriver föreslagen medicin 
lättare om patienten är välinformerad än om patienten inte är det. Samma undersökning visade även 
att en tredjedel av de tillfrågade doktorerna i åldern 30 - 42 år och 56 - 64 år har en växande tilltro 
till patientinformationen på nätet i framtiden, trots att patienterna ofta blir felinformerade. En stor 
del av de tillfrågade läkarna, 57,7%  hade trots att patienterna ofta blir felinformerade en 
genomgående positiv attityd till den information som ges på internet. Av tidigare nämnda studie av 
Annika Tibell framgår att det är en stor fördel att patienter enkelt kan få tillgång till information de 
upplever som obunden och som de kan ta med sig in i sina diskussioner med sjukvården. Tibell 
menar att det är något som både läkarna och patienterna tjänar på. Hon förklarar vidare att det alltid 
är en fördel med välinformerade patienter, eftersom patientens engagemang ofta är avgörande för 
behandlingsresultatet. Slutligen anser hon därför att det inte finns något ”hotfullt” med en starkare 
patientroll.27 

24  Fredholm, L. 2007
25 Tibell, A, 2009
26 Balgobin, 2013 
27 Tibell, A, 2009
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Den internationella organisationen ICN (The International Council of Nurses) skriver i en artikel för 
patientwebbsidan patienttalk.info att alla människor borde ha rätt till uppdaterad, hälsofrämjande, 
förebyggande information för bättre hälsa. ICN anser att hälsoinformation bör vara lättillgänglig, 
noggrann, tydlig, snabb, tillförlitlig och underbyggd med relevanta forskningsbevis. Pålästa 
patienter menar ICN lever oftast ett mer hälsosamt liv och är nöjdare med den vård de får. 
Dessutom kan de lättare bestämma att antingen acceptera eller avstå den vård som erbjuds dem.28 

Ur tidigare artikelserien från Netdoktorpro.se nämner förbundsordförande Anne Carlsson från 
Reumatikerförbundet att det gäller att hitta en balansgång där man inte bara ser patientens 
medvetenhet som ett hinder utan även som en tillgång. Hon uppmuntrar medlemmarna att lära sig 
mer om sin sjukdom för att de ska förstå och inte för att de ska informera läkaren. 
Patientens roll är helt enkelt att berätta om hur han eller hon mår och läkarens roll är att besluta vad 
den medicinska behandlingen ska bli. Både Anne Carlsson och förutnämnda Ulla Lindqvist anser att 
patientens medvetenhet många gånger haft en positiv inverkan på vården. Ett exempel är att 
patientens sökande på nätet i vissa fall har lett till att läkaren och patienten snabbare hittat lösningen 
på det medicinska problemet tillsammans. I samma artikel anser docenten och överläkaren Kenneth 
Persson att den pålästa patienten bidrar till en större öppenhet mellan läkare och patient vilket också 
anses positivt. Persson vill inte ha tillbaka den auktoritära läkarrollen då han anser att den alltför 
stora respekten han fick i början av sin läkarkarriär på 70-talet försvårade relationen.29 

En amerikansk läkare vid namn Paul Auerbach skriver i en artikel på hälsosajten 
getbetterhealth.com om hur han uppskattar en påläst patient mer än en som inte är det. Mest 
fördelaktigt anser han är när patienten är så pass påläst att denne utvecklat ett slags ”filter” för vad 
som är relevant och vad som är icke-relevant information.30 Från den tidigare enkätstudien från 
Forskning & Framsteg menar sociologen Alexander Broom att pålästa patienter kan bidra med att 
medvetandegöra olika behandlingsmetoder för läkare. Att patienten blir mer ifrågasättande menar 
han är en del av en stor kunskapsbank. Tidigare hade läkarna ”ensamrätt” på att leverera 
information, nu behöver de istället diskutera. Broom förklarar att bilden av den tidsödande pålästa 
patienten som skapar konflikter är felaktig. Vidare skriver F & F att den svenska läkarrollen gradvis 
har förändrats om man jämför med förr. Doktorns ord då var lag medan det idag snarare handlar om 
att läkaren  tillsammans med patienten kommer fram till vad som ska göras, även om det 
fortfarande är läkarens erfarenhet och kunskap som väger tyngst. 

Samtliga ovan nämnda källor anser att en aktiv patient som söker information på trovärdiga 
patienthemsidor fattar bättre underbyggda beslut när det gäller egenvård. Patientgruppen hittar 
effektivare lösningar på medicinska problem tillsammans med läkaren eftersom patienten förstår 
grunderna i sjukdomen. 

28 International Council of Nurses, 2003
29 Widberg, 2012

30 Auerbach, 2009
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4. Metod

För att utforska hur läkare ser på den medicinska nätbaserade patientinformationen i mötet med den 
pålästa patienten och patientinformationens tillförlitlighet och relevans, valde jag att använda mig 
av kvalitativa intervjuer. Valet av en kvalitativ ansats har sin grund i att jag önskade att karaktärisera 
och beskriva vad läkare anser om de pålästa patienterna snarare än att försöka få fram ett 
generaliserat och representativt svar från en större mängd läkare. Mitt kvalitativa val berodde dels 
på tidsbrist men främst på att jag ville studera läkares attityder och åsikter i ämnet, vilket jag ansåg 
skulle bli svårare att få med i en skriftlig enkät. Dock var min tanke från början att jag enbart skulle 
använda mig av internetbaserade enkäter som insamlingsmetod med frågor där läkarna kunde svara 
någorlunda öppet. Detta eftersom de är, enligt författaren Barbara M. Wildemuth som skrivit boken 
Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science, 
passande och effektivt när man vill undersöka frågor som rör information och beteenden i 
informationsökningsprocessen. Min föreställning var även att mail-enkäter kunde vara 
tidsbesparande, att de skulle nå ut till många, samt att de kunde samlas in på ett enkelt sätt, värderas 
och sedan ge ett större resultat än kvalitativa intervjuer där situationen är mer komplex och det är 
svårare att utföra enklare uträkningar och jämförelser. På grund av respondenternas tidsbrist 
bestämde jag mig slutligen för att göra en kvalitativ intervjumall med öppna frågor som blev en 
blandning av strukturerad och semistrukturerad variant. Detta eftersom vissa läkare valde att svara 
via telefon och andra genom mail. De respondenter som svarade via telefon fick en mer 
semistrukturerad form på intervjun eftersom deras svar fick sväva ut mer då frågorna utvecklades 
och förklarades i högre grad än de enkätfrågor som andra läkare besvarade via mail. 
Semistrukturerade intervjuer är inte som ett vanligt samtal mellan två människor utan har en 
intervjuare (jag) med organiserade frågor. Dessa frågor har ett klart syfte där respondenten  skall ge 
så ärliga svar denne vill/kan ge. Frågorna är inte lika styrda som vid en strukturerad intervju där 
svaren oftast består av färdiga svarsalternativ som respondenter får välja mellan. I mitt fall hade inte 
respondenterna färdiga svarsalternativ, utan fick svara öppet. En ostrukturerad intervju innebär att 
respondenten får mycket öppna och tolkningsbara frågor som denne kan utveckla själv, vilket alla 
tillfrågade läkare även fick chansen att göra. 

Valet av just blandad intervjumetod i enkätform kändes lämpligast på grund av att informanterna 
kunde svara varierat och ur sitt eget perspektiv. Syftet var även att söka attityden till den förändring 
som skett inom sjukvården och hur man ser på medicinska hemsidor inom ämnet. Detta upplevde 
jag skulle bli svårare med en helstrukturerad variant då det blir alltför styrt och inte kan täcka in allt 
som tänkas uppkomma.31 Jag har gått efter Wildermuths enkätkriterier i viss mån för att intervjun 
skall vara relativt kort och enkel att utföra med ett lättförståeligt språk samt att frågorna skulle vara 
relativt lätta att besvara utifrån studiens syfte. Frågorna bestod vardera av en enda mening, ibland 
med förtydligande inom parentes. Detta för att undvika missförstånd som det annars kan finnas risk 
för, synnerhet om det sker via mail där läkaren inte kan fråga vad som menas. Jag försökte uttrycka 
mig neutralt och på ett enkelt sätt i frågorna som förhoppningsvis inte misstolkades. Jag försökte 
även undvika dubbelfrågor då läkarna möjligen tycker olika och det då blir svårt att särskilja vilket 
svar som tillhör vilken fråga. Wildemuth föreslår även att man bör dela upp enkäten i tre teman, 
vilket jag valde att göra. Första temat är pålästa patienter, andra är inhämtning av medicinsk 
information samt hur de förhåller sig till patientinformation och värdering av dess trovärdighet. 

För att läkarna skulle kunna besvara mina frågeställningar fick de totalt fem intervjufrågor där två 
övergripande teman ingick: 1) pålästa patienter, som var huvudämnet i uppsatsen och frågor som 
rörde 2) förändrad roll läkare- och patient på grund utav medicinsk webbaserad patientinformation. 
(Resultaten av studien relateras till svensk, finsk och amerikansk tidigare forskning i form av 

31 Wildemuth, 2009. s 232-233 
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avhandlingar, böcker, artiklar ur medicinska tidskrifter på nätet samt vetenskapligt granskade 
artiklar).

4.1 Figur 1 Fyrfältsmodell: 

Fyrfältsmodellen kommer i resultatdel 2 presentera vad läkarna ansåg som 
              fördelar-  respektive nackdelar med pålästa patienter samt deras syn på patientsajter.

För min analys valde jag även att skapa en egen enkel fyrfältarmodell med variabler bestående av 
positiv- respektive negativa variabler kring läkarnas syn på pålästa patienter där jag kunde lägga in 
de starkaste åsikterna läkarna uttryckte. Detta för att lättare kunna strukturera upp frågor och svar 
från intervjuerna och göra det mer överskådligt. Det som anges i överkanten i fyrfältaren (grön och 
blå ruta) är det som läkarna fann positivt med pålästa patienter och synen på hemsidor för patienter. 
Det som anges i nedre delen (gult och rosa) är det läkarna fann vara mer negativt. Förutom 
fyrfältaren använde jag i min teoretiska analys även etikprofessor Robert M. Veatchs 
relationsmodell som beskrivs utförligt under avsnittet "Analytiska verktyg och teoretisk 
utgångspunkt". I denna modell kan respondenterna kategoriseras under något av begreppen: 
prästen/föräldern, mentorn, informatören eller kollegan beroende på vad de svarar i intervjuerna 
med förhoppning om att kunna strukturera upp läkarnas åsikter och synsätt gentemot pålästa 
patienter.  

4.2 Urval av informanter & kriterier

En av mina handledare för uppsatsen hade en kontakt via Älvsborgs sjukhus vilket gav mig chansen 
att göra en telefonintervju med en allmänläkare i Göteborgs kommun. Denna telefonintervju tog 
mindre än 15 minuter att utföra eftersom läkaren själv fick avgöra hur mycket eller lite hon ville 
brodera ut sina åsikter i frågorna. Till hjälpmedel använde jag mig av handsfree och mobiltelefon 
där jag skrev direkt under intervjufrågorna i ett textredigeringsprogram på datorn. Jag frågade i 
slutet av intervjun om denna läkare kände andra doktorer som kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. Då svaret dröjde från den vårdenheten började jag skicka ut spontana mail till 

12



några andra vårdcentraler i Göteborg och Stockholms län som jag fann e-mailadress till. 

Detta resulterade i att jag fick svar från en allmänläkare verksam i Stockholm som valde att besvara 
intervjufrågorna via mail. De två läkare som valde att besvara frågorna via mail skrev direkt under 
intervjufrågorna vilket jag sedan kopierade och sammanställde med de övriga informanternas svar. 
Jag frågade även denna läkare om det fanns några andra på samma vårdenhet som kunde tänka sig 
besvara frågorna och doktorn svarade då att han skulle se efter, men återkom inte. 
Då tiden börjat bli alltmer knapp vände jag mig till Läkarförbundet som gav mig ytterligare tre 
kontakter där två läkare valde att svara via telefon och en via mail. Även dessa informanter som 
besvarade intervjuerna via telefon tog mindre än 15 minuter på sig att svara. Jag använde även här 
samma metod, dvs handsfree och mobiltelefon samtidigt som jag skrev i ett textredigeringsprogram. 

Några av mina respondenter var inte allmänspecialister utan hade en annan specialisering. Detta 
gjorde att jag fick ändra mina kriterier till att omfatta läkare generellt vilket inkluderar alla typer av 
doktorer som har eller haft många patientkontakter. Dessa informanter är högst användbara i min 
studie även om de inte tillhör exakt samma läkarkategori då de likväl alla har gått samma 
grundutbildning, Läkarprogrammet. Mina respondenter har även stor erfarenhet av patienter vilket 
var avgörande för min studie. 

Att det skulle bli en utmaning att få kontakt med läkare som ville besvara frågor var jag införstådd 
med, men inte de praktiska detaljerna som hörde till. Några av dessa detaljer är att ytterst få 
vårdcentraler lämnar ut kontaktuppgifter i form av mail-adresser vare sig till reception eller 
personal. Att ringa en vårdcentral och på den vägen försöka få kontakt med någon 
doktorsrespondent var ingen bra strategi. Detta eftersom man hamnar i telefonkö vilket resulterade i 
att jag valde bort metoden. Om jag likväl gjort det valet hade jag blivit placerad i telefonkö som 
patient, vilket skulle betyda att det tillvägagångssättet skulle bli ineffektivt och dessutom 
vilseledande. Sammanfattningsvis är det svårt att få tag i läkares mail-adresser öppet genom 
vårdhemsidorna. Dock hade jag kunnat ”pussla ihop” mejladresser utan större bekymmer genom att 
se efter vad läkarna hette (vilket oftast står angivet på hemsidorna) och sedan fylla i resten, tex: 
namn.efternamn@sll.se för Stockholm eller namn.efternamn@vgregion.se för Västra Götaland.
Då jag ansåg detta vara ett lite tvivelaktigt tillvägagångssätt valde jag istället att kontakta 
enhetschefer och liknande som kunde slussa enkätfrågan vidare till läkare de trodde skulle passa för 
studien. I efterhand har jag ändrat mig på den här punkten och anser att jag borde testat den 
tvivelaktiga metoden då det ju inte förekom något tvång att delta och att jag på så vis kunnat få fler 
respondenter till studien. För att ett resultat skall anses som trovärdigt är god validitet och 
reliabilitet ett villkor. Reliabiliteten mäter hur trovärdig en undersökning man gjort är och validitet 
avser hur väl man lyckats mäta eller observera det man haft som mål att studera.32 Då jag har haft 
detta i åtanke under hela mitt arbete utifrån studiens syfte, frågeställningar och intervjufrågor, anser 
jag att min studie har god validitet då jag undersökt det jag avsett att undersöka. Att uppnå 
reliabilitet är svårare i min studie då min urvalsgrupp har bestått av en mycket liten grupp 
respondenter. Detta gör att reliabilitet blir svårare att uppnå, däremot kan mina inkommande svar 
motivera viktiga frågor som kan studeras vidare. Genom att jag är medveten om detta samt 
åskådliggör det anser jag att både reliabilitet och validitet är rimlig.   

Det är även av vikt när man gör en undersökning och skall utföra intervjuer att man får de 
intervjuades samtycke. I mitt fall fick alla mina doktorer veta vilken sorts studie jag tänkte göra, 
varför jag gjorde den samt att det var frivilligt för dem att medverka i den. Läkarna som besvarade 
mina intervjufrågor behandlades konfidentiellt på så vis att deras namn och vilket län de tillhör ej 
framgick. Detta då jag inte ansåg det vara av vikt för min uppsats att ha vetskap om sådan fakta. Jag 

32  Eklund, 2012. s. 18
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skyddar på så vis deras identitet om svaranden på frågorna i något avseende skulle vara för 
personliga och känsliga.

