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Abstract 

The aim of this study was to determine factors that affect the users and potential user’s attitudes 

towards using or not using public e-health services, specifically 1177 Vårdguide. We also 

wanted to find out the current user’s experiences around these factors. The goal was to find out 

where 1177 Vårdguide should focus on further development of their services and to find out 

what motivates the users and the potential users to use the service.  

 

The study was conducted with a mixed research method using web surveys which was mostly 

quantitative but also qualitative open response options occurred. The survey were related to a 

single case which were 1177 Vårdguide. To find out which factors that significantly affects 

1177 Vårdguide and which to focus on during the survey, we reviewed previous research. This 

showed that usability, availability and security were key factors and therefore the study was 

built around these factors.  

 

The result showed that potential users attributed great significance to the questions around the 

three factors for them to use this types of services, while the users saw some problems related 

to the factors when using 1177 Vårdguide. Usability emerged to be the most important factor 

among users. Within usability, it was Error handling when interacting with the system which 

most of the users saw a problem with on 1177 Vårdguide. On the other hand, security was the 

most important factor among potential users. The result also added a fourth factor which was 

marketing.  

 

Last in the study, there were suggestions made on what 1177 Vårdguide should focus more on 

when improving their services and there were also suggestions made about how they can attract 

more users and preferred channels for reaching out to the potential users. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar en ökad grad av användning 

av e-hälsotjänster samt användares och potentiella användares attityder gentemot e-

hälsotjänster, i detta fall 1177 Vårdguide. Syftet var även att ta reda på nuvarande användares 

upplevelser av faktorerna. Studien var tänkt att finna svar på vart 1177 Vårdguide bör lägga 

störst fokus vid vidareutveckling av sina e-hälsotjänster samt att ta reda på vad som motiverar 

potentiella användare till att använda tjänsten i en större utsträckning. 

 

Studien utfördes genom en mixad forskningsmetod med hjälp av enkäter som till stor del var 

kvantitativa men även kvalitativa svarsalternativ förekom. Frågorna i enkäterna var baserade 

på ett fall, 1177 Vårdguide. Genom att använda tidigare forskning som grund bildade gruppen 

sig en uppfattning kring de faktorer som har störst inverkan på 1177 Vårdguide. Från den här 

informationen skapades riktlinjer för hur enkätfrågorna skulle utformas samt vad de skulle 

baseras på. Den tidigare forskningen visade att användbarhet, tillgänglighet och säkerhet var de 

begrepp som används mest frekvent och därmed grundades studien på dessa faktorer. 

 

Resultatet visade att potentiella användare såg en stor betydelse av frågorna knutna till dessa 

faktorer medan användare såg en del problem relaterade till faktorerna vid användning av 1177 

Vårdguide. Användbarhet visade sig vara den viktigaste faktorn bland användare och inom 

användbarhet var det just felhantering som flest användare ansåg bristande med 1177 

Vårdguide. Potentiella användare ansåg att säkerhet var den viktigaste faktorn för framtida 

användning. I resultatet framkom även en fjärde faktor vilken var marknadsföring.   

 

Avslutningsvis gavs förslag på vart 1177 Vårdguide bör lägga störst fokus vid vidare utveckling 

av sina e-tjänster och det gavs även förslag på hur de kan locka fler till att använda tjänsterna, 

samt vilka kanaler de potentiella användarna önskar får information om tjänsterna genom. 
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1 Inledning 

Genom digitalisering har möjligheten att konvertera och presentera något analogt, i digital form 

skapats. Användare kan t.ex. legitimera sig på internet, använda sig utav funktioner som kartor 

i en GPS och numera även läsa sina journaler genom internet. En bidragande faktor till att 

digitaliseringen lyckats är internet (i-scoop 2016). 

 

Internet är idag något som de flesta i Sverige har tillgång till och använder. Enligt statistik 

använde så mycket som 93 % av svenska befolkningen internet år 2016. Av dessa användare är 

99 % av de upp till 55 år, 96 % av de mellan 56–65 år, 88 % av de mellan 66–75 år och 48 % 

av dem är äldre än 76 år som använder internet (Alexanderson, Findahl & Davidsson 2016). 

När det gäller sökning av hälsoinformation var det 70 % av befolkningen som använde internet 

någon gång i detta syfte (Findahl & Davidsson 2015). 

 

Idag kan de flesta ärenden skötas genom användning av internet som t.ex. bankärenden, att 

handla kläder, köpa resor samt mat. På ett sådant självständigt sätt är det också tänkt att det ska 

gå att utföra ärenden gällande den egna hälsovården genom begreppet e-hälsa (CeHis 2011).  

 

Socialstyrelsen (2017) definierar begreppen hälsa och e-hälsa enligt följande: 

 

”Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg 

och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.”  

 

Digitaliseringen inom sjukvården har enligt eHälsomyndigheten (2016) inte nått lika långt som 

inom andra områden. Enligt Arvidsson och Lidé (2016) kan detta tänkas bero på en oro över en 

minskad personlig kontakt och att vårdkvalitet ska försämras. Arvidsson och Lidé (2016) menar 

även att det uttrycks oro över en ökad konsumtion av vård genom digitala lösningar som kan 

bidra till att förutsättningar för en jämlik vård förändras. Trots viss oro visar studien av 

Arvidsson och Lidé (2016) att inställningen till en digital vård är positiv från både allmänhetens 

och vårdpersonalens perspektiv. 

 

eHälsomyndigheten (2016) har tagit fram en vision som innebär att Sverige år 2025 ska vara 

ledande i världen på e-hälsa, med detta menar eHälsomyndigheten (2016) att man kan uppnå 

en jämlik hälsa och välfärd. En tongivande e-hälsotjänst inom denna vision är 1177 Vårdguide, 

som enligt Davidsson (2015) är en samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och 

vård. På webbsidan kan användaren genom e-legitimation logga in, använda sig av och få 

tillgång till en rad olika e-hälsotjänster. Användaren kan utnyttja funktioner såsom att kontakta 

en mottagning, boka och hantera tider, byta vårdcentral, läsa sin egen journal, se status på 

läkemedel, förnya recept samt skriva ut intyg. 
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1.1 Relaterad forskning 

Manduric (2011) lyfter frågan om varför e-hälsotjänster inte används i dagens samhälle när de 

ligger mitt framför näsan på användarna. Syftet med deras studie var att undersöka vilka 

faktorer som påverkar de individer med tillgång till internet att fortfarande inte använda e-

hälsotjänster inom vård och omsorg. I studien finns det flera parametrar som visar på fördelar 

som kan utnyttjas med hjälp av e-hälsotjänster. Studien syftade enligt Manduric (2011) till att 

ta reda på vilka faktorer som gör att dessa e-hälsotjänster ändå inte utnyttjas till sin fulla 

potential. Beror det på en bristande marknadsföring eller kan de bero på bristande funktioner i 

tekniken så som säkerhet eller användbarhet? I studien kom Manduric (2011) fram till att det 

beror på en kombination utav olika faktorer. Dels råder det bristande kunskap kring e-

hälsotjänster generellt och det finns stort utrymme för att förbättra både användbarheten, 

säkerheten och tillgängligheten. Det råder även ett stort tomrum kring själva marknadsföringen, 

eftersom flera av de intervjuade inte visste om att e-hälsotjänster existerar. 

 

Jung och Berthon (2009) har i sin studie utvecklat en teori-baserad modell, så kallad eHAM 

vilken står för e-Health Acceptance Model och bygger på TAM modellen (technology 

acceptance model). Detta är den mest väletablerade teoretiska modellen för teknisk acceptans. 

Vidare menar Jung och Berthon (2009) att den utvecklade eHAM modellen är till för e-hälsans 

godkännande samtidigt som den förklarar och förutsäger individernas acceptans av e-

hälsotjänster. Jung och Berthon (2009) menar att modellen har anpassats och utökats med 

nyckelbegrepp som är kritiska för e-hälsans acceptans och är avgörande för individers acceptans 

av e-hälsotjänster, dessa är: användbarhet, upplevd tillgänglighet vilket är av störst betydelse i 

ett tidigt skede av e-hälsans acceptans, upplevd trovärdighet till vårdleverantörer och upplevd 

risk. 

 

Enligt Jung och Berthon (2009) är ”avsikt att använda” den avgörande faktorn för faktiskt 

användning av e-hälsotjänster. De menar att en individ med positiv inställning till användandet 

är mer benägen att använda e-hälsotjänster i framtiden än en individ med en negativ inställning 

till användandet av e-hälsotjänster. En annan avgörande faktor till användandet av e-

hälsotjänster är enligt Jung och Berthon (2009) individernas uppfattning om nyttan av e-hälsa 

vilket återspeglar den relativa fördel individen räknar med att få av att använda e-hälsotjänster 

jämfört med traditionella hälso- och sjukvårdstjänster. 

 

Jung och Berthon (2009) har kommit fram till att ansvariga för hälso- och sjukvården bör 

utveckla och erbjuda tjänster som matchar individens behov och önskemål på ett bättre sätt samt 

att marknadsföringen av e-hälsotjänster bör baseras på denna kunskap. Det är även viktigt att 

fördelarna med e-hälsa kommuniceras till individerna. Vårdgivare bör även ha 

tillgänglighetsfrågor i åtanke eftersom alla inte har tillgång till internet eller kompetens att 

använda internet. Jung och Berthon (2009) menar även att e-hälsotjänster bör användas som ett 

komplement till traditionella hälso-kanaler.  
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1.2 Problemdiskussion och forskningsfråga 

Den svenska hälso- och sjukvården idag har både sina för och nackdelar. Den besitter en god 

teknik och kunskap vilket underlättar och gör det möjligt att bota eller leva med många olika 

typer av sjukdomar. Genom att ha en välutvecklad och ständigt förbättrad sjukvård som 

anpassas efter samhället ökar även livslängden på befolkningen. För att förhålla sig till dagens 

samhälle och anpassa sig efter de snabba förändringar som sker tillkommer det även kostnader 

inom hälso- och sjukvården. De ökade kostnaderna är ett växande problem och efterfrågan kring 

att möta individernas behov växer. För att lösa dessa problem har ett antal olika 

förbättringsförslag och lösningar tagits fram. E-hälsotjänster är en utav de lösningar som vuxit 

fram under senare tid och som erbjuder flera tjänster som kan komma att underlätta för 

sjukvården. (Ejenäs 2012) 

 

Med användandet av e-hälsotjänster skapas möjligheten för användaren att få tillgång till 

elektroniska tjänster inom vården samt att de erbjuds en möjlighet att effektivisera, 

kvalitetssäkra och tillgängliggöra informationen från vården till befolkningen (Ejenäs 2012). 

Vården behandlar en stor mängd information och är en av de mest informationsintensiva 

sektorerna i samhället. Det ställs höga krav gällande säkerheten på informationen eftersom den 

är känslig och det råder därmed väldigt hög sekretess. Informationen kan även komma att 

behöva spridas snabbt vilken i sin tur kräver att det finns tekniker som möjliggör att information 

kan presenteras effektivt. (Socialdepartementet 2010).  

 

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar då det beräknas att vårdbehovet 

kommer öka med 50 % inom tjugo år. Sjukvården måste därför klara av att undersöka, 

kommunicera och behandla fler patienter än idag. De nya förutsättningarna leder till ökade krav 

och förväntningar på en jämlik vård och tillgänglighet från invånarna. Vårdprocesser behöver 

effektiviseras ytterligare genom e-tjänster, även om det redan finns en del ärenden som kan 

utföras via internet. (CeHis 2011) 

 

Problemområdet inom sjukvården kan ses som väldigt komplext och beaktas ofta på olika 

grunder beroende på vem som studerar problemen. De mest grundläggande aspekterna 

diskuteras i denna uppsats. Vårdens problem beror på flera faktorer och de mest tongivande 

problemen berör områden som hög belastning på personal, bristande kompetens då tiden inte 

räcker till, långa väntetider och tydliga brister i samverkan mellan olika vårdgivare, 

myndigheter och allmänheten. Det framgår tydligt att det råder brist på platser inom sjukvården, 

vilket i sin tur leder till ökade väntetider och att personalen inte räcker till. Därför används 

personal med fel kompetens för att försöka täcka upp förlorad tid. Genom kompensationen 

skapas ytterligare väntetider eftersom patienten behöver återkomma med samma problem för 

att patientens problem inte besvarats vid första besöket. (Socialstyrelsