
 

Vården måste vara jämlik! Psykiatrin som klassfråga 

 

I denna motion argumenterar vi för vikten av att se den psykiatriska vården ur ett klassperspektiv. 
Vi föreslår en utredning med syfte att ta fram åtgärder som är nödvändiga i ett jämlikt samhälle. I 
ett samhälle där klassklyftorna växer blir det ännu viktigare att vårt sociala skyddsnät fungerar som 
buffert mot de värsta konsekvenserna.  

De senaste 20 åren (1998-2018) har andelen hushåll med låg ekonomisk standard (mindre än 60 
% av medianen) fördubblats från 7 till 14%. Den ökande ekonomiska ojämlikheten påverkar på 
flera plan, inte minst eftersom psykisk ohälsa är i sig en klassfråga. Sambandet mellan inkomst och 
psykisk hälsa har varit känt länge och konstaterades nyligen i Folkhälsomydighetens rapport 
”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” (2019). I rapporten fastställs att personer med låg inkomst 
har större psykisk ohälsa än personer med högre inkomster, samt att sambandet syns tydligt redan 
hos barn i låginkomstfamiljer. Man konstaterar dessutom att personer med en psykisk sjukdom 
även behandlas för andra sjukdomar i lägre utsträckning än personer utan psykisk diagnos. 
Ekonomisk ojämlikhet ökar därmed inte enbart risken för psykisk ohälsa, utan leder även till sämre 
vård vid annan sjukdom.  

Psykisk vård har delvis andra utmaningar än övriga vården. Bland annat innebär många psykiska 
diagnoser att man är ovillig att söka hjälp. Stigman kring psykisk ohälsa bidrar också till att många 
drar sig för att kontakta vården och/eller har svårt att acceptera sin diagnos. Detta innebär i många 
fall att anhöriga blir mycket viktiga för vem som söker och får vård. Även här är klassperspektivet 
närvarande. Anhöriga med god ekonomi har lättare att hjälpa till med de kostnader som exempelvis 
privat psykoterapi medför, när den allmänna vården inte kan erbjuda långvarig psykoterapi.  

I diskussioner med vården spelar klassperspektiv som kulturellt kapital in, där en välutbildad, och 
därmed ofta verbalt erfaren och kunnig person, har betydligt lättare att artikulera sin anhörigas 
vårdbehov. Anhörigas möjligheter att stötta och hjälpa den vårdsökande är i många fall avgörande 
för att den psykiskt sjuka personen ska få (rätt) vård. Vi ser att den som söker vård förväntas ta ett 
stort eget ansvar för vilken behandling personen vill få. I många fall behöver den vårdbehövande 
kräva denna, vilket innebär att man behöver känna till den på förhand. Detta ställer stora krav på 
att anhöriga har ett kulturellt kapital som ger dem möjlighet att läsa in sig på möjliga diagnoser och 
behandling, att diskutera svåra avvägningar med läkare och vårdpersonal, och auktoritet och 
självförtroende att kräva rätt insatser och mediciner.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokrater på nationell nivå verkar för att en utredning tillsätts med uppdrag att 
kartlägga hur psykvården påverkas av klassmarkörer som ekonomisk ställning, medicinsk 
utbildning, utbildningsnivå och kulturellt kapital i relation till följande frågeställningar: 

• Hur påverkas vilken typ av behandling som ges från första kontakt och genom hela 
vårdkedjan? 

• Hur påverkas stödet till anhöriga? 

• Hur kan det preventiva arbetet förbättras? 

2. Utredningen ger förslag på konkreta åtgärder som leder till ökad jämlikhet vad gäller stöd 
och hjälp vid psykiska problem.  

3. Utredningen tar fram indikatorer i syfte att följa upp hur de föreslagna åtgärderna påverkar 
jämlikheten i psykvården över tid samt föreslår en plan för sådan uppföljning. 
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