5. Analytiska verktyg och teoretisk utgångspunkt

I min analys har jag valt att använda mig av en egen fyrfältsmodell och dessutom en relationsmodell 
skapad av Robert M. Veatch. Tanken bakom modellen är enligt Veatch att läkarnas främsta 
professionella skyldighet bygger på att främja patientens hälsa under hans eller hennes vård, där en 
viktig hörnsten är patient- och läkarrelationen. Denna relation uppstår så snart en patient söker 
medicinsk hjälp och läkaren ger personen medicinsk service, uttrycker åsikter, ger diagnoser eller 
behandlar patienten. Beroende på sammanhanget är varje patient och läkarrelation unik, eftersom 
det alltid finns specifika förväntningar hos båda parter. Den grundläggande funktionen i Veatchs 
modell bygger på att patienten och läkaren har ett delat beslutsfattande där den medicinska etiken 
bygger på tillit och förtroende, samt återspeglar de relationer inom patient och läkarmötet som kan 
uppstå.33 

Veatch tar även upp frågan hur den mest lämpliga patient- och läkarrelationen ser ut då han menar 
att det ofta kan förekomma konflikter mellan vad patienter och läkare anser är bäst vård. En sådan 
konflikt kan tex vara att patienten både söker råd i en utsatt situation samtidigt som denne vill ha ett 
ökat självstyre och där läkaren samtidigt befinner sig i en auktoritär position och ibland har andra 
värderingar än patienten. I sådana situationer kan det uppstå en konflikt som kan vara svår att lösa 
när det kommer till behandling av patienten.34 Varför denna teoretiska modell är relevant för min 
uppsats beror på att min studie och dessa varierande läkarroller handlar om mötet mellan patient 
och läkare där problem och olika åsikter kan uppstå i synnerhet ju mer påläst patienten är. 

5.1 Veatchs relationsmodell i relation till mötet läkare - patient

Robert M. Veatch, Ph.D. är professor i medicinsk etik och fd direktör för Kennedy Institute of 
Ethics vid Georgetown University tillika författare till boken The Patient-Physician Relation: The 
Patient as Partner. I boken presenterar Veatch fyra läkarroller som kategoriseras med namnen: 
prästen/föräldern, mentorn, informatören och kollegan. Dessa olika kategorier använder jag i min 
studie för att undersöka om jag kan placera mina intervjuade informanter i en lämplig kategori. Min 
förhoppning är att kunna urskilja läkarna genom att studera om de tillhör samma eller olika 
läkarroller och på så vis få en inblick i hur mina informanter agerar gentemot pålästa patienter. För 
att förstå hur dessa olika läkarroller agerar under ett läkarbesök krävs en utförlig beskrivning av 
samtliga kategorier:

Läkare som är ”präst/förälder” anses vara den mest auktoritära av läkarrollerna. Präst/föräldern 
anser sig vara i stånd att bemästra både komplex vetenskaplig medicinsk fakta samtidigt som de 
anser sig veta vad som är lämpligast för just den specifika patienten. Denna läkarroll brukar inte 
uppskattas av moderna patienter då bilden av en förmanande förälder som vet bäst skapar obehag. 
Så länge läkaren agerar för patientens bästa och inte patienten uppvisar motstånd kan denna roll 
fungera väl. 

”Mentorn” har en mer avslappnad attityd än den förra läkarrollen eftersom den tar hänsyn till 
patientens personliga och hälsorelaterade värderingar. Dock lägger ”mentorn” ändå sin tyngdpunkt i 
medicinska fakta. Patienter som uppskattar fullständigt självstyre finner dock ej heller denna roll 

33 Hui, 2005 s. 222 -223 

34  Veatch, 1991 s. 11 - 14 
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helt tillfredsställande. 

”Kollegan” har full tillgång till medicinsk fakta men mindre tillträde till patientens personliga 
värderingar. Kollegan ger patienten sin medicinska expertis och kan ge råd som överensstämmer 
med patientens egna värderingar. Denna läkarroll underminerar varken läkaren eller patientens 
viljor och kunskaper då rollen inte har sin tyngdpunkt mer åt någons sida än den andra. Samtidigt 
uppkommer den kritiska frågan om det verkligen kan existera fullständig jämlikhet, lojalitet och 
exakt likadan målsättning mellan patient och läkare. 

”Informatören” är en torr eller kall distanserad läkarroll som tillhandahåller patienten medicinsk 
information med tyngdpunkt på det värdeneutrala. Informatören behandlar sjukdomar snarare än 
patienter och sjuka personer betraktas som konsumenter som betalar för den hälsoservice de 
efterfrågar vilket ger sämre kvalitetsvård ur ett terapeutiskt synsätt.35

6. Resultatredovisning utifrån intervjusvaren

I denna del presenterar jag vad mina informanter svarade utifrån intervjufrågorna. Intervjufrågorna 
bestod sammanlagt av fem frågor totalt och fem läkare besvarade dem. Som jag nämnde förut i 
metodavsnittet valde vissa informanter att besvara frågorna via mail och andra via telefon. Läkarna 
har varit yrkesverksamma sedan: 1977, 1978, 1987, 1994 samt 2002 och är yrkesverksamma i 
Västra Götaland, Stockholm, Västmanland, Södermanland samt en i Upplands län. Att 
informanterna befann sig i olika län var ej avsiktligt från början, men jag anser i efterhand att det 
likväl kan vara positivt då läkarnas erfarenheter blir mer utspridda över landet. Oavsett är antalet 
läkare mycket begränsat. Jag börjar med att redovisa svaren utifrån intervjuguidens ordning genom 
en sammanställning av de svar informanterna gav. De fick namnen Respondent 1, Respondent 2 
osv. Detta eftersom man lättare ska kunna utläsa hur deras åsikter gick ihop och isär. De svar som 
presenteras nedan är vad läkarna har sagt ordagrant, ibland genom enstaka meningar  - ibland 
längre, i längre uttalanden.

6.1 Positivt med pålästa patienter

Respondent 1 har varit yrkesverksam sedan 1994 och anser att det är mycket vanligt att patienter är 
välinformerade om sina sjukdomar redan innan läkarbesöket och anser att ”alla patienter gör det” 
beträffande internetsökningarna. Respondenten anser att det bara är positivt att patienten är 
välinformerad och har läst på om sin åkomma, men lämnar ingen mer utförlig information än så. 

Respondent 2 har varit yrkesverksam sedan 2002 och nämner också kortfattat att fördelen med en 
påläst patient är att han kan använda svårare ord och fokusera mer på att vägleda patienten till ett 
klokt gemensamt beslut. 

Respondent 3 har varit yrkesverksam sedan 1987 och anser i likhet med förgående läkare att 
välinformerade patienter har lättare att ta till sig informationen och kan värdera olika effekter av 
behandlingsinsatser bättre. 

35  Hui , 2005 s. 222 -223 
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Respondent 4 har varit yrkesverksam sedan 1978 och ser en stor fördel med pålästa patienter och 
har inget emot att de har tagit reda på medicinska saker via internet. Respondenten anser det snarare 
vara en bra utgångspunkt för diskussion. Patienter ställer mer frågor idag, menar denna doktor och 
anser att man bör se läkarbesöket som en dialogsituation där patienten ofta är väldigt medveten om 
sin åkomma. Respondenten anser därför att en påläst patient har en större medvetenhet än en som 
inte är påläst, samt anser att patienter är smarta och ofta har med sig bra bakgrundsinformation som 
känns relevant. Att patienten är mer aktiv och att läkaren diskuterar mer med patienten än förr, 
menar respondenten bara är del av den övriga samhällsutvecklingen. Patienten skall se läkaren som 
en diskussionspartner, problemlösare och rådgivare som de inte nödvändigtvis måste köpa 
”tjänsten” ifrån, fortsätter läkaren och tillägger att dessa längre besök ger högre trovärdighet och 
färre återbesök än om man skulle gå tillbaka till det korta besöken där doktorn gjorde snabbare 
undersökningar. 

Respondent 5 har varit yrkesverksam sedan 1977 och medger att det finns vissa fördelar om en 
patient är påläst, men anser samtidigt att nackdelarna överväger. Till exempel att patienten kan läsa 
på om en sjukdom och sedan missuppfatta informationen då patienten inte är utbildad inom kritiskt 
tänkande och inte förstår vad som står i artikeln. Patienten har inte forskarutbildning och det 
behöver man för att förstå om en metod är giltig eller inte. Man kan inte läsa en artikel och tolka 
resultaten från den utan man måste läsa flera, fortsätter respondenten. Läkaren poängterar att även 
om de medicinska tidskrifterna oftast är trovärdiga finns där samtidigt forskare som fuskat eller 
kommit fram till fel resultat och det måste man vara medveten om.

6.2 Negativt med pålästa patienter

Respondent 1 förklarar att pålästa patienter ofta söker information om diffusa symptom som trötthet 
där tex sjukdomen MS kan anges som ett förslag. Sjukdomen kan i sin tur stämma väl överens med 
patientens olika symptom, men kan likväl vara felaktig vilket också är mycket vanligt. I ett sådant 
fall måste den behandlande läkaren leda patienten igenom diskussionen med tidsödande 
förklaringar. Respondenten uttalar dock inte att det är ett större bekymmer om en sådan situation 
uppkommer, men menar att det förekommer. Respondenten ger även exemplet att många pålästa 
patienter vill magnetröntga sig och förklarar att detta har blivit tämligen efterfrågat. Men då 
Respondent 1 är allmänspecialist (verksam på vårdcentral) får denna förklara att de inte gör sådant i 
vårdenheten utan att de i så fall måste remittera patienten. Respondenten förklarar vidare att man 
som allmänläkare ofta utgår ifrån frågor som rör sig om förväntningar patienten har på sin egen 
hälsa samt vad de oroar sig för i nuläget och i framtiden för att kunna ta sig framåt i behandlingen. 
Genom att ställa frågor som rör dessa områden kan läkaren gå tillbaka och säga vilka moment som 
har gjorts och därmed lugna patienter så att de inte tror läkaren missat något, samt få ökad kunskap 
och kontroll på hur behandlingen är upplagd. Respondenten anser att patienterna nuförtiden är mer 
aktiva i sin egen vård och kräver mer av sin undersökning och vill inte ha tillbaka den gamla 
auktoritära stilen där patienten är passiv och läkaren är den enda aktiva. 

Respondent 2 anser att nackdelen med en påläst patient är att han kan önska en metod som inte är 
lämplig eller är medicinskt säker. Respondenten anser att det därmed kan skada förtroendet mellan 
läkare och patient. 

Respondent 3 anser att om patienten tror allt den läser så tar det mer tid att 
argumentera/informera/väga mot den del av informationen som är överbetonad. 

Respondent 4 anser att det enda som kan vara negativt är när patienten har med sig långa listor med 
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nedtecknade krämpor och medicineringar ända från födseln, där läkaren får gå igenom och sålla vad 
som är aktuellt och vad som inte är det. Att patienten tar mer tid idag än förut är också något 
respondenten kan hålla med om. 
Det respondenten gör är att ge patienten sökord för den diagnos patienten har så denne själv kan leta 
upp information på nätet som respondenten kallar för en bra ”second opinion”. Respondenten menar 
att diagnoserna kan ha mycket svåra och komplicerade namn vilket gör att patienten kan glömma 
det eller stava fel, därför brukar läkaren hänvisa patienten att söka med det skrivna sökordet först 
via Google. Respondenten anser att de resultat som dyker upp brukar hänvisa till säkra källor men 
att det gäller att man ändå är observant vilken källan är. Om patienten är osäker väljer respondenten 
att sitta med hon/honom och tillsammans gå in på webbsidan där respondenten gör en 
trovärdighetsbedömning. 

Respondent 5 anser att det råder stora nackdelar med pålästa patienter. Till exempel att patienten 
kan läsa på om en sjukdom och sedan missuppfatta informationen då patienten inte är utbildad inom 
kritiskt tänkande och inte förstår vad som står i artikeln. Patienten har inte forskarutbildning och det 
behöver man för att förstå om en metod är giltig eller inte. Man kan inte läsa en artikel och tolka 
resultaten från den utan man måste läsa flera, fortsätter Respondent 5. Läkaren menar att även om 
de medicinska tidskrifterna oftast är trovärdiga finns där samtidigt forskare som fuskat eller kommit 
fram till fel resultat och det måste man vara medveten om.

6.3 Hur förhåller sig läkarna till hälso- sjukvårdssajter med rådgivande nätdoktorer 
informationsmässigt?  

Respondent 1 har en positiv inställning gentemot hälso- sjukvårdssajter med rådgivande läkare men 
erkänner att egen erfarenhet av dessa sajter saknas samt att respondenten inte är ute på internet så 
mycket. Läkaren tror att dessa sajter kan hjälpa patienten, men nämner även att det finns frågor om 
trovärdighet som kan uppkomma beroende på vilken sajt patienten vänder sig till. 

Respondent 2 svarar att patientsidorna brukar ge bra information, men är oftast inte tillräckliga. 
Läkaren anser även att man behöver förstahandsstudier och erfarenhet för att fastställa rätt 
behandling och förklarar vidare att det är svårt att ge bra råd öga mot öga och via nätet är det ännu 
svårare. 

Respondent 3 anser att större aktörer brukar vara vettiga såsom 1177, Internetmedicin, olika 
sjukhus/landstingshemsidor osv, medan dags- och veckopress inte känns som ett trovärdigt 
referensunderlag.

Respondent 4 förhåller sig också till den nätbaserade patientinformationen på ett positivt sätt. 
Respondenten anser att trovärdiga hemsidor som Landstinget, 1177 och liknande inte felinformerar 
patienter eller ger felaktiga behandlingstips. Dvs om patienten finner sina symptom tyda på en 
allvarlig åkomma uppmanar dessa hemsidor till att uppsöka läkare. Respondenten vill att patienten 
värderar varifrån denne hämtar sin medicinska information ifrån och nämner att många utländska 
sidor med oseriösa förslag kan vara något man bör rådfråga sin läkare om innan man anser dem som 
trovärdiga. Ett exempel på oseriösa förslag som respondenten nämner är att lerinpackning hjälper 
mot öronsus. Oftast förstår patienten att liknande sökresultat inte är tillförlitliga och läkaren menar 
att även om patienter ansett informationen som sann, har det aldrig lett till konfliktfulla situationer 
dem emellan.

Respondent 5 har liten kännedom om nätbaserade patientsidor, men poängterar vikten av källkritiskt 
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synsätt. Respondenten anser att det finns mängder av bloggar gjorda av privatpersoner och annat 
som inte är tillförlitligt. 

Ett exempel respondenten tar upp är när hon fann en webbsida som sa att gravida inte tillhör 
riskgruppen när det handlar om faror vid svininfluensa. Respondenten menar att sanningen är 
tvärtom i det fallet och uttrycker förskräckelse i att patienter kan värdera sådan information som 
trovärdig. De forskningsrön som kommer ut måste bekräftas och det finns stora faror om 
informationen inte är korrekt och personer inte kan värdera den. Den största frågan gäller hur man 
förändrar folks beteenden som t.ex att sluta röka, fortsätter respondenten och menar att vissa 
folkgrupper inte bryr sig tillräckligt mycket om sina liv.

6.4 Var inhämtar läkarna främst ny medicinsk information? 

Respondent 1 inhämtar den medicinska informationen främst ifrån tidskrifter, kollegor och 
föreläsningar. I sista hand nämner läkaren internet då han ”inte är så van vid det”. 

Respondent 2 anger specialistlitteratur, artiklar från medicinska tidskrifter samt kongresser och 
kollegor. 

Respondent 3 inhämtar informationen med hjälp av tidskrifter via nätet och per post. 

Respondent 4 anger ett liknande svar som respondent 3, främst från facktidskrifter, Läkartidningen, 
specialisttidningar samt söker på internet och googlar. Respondenten nämner att man lätt hamnar på 
amerikanska eller andra utländska hemsidor och menar att de mest trovärdiga sidorna är de som är 
presenterade av universitetsklinker och då särskilt de svenska. 

Respondent 5 inhämtar sin medicinska information ifrån vetenskapliga tidskrifter som 
Läkartidningen och Dagens medicin där originalartiklar finns med som är vetenskapligt granskade. 
Den medicinska databasen Pubmed är läkarnas ”golden standard” förklarar respondenten och talar 
även varmt om specifikt kunniga medicinreportrar som inger starkt förtroende. 

6.5 Varför sker det på detta sätt och hur vet läkarna att informationen är tillförlitlig?

Varför Respondent 1 inhämtar medicinsk information genom tidskrifter, kollegor och föreläsningar 
före internet. Det förklaras bero på gammal vana och att det känns mest trovärdigt. Internet används 
mer av de yngre kollegorna, fortsätter respondenten och nämner att det finns frågor kring 
trovärdighet om det bara är publicerat på internet. Läkaren vill ha beprövad information som känns 
giltig och aktar sig för det som är nypresenterat, vill inte vara först med det senaste. 

Respondent 2 förklarar sina val med att ”man måste ligga steget före och i en bok kommer allt för 
sent”. Läkaren menar att med tidskrifter kan man ligga steget före. På frågan hur respondenten 
anser informationen som tillförlitlig får jag svaret att genom erfarenhet lär man sig att se igenom de 
flesta artiklar som inte är trovärdiga. 

Respondent 3 anser att ”Läkartidningen, myndighetsskrivelser som Läkemedelsinformation, SBU 
och liknande känns rimligt trygga” och anser att valen beror på att det är enkelt att få tillgång till 
information från leverantörer som läkaren har tillit till. 
Respondent  4 föredrar tidskrifter i första hand precis som Respondent 1 och med samma förklaring 
att det beror på gammal vana som grundlagts redan i utbildningen. ”Informationen är tillförlitlig då 
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den är granskad av specialister som är sakkunniga och som värnar om sitt adelsmärke” förklarar 
läkaren. 

Respondent 5 vänder sig till vetenskapliga tidskrifter för att dessa informationskällor har 
originaldata och läkaren klargör att hon inte är intresserad av vad oinsatta personer säger och tycker, 
samt anser att en massa referat lätt blir fel.

7. Resultatgenomgång 2 utifrån analysmodellen och teoretisk utgångspunkt

I detta avsnitt analyserar jag det empiriska materialet med hjälp av de analytiska verktyg jag valt, 
fyrfältaren och Robert M.Veatchs relationsmodell. Jag börjar analysdelen med att strukturera upp de 
övergripande intervju/enkätresultaten som jag presenterar i min fyrfältsmodell då den summerar 
intervjusvaren tydligt och koncist. Analysen kompletteras med Veatchs relationsmodell i vilken jag 
placerar in mina intervjuade läkares svar i den läkarroll som jag anser stämmer överens i syftet att 
upptäcka vilken eller vilka slags läkarroller de tillhör. På så vis blir bilden överskådlig av hur 
studiens läkare agerar när de bemöter pålästa patienter i sin yrkesroll. 
Resultatgenomgången är uppdelad i olika huvudrubriker för att bli mer överblickbar:

• Fördelar- respektive nackdelar med pålästa patienter
• Positivt- respektive negativt med patientsajter 
• Analys utifrån Veatchs relationsmodell
• Mentor och kollega 
• Präst och informatör
• Mentorn

7.1 Fördelar- respektive nackdelar med pålästa patienter 

Genom att strukturera upp läkarnas svar i fyrfältsmodellen kan man utläsa att läkarna finner att 
pålästa patienter har ungefär lika mycket fördelar som nackdelar. Dock med en extra tyngdpunkt på 
en negativ åsikt (att patienten inte är utbildad i kritiskt tänkande). Det läkarna finner övervägande 
positivt med en påläst patient är att de kan använda sig av svårare ord vid besöket och att patienten 
kan ta till sig mer än patienter som inte har kunskap om sin sjukdom. Det är även positivt på så vis 
att den pålästa patienten förstår behandlingen bättre, vilket även kan effektivisera den specifika 
behandlingsmetoden. När en patient är påläst skapar detta även en större medvetenhet hos patienten 
vilket läkarna också fann positivt, samt att det ansågs fördelaktigt vid diskussion med patienterna. 

Det läkarna fann negativt med pålästa patienter var att de ofta tar längre tid jämfört med patienter 
som inte ägnat tid åt egna sjukdomssökningar före läkarbesöket. Läkarna måste därmed avsätta 
extra lång tid åt att diskutera, förklara och ibland även övertyga patienten om exempelvis val av 
behandlingar ju mer påläst personen är. Läkarna fann även det negativt att patienten ofta önskar sig 
metoder som inte är relevanta och då måste man lägga ytterligare tid på att förklara varför inte det 
går och/eller överväga att remittera patienten vidare. Förutom att en påläst patient är mer krävande 
än en som inte är det, saknar den ofta kunnighet i kritiskt tänkande. Läkarna menade att flertalet 
artiklar behöver granskas för att veta att källan är tillförlitlig. De behöver ha kunskap om 
behandlingen är beprövad samtidigt som det helst krävs medicinsk utbildning. Respondenterna 
avråder därför patienter att enbart vända sig till internet som enda källa, utan menar att patienter 
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gärna får ta med sig internetinformationen till läkarbesöket och rådfråga där för att kunna göra en 
relevant bedömning. 

7.2 Positivt respektive negativt med patientsajter 

Vad beträffar uppfattningen av vad läkarna fann positivt med patientsajter var deras svar 
övervägande att de inte hade så mycket egen erfarenhet men att trovärdiga sajter som 1177, 
Internetmedicin, landstingshemsidor, universitetssjukhusens hemsidor och liknande är användbara. 
Läkarna ansåg att dessa sidor ger bra information som inte ger felaktig information.
Dessa sajter ger med andra ord bra information på ett förhållandevis enkelt och informativt sätt, 
men uppmuntrar samtidigt patienten att söka vård hos läkare om denne skulle känna igen sig i 
svårare symptom. Det läkarna fann negativt med patientsajter var att det alltid är en fråga om 
trovärdigheten beroende på vilken sajt patienten valt, samt att de oavsett webbsida sällan är 
tillräckliga som enda informationskälla. Läkarna poängterar åter vikten av källkritiskt tänkande och 
ansåg att många utländska sajter, privata bloggar och hemsidor är något patienter bör akta sig för. 
Däremot bör de välja trovärdiga sajter från Sverige i första hand och rådfråga vidare hos sin läkare.

7.3 Fyrfältsmodell: Fördelar- respektive nackdelar med pålästa patienten och synen på 
patientsajter

7.4 Analys utifrån Veath relationsmodell

Mina respondenter uttalade i intervjuerna att pålästa patienter ofta önskar sig metoder som inte 
passar eller att de inte hittar rätt information, samt att de inte är utbildade i kritiskt tänkande. Detta 
samtidigt som patienten blir alltmer påläst och aktiv i sin egen vård vilket skapar många tankar och 
åsikter inför läkarbesöken. Samtliga av mina tillfrågade läkare är nästan enbart positiva till pålästa 
patienter medan Respondent 5 nästan enbart angav nackdelar. Om denne respondent möter en 
patient som är mycket delaktig och frågvis men saknar medicinsk utbildning kan sannolikt 
konflikter uppstå. Genom att analysera intervjusvaren kan man få en viss inblick, om än liten, i 
vilken läkarroll mina respondenter tycks höra hemma och utläsa om läkarna är dominanta eller har 
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en avslappnad läkarattityd.36

7.5 Mentor och kollega 

På första frågan om läkare ser positivt- respektive negativt på en påläst patient är de övervägande 
svaren positiva. Respondenterna såg fördelarna med att kunna använda svårare ord och ha ett bättre 
underlag för diskussion. Läkarna menar att patienten har större medvetenhet ju mer påläst denne är 
vilket anses som positivt. Respondenterna angav även att de inte vill ha tillbaka den auktoritära 
traditionella läkarrollen. En av läkarna uppgav även att patienten skall se läkaren som en rådgivare, 
diskussionspartner och problemlösare. Som patienten inte tvunget måste köpa ”tjänsten” av. En 
annan respondent var dock mer negativ än positiv till en påläst patient då denne ansåg att patienten 
inte förstår innehållet då denne saknar adekvat utbildning. Andra negativa tankar om en pålästa 
patienter som även de andra läkarna nämnde var att patienten också ofta finner fel information och 
önskar sig metoder som inte är tillämpliga. Man kan sammanfatta detta med att en påläst patient 
ansågs vara något positivt, dock inte utan en medicinsk kunnig handledare. Fyra av de intervjuade 
läkarna kan stämma väl in under mentorn och kollegan då de har den medicinska expertisen men 
inte är negativa gentemot patientens egna värderingar och åsikter i fråga om vad som är en lämplig 
behandling. 

7.6 Präst och informatör

Som jag nyss uttalat var den femte av mina tillfrågade läkare överlag negativt inställd till pålästa 
patienter och hamnar därför någonstans mellan prästen och informatören. Detta på grund av att 
läkaren tog förgivet att patienter överlag saknar forskarutbildning och ett kritiskt öga när de läser 
medicinsk information. Denna läkare har ej uttalat att den ”säljer tjänster” på de vis informatören 
gör, men är däremot värdeneutral och som präst/föräldern ”vet bäst” då läkaren inte uppgav att 
patienten kan vara utbildad både i forskarutbildning samt i kritiskt tänkande, även om det inte är 
inom medicin. 

7.7 Mentor

Mina informanters svar på hur de såg på patientsajter var positiva så länge det gällde trovärdiga 
sidor som 1177, Landstinget, Internetmedicin, universitetssjukhusens hemsidor och liknande. Mer 
negativa var de till utländska sajter samt privata bloggar och liknande. Vikten av källkritiskt 
tänkande och brist på tillräckligt material var något läkarna tog upp och som är viktigt för patienten 
att reflektera över när de själva besöker patientsidor. Läkarna ansåg även att patienten inte enbart 
bör använda elektroniskt material för diagnostik utan att rådfråga läkare först. Läkarna saknade 
dock ofta egen erfarenhet av patientsidorna. Med detta sagt finner jag att de svar mina respondenter 
gav mig lämpligtvis kan hamna under mentorsrollen då de är så pass ”avslappnade” genom en 
positiv inställning till att patienter besöker patientsidor och tar hänsyn till deras personliga 
värderingar när de inte motsäger att patienter själva avgör varifrån de vill inhämta medicinsk 
information. Dock lägger läkarna tyngd på att de är positivt inställda så länge det gäller de 
tillförlitliga förut nämnda hemsidorna och inte några okända utländska, privatbloggar och liknande. 
Genom detta synsätt är de inte riktigt så obekymrade som kollegan. Detta då de anser att endast 
deras föreslagna sidor är de som anses giltiga och trovärdiga för patienter. Läkarna passar inte under 
informatören då de inte vill sälja någon form av tjänst och inte heller använder just de orden eller 
talar ur en värdeneutral synvinkel. Inte heller passar de in under prästrollen då de inte är öppet 

36 Veatch, 1991 s. 11 - 14 
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förmanande. De vill sålunda att patienterna ska besöka patientsajter och är övervägande positiva till 
det, så länge det gäller deras utvalda och erkända webbsidor.  

Att kunna placera mina respondenter under en och samma relationsmodell är svårt beroende på 
vilket ämne det gäller. Läkarna överensstämmer inte alltid heller med varandra. De talar ofta 
positivt om den pålästa patienten och patientens frihet att själv söka information på internet, men är 
samtidigt skeptiska till att patienter är kapabla att sålla informationen som användbar eller ej utan 
medicinsk kunskap. Utifrån intervjuresultaten tolkar jag det som att de flesta av mina respondenter 
skulle välja att tillhöra rollen kollega. Detta eftersom denna roll är mest jämlik i jämförelse med de 
andra rollerna. Respondenterna har överlag gett ett förstående och ett ödmjukt intryck gentemot sina 
patienter, vilket också bekräftar att rollen som kollega stämmer väl in. I denna modell undermineras 
varken läkaren eller patienten utan de är i samförstånd där båda är nöjda och överens om samma 
målsättning. Att läkarna skulle välja denna roll är inget jag kan påstå med någon säkerhet, utan det 
är något jag tolkar genom de svar jag fått in. Jag betvivlar dock att kollegan kan fungera i 
verkligheten då det ofta är en omöjlighet att få allting precis jämlikt. Jag sorterar därför in mina 
respondenter i den mer realistiska mentorsrollen istället.

Mentorn är en mer realistisk variant av kollegan som också tar hänsyn till patientens personliga och 
hälsorelaterade värderingar och ändå alltid lägger största vikt vid medicinsk faktagrund vilket även 
mina intervjuade läkare gör. Med undantag för den läkare som passar bättre in under förälder/präst-
rollen då denna uttryckte fler åsikter än övriga kring vikten av fakta, rådata och kritiskt tänkande 
som hon ansåg patienter saknar. Samma respondent kunde samtidigt ej lyfta fram något specifikt 
som hon ansåg var positivt med en påläst patient, mer än att svara att det ”finns vissa fördelar”. 
Mina sista intervjufrågor handlade om varifrån läkarna främst inhämtar ny medicinsk information, 
samt varför och hur de vet att informationen är tillförlitlig. Detta kommer jag ej försöka analysera i 
Veatchs relationsmodell eftersom dessa intervjufrågor inte handlar om patient- och läkarrelation, 
utan endast om läkarna själva vilket gör relationsmodellen irrelevant. 

8. Diskussion och slutsatser

Mitt syfte var hade att utforska hur allmänläkare bedömer den medicinska patientinformationen på 
nätet, hur de förhåller sig till en påläst patient samt om de finns någon passande läkarroll som 
överensstämmer med de intervjusvar jag skulle få in. Svaren på dessa frågor kommer att redovisas i 
detta diskussions- och slutavsnitt som följer, med underrubriker för tydlighetens skull samt 
kopplingar till tidigare forskning jag också presenterat i studien.

8.1 Läkares inställning till patientsidor

Flera av doktorerna saknade egen erfarenhet av patientsajterna, vilket gör att det är svårt att använda 
deras bedömning av dessa fullt ut. Dock hade de överlag en positiv inställning till de nätbaserade 
patientsidorna, men syftade uteslutande på redan trovärdiga svenska webbsidor som 1177, 
sjukvårdsrådgivningen, Landstinget, Internetmedicin och liknande. De poängterade dock att 
patientsidor inte alltid är tillräckliga för att säkerhetsställa en sjukdom utan bör istället fungera som 
ett komplement till läkarbesöket. Läkarna uppmanar patienterna att vara kritiska i sin bedömning då 
de saknar relevant erfarenhet och utbildning som professionen har. Detta stämde även väl överens 
med  tidigare forskning där t.ex. Tibell nämner problemet med att det inte finns någon 
kvalitetssäkring på internet överlag, till gagn för patienten, samt att de medicinska regelverken kan 
skilja sig åt i olika länder vilket gör rimlighetsbedömningen ännu mer komplex för den som inte har 
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utvecklat ett filter för vad som är användbart eller inte. Detta bekräftade även en av mina 
respondenter om den pålästa patienten. 

En av respondenterna ansåg att utländska patientsidor ofta är oseriösa och inget patienter bör lägga 
stor vikt vid. Det hade dock varit intressant att ta reda på vad läkare anser om de seriösa utländska 
patientsajterna, som t.ex. läkaren Balgobin ger exempel i den tidigare forskningen. Läkarna 
förklarade att deras yrkeserfarenhet gör att de enkelt kan sålla bland den nätbaserade 
sjukvårdsinformationen och kan avgöra vad som är användbart och inte. Däremot poängterade de 
vikten av källkritiskt tänkande när det gäller patientens sökande i sjukvårdsinformation på nätet. Jag 
var medveten om att jag inte kunde göra min studie alltför omfattande och ta in allt jag fann 
intressant. Dock hade jag gärna även frågat läkarna om de ser ett bekymmer överlag med all 
nätbaserad sjukvårdsinformation som drabbar sjukvården dagligen enligt vad som nämns i tidigare 
forskning. Detta på grund av att ingen av mina tillfrågade läkare uttalade att det är en utmaning att 
hänga med i den snabba utvecklingen så som Hietala nämner i sin artikel. Det intressanta med 
denna fråga är att resultaten tydligt visar att informanterna har ett stort förtroende för de svenska 
patientsidorna som nämns i denna uppsats, men har mindre förtroende för de utländska. 

8.2 Läkares inställning till pålästa patienter

I den tidigare studien, exempelvis magisteruppsatsen Pålästa patienter skrev författarna om att över 
hälften av patienterna söker på internet innan de besöker sin läkare, vilket stämde överens med mina 
intervjuade respondenters erfarenheter. Mina respondenter beskrev med andra ord inte en bild av 
patienter som anländer fullkomligt oförberedda, utan de var tvärtom mycket vana vid att patienter 
anländer med utskrivna texter eller frågor som uppstått när de sökt om sjukdomen på internet. 
Hietala nämner att en påläst patient har högre krav på sjukvården och förklarar det i exemplet med 
en påläst patient som är säker på att ett visst moment skall utföras och när det inte görs, påminner 
han själv om det. Detta var något mina intervjuade läkare också tog upp i liknande scenarior där en 
av informanterna nämnde magnetröntgen som ett vanligt förslag från pålästa patienter, även om 
metoden inte alls var korrekt för just den patienten. I den tidigare forskningen beskrev en läkare 
vikten av prestigelöshet vilket även bekräftades av en av mina informanter då denne berättar att han 
ibland sitter med patienten vid datorn då kan denne visa och ifrågasätta informationen han funnit 
inför doktorn. På så vis visar denne doktor öppenhet utan förutfattad mening. 

I min problemformulering frågade jag mig om huruvida framtidens patient kommer att vara ännu 
mer informationsökningskunnig, kräva mer tid av redan upptagna läkare samt ställa högre krav på 
vårdgivarna, vilket visade sig vara svårt att besvara i dagsläget. Mina respondenter upplever dock 
redan att det blir vanligare att patienter är pålästa och de verkar inte se någon fara eller hot i det. 
Informanterna i min studie nämnde inget om den starka oron och ångest sökningarna kan ge 
patienten som nämndes i bland annat Netdoktorpro, sannolikt för att alla patienter inte talar om eller 
visar sin ångest eller oro öppet under läkarbesöket. Inte heller uppgav någon av läkarna att någon 
patient vägrat en viss typ av medicin efter vad denne läst om dess eventuella biverkningar på 
internet. Det som däremot sas var det förutnämnda att en patient ibland önskar en metod som inte 
alltid passar. Detta kan dock inkludera oro/ångest/vägran av medicin men det var inget som 
bekräftades tydligt. Det kan vara svårt för läkarna att veta om en patient vägrat ta en medicin i 
efterhand, samt om den värderat nätinformationen högre än vad de kanske borde om patienten ej 
uttalat detta tydligt vid besöket. Det som däremot stämmer väl överens med den tidigare 
forskningen är att den pålästa patienter tar mer tid i anspråk precis som författarna nämner i artikeln 
från Netdoktorpro samt i magisteruppsatsen Pålästa patienter.
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I den tyska undersökningen från 2007 ansåg 82,5% av de tillfrågade läkarna att patienterna ofta blev 
felinformerade av den medicinska informationen de finner på nätet. Jämför jag det med min egen 
studie stämmer det väl överens med de läkare jag frågade, då många av dem svarade att patienten 
ofta hittar fel material som kräver sållning, att patienten ofta kräver metoder som inte passar samt 
att patienten inte har samma kritiska tänkande som en erfaren läkare har.  Det positiva med en påläst 
patient var enligt tidigare forskning att man fattar bättre välgrundade beslut när det gäller patientens 
egenvård samt att patienten har bättre förståelse för vad läkaren säger och inser vad man bör göra 
och antingen kan motsäga eller acceptera det.  I tidigare forskning ansåg även en läkare att det bästa 
med en påläst patient är om hon utvecklat ett slags filter där patienten vet om informationen de 
finner är användbar eller inte vilket gör läkarmötet mer effektivt. Även detta stämmer bra överens 
med vad jag fick fram i min egen studie där nästan alla läkare ansåg att en påläst patient medför att 
de kan använda svårare ord, patienten har bättre förståelse för de insatser som föreslås, samt att 
patienten har en större medvetenhet, vilket läkarna fann mycket positivt effektivitetsmässigt. 

8.3 Läkares inhämtning av medicinsk information 

På min intervjufråga angående läkarens egen inhämtning av information hade samtliga informanter 
samma svar. De föredrog facktidskrifter i första hand medan föreläsningar, kongresser, kollegor, 
trovärdiga medicinhemsidor för läkare hamnade i andra hand precis som Case nämner. Jämför man 
med American Medical Association från 2001 där författarna skrev att 78% av de amerikanska 
läkarna använde den internetbaserade medicinska informationen och menade att detta hade ett stort 
inflytande över deras yrke,  tolkar jag det som att de amerikanska läkarna använder mer nätbaserad 
medicinsk information än de svenska tenderar att göra, även om mitt urval är för litet att dra några 
större slutsatser ifrån. Case nämner att många läkare även vänder sig till andra trovärdiga källor som 
nödvändigtvis inte är läkare. Detta bekräftas av en de frågade då denne gärna lyssnar på kunniga 
medicinjournalister. 

Anledningen till att mina läkare föredrog främst facktidskrifter hade sin grund i gammal vana från 
läkarutbildningen, som några av mina tillfrågade berättade om i intervjun. Flertalet läkare beskrev 
att tidskriftsinformation är och upplevs mer beprövad till skillnad mot nypresenterad fakta på 
internet, eftersom de ansåg att den löper högre risk att vara mindre trovärdig. Eskola skrev att 
sjukhusläkarna och allmänläkarna samtyckte till att den bästa formen av uppdatering av nya 
kunskaper är genom kurser, möten och kongresser och att de sedan hade delade meningar där 
allmänläkaren föredrog feedback från kollegor medan sjukhusläkare föredrog facktidskrifter. I min 
studie stämde inte denna ordning eftersom samtliga läkare föredrog facktidskrifterna i första hand. 
Frågan är om det beror på att samtliga tillfrågade läkare tillhör en erfaren och lite äldre läkargrupp. 
Kanske hade svaren sett annorlunda ut om urvalet varit större och gruppen inkluderat även yngre 
läkare? Resultaten på denna fråga tycker jag är den mest intressanta då den troligen visar att 
samtliga av de utfrågade ofta väljer bort medicinska databaser, svenska som utländska och hellre 
väljer de utvalda tidskrifterna. Jag förstår informanternas förklaring om vikten av beprövade 
behandlingar samt den uttalade tidsbristen, men detta tydliggör att deras tilltro läggs på specifika 
tidskrifter och mindre på friare egensökning. 

8.4 Mentor och prästroller

Resultatet av vilken läkarroll mina tillfrågade läkare tillhörde var inte helt oväntad. Jag anade att de 
flesta skulle lämpligast passa under mentor-  eller prästrollerna som de även gjorde. Detta för att 
mentorn är mest passande som dagens moderna läkarroll eftersom den skall vara mindre 
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traditionellt auktoritär men samtidigt ha tyngdpunkt i medicinska kunskaper och erfarenheter. 
Prästrollen misstänkte jag likväl skulle ha en plats bland läkarna då jag förmodade att många äldre 
doktorer kunde tillhöra denna roll då de börjat sin yrkesbana när yrket var mer auktoritärt. Dock var 
det bara en av mina informanter som tillhörde denna läkarroll vilket gör att det är svårt att dra några 
slutsatser om fler kan tillhöra denna. Framtidens läkare kan sannolikt hamna under vilken kategori 
som helst beroende på hur de själva vill hantera patienten, hur de ser på sig själva samt hur de 
läkaretiska reglerna utvecklas. Vill de vara auktoritära enligt gammal traditionell stil eller vara en 
mer avslappnad kollega-typ eller endast utge information och visa mindre empati som informatören 
är detta nog ingen omöjlighet som jag ser det. Men jag tror ändå att det kan vara svårt att fortsätta 
enligt prästrollen då samhällsutvecklingen i Sverige pekar åt mer ”självstyre” och allas lika värde. 

De flesta av mina informanter vill inte ha den auktoritära läkarrollen tillbaka, samtidigt påtalar de 
vikten av att patienter överlag saknar utbildning i kritiskt tänkande, tar mer tid, önskar sig olämpliga 
metoder, tolkar information de funnit för hårt osv. Läkarna vill vara som en doktor nämnde i 
intervjun ”en diskussionspartner och rådgivare” men samtidigt behålla en beslutande roll och 
avgöra vad som är bäst för patienten. Jag tolkar resultatet som att den nutida svenska doktorn vill 
fungera som en diskussionspartner där han/hon öppet utan att döma besvarar patientens farhågor 
och metodförslag men som sedan lotsar in patienten på rätt bana och den behandling som de från 
början hade tänkt sig. Doktorns yrkesroll har med andra ord ändrat sig, blivit mer modern och 
jämlik i sin framtoning, men läkaren har ändå fortfarande det slutgiltiga beslutet om vilken 
behandling som lämpar sig bäst för patienten som innan. 

8.5 Kortfattad sammanfattning av diskussion och resultatdelarna

Sammanfattningsvis visar ovanstående resultat att dagens patienter ofta söker information på nätet 
innan de besöker läkare. Som jag beskrivit i min studie är anledningen att tillgången på medicinsk 
information sannerligen är omfattande idag och även lättillgänglig för den som vill ta del av den. 
Att patienten gått från att vara en passiv informationsmottagare till en aktiv och sökande 
ifrågasättare är en del av samhällsutvecklingen, som en av mina tillfrågade läkare påpekade, vilket 
sannolikt kommer att öka ännu mer i framtiden. Patienter får gärna vara pålästa och läkarna är 
positivt inställda till patientsajterna men höjer ett varningens finger att patienten måste vara 
medveten om att många källor kan vara otillförlitliga samt att informationen ofta inte är tillräcklig. 
Det var betydelesfullt för läkarna att poängtera vikten av medicinsk utbildning och kritisk 
inställning eftersom detta krävs för att kunna ställa en lämplig, giltig och säker diagnos. Samtliga 
läkare medger att en påläst patient kan vara tidseffektiv, men tar samtidigt upp det motsatta, att de 
även tar mer tid. Läkarna vill gärna att patienten har läst på lite före läkarbesöket så de förstår 
innebörden av det läkarna säger snabbare, även om informationen på internet ofta kan vara fel. 

Jag har i min undersökning lyft fram läkares inställning gentemot pålästa patienter såsom både 
positivt och negativt, samt hur de bedömer den medicinska patientinformationen ur ett 
trovärdighetsperspektiv. Min metod som bestod av en blandning av strukturerade och 
semistrukturerade intervjuer blev något annorlunda än vad jag hade tänkt mig. Av någon anledning 
trodde jag att samtliga respondenter skulle föredra en metod, i synnerhet mailenkät då den är 
tidseffektiv och flexibelt upplagd. Om alla läkare hade valt att svara via exempelvis en strukturerad 
mailenkät och dessutom varit fler i antal hade min studie varit mer omfångsrik och lättare att dra 
tydligare slutsatser ifrån. Det som gjorde att min studie inte blev så omfattande berodde bland annat 
på hur mitt urvalskrav såg ut från början. Kravet jag hade var att bara intervjua allmänläkare som 
haft yrkeserfarenhet i minst 10-15 år. Detta eftersom jag ansåg att det vore bra med lång 
yrkeserfarenhet när det gäller patientkontakter, men då tiden visade sig bli knapp beslutade jag mig 
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istället för att välja läkare överlag. Kravet som kvarstod var att doktorerna skulle varit utbildade 
inom Läkarprogrammet samt att de haft mycket patientkontakt i sitt yrkesutövande, vilket visade sig 
bli en smidigare lösning. 
Min respondentgrupp bestående av fem läkare är inte tillräckligt stor för att kunna dra några 
generella slutsatser, däremot kan svaren i resultatdelarna indikera olika tendenser. Det saknas 
mycket kunskap på svenska om pålästa patienter och läkares inställning till dem, vilket försvårade 
mitt arbete då den mesta informationen främst bestod av korta artiklar från svenska och utländska 
sajter, med vissa undantag. Att inte ha svensk litteratur i det valda ämnet medför att jag  fått jämföra 
med utländska resultat som eventuellt inte alltid är relevanta i svenska undersökningar. Detta då 
sjukvård kan vara olik världen över och därmed inte alltid blir jämförbar. Förutom nämnda 
svagheter hade jag önskat ha fler intervjufrågor och fler respondenter samt önskat ifrågasätta vikten 
av att läkare håller sig ajour och undersöka ytterligare konsekvenser. Detta tar oss vidare till 
avsnittet om förslag om vidare forskning.

9. Förslag till vidare forskning

Ett av alla förslag jag har till vidare forskning är som nyss nämnt att undersöka konsekvenser av 
läkare som inte håller sig tillräckligt ajour. Ett exempel på detta är att det under längre tid har 
cirkulerat rykten och misstankar om att p-piller ibland kan orsaka blodproppar med dödlig utgång. 
I år, 2013 dog två svenska kvinnor till följd av en sådan blodpropp trots att misstankarna funnits i 
flertalet år,  i synnerhet i de utländska evidensbaserade databaserna. Läkarna i min studie lovordade 
vikten av beprövad information, men p-piller är ett av alla exempel på något som måhända är 
beprövat men fortfarande orsakar dödsoffer. Detta preventivmedel borde därmed bli ännu säkrare 
innan det skrivs ut och är bara ett av flera exempel på något vårdgivarna bör studera närmare. 
Ett annat exempel är svininfluensavaccinets negativa effekter som bl a orsakade narkolepsi hos 
många unga. Innan vaccinet användes lades flera varningar ut på bland annat Youtube om att inte 
bruka det. Jag kan omöjligen veta om det var många svenska vårdgivare som varnade för denna 
massvaccination, men det var inget som florerade i medierna vad jag kan minnas. 
Sannolikt tappar patienter tillit till läkare om de antingen visar sig ovetande, negligerar eller visar 
ointresse för medicinsk information som kanske cirkulerat relativt länge på internet. Risk finns även 
att denna nutida ”rådgivardoktor” tappar sin forna glans då den varken har ensamrätt på medicinsk 
information längre eller har kvar sin auktoritetsstämpel samtidigt som han eller hon inte alltid vet 
vad den pålästa patienten talar om.

Som avslutningsord vill jag intyga att jag är medveten om att en läkare vet precis allt är en 
omöjlighet hur mycket tid som än avsetts för kunskapsinhämtning. Sannolikt finns det redan nu 
duktiga läkare som håller sig ajour och söker medicinsk information ”utanför ramarna”, eller kanske 
till och med har giltiga anledningar varför de inte gör det. Min vilja är dock att lyfta fram att de 
pålästa patienterna sannolikt kommer att öka i framtiden och ställa mer krav på vården, samtidigt 
som det är viktigt att vårdgivarna behåller förtroendet genom att tänka självständigt i sin egen 
kunskapsinhämtning när de bemöter patienterna..
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Opublicerade källor

Intervjuer med 5 läkare, gjorda i Maj 2013, Göteborg. 
Anteckningar från tillfället finns i författarens ägo.

Intervjuer per telefon:
Intervju med läkare 1, 13.05.06
Intervju med läkare 2, 13.05.14
Intervju med läkare 3, 13.05.15

Intervjuer via mail:
Intervju med läkare 5, 13.05.09
Intervju med läkare 4, 13.05.13 
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Bilaga

Bilaga 1(1): Intervjuguide/enkät

Yrkesverksam sedan:

Frågor som rör pålästa patienter

• Vad anser du är för- och nackdelar med "pålästa" (eller välinformerade ) patienter? 

• Hur förhåller du dig till hälso- sjukvårdssajter med rådgivande nätdoktorer 
informationsmässigt?  

Frågor som rör inhämtning av information

• Var inhämtar du som läkare främst ny medicinsk information? (medicinska 
tidskrifter/internet/böcker/kollegor)

• Varför främst på detta sätt?  

• Hur vet du att informationen är tillförlitlig?

Tack för din medverkan!
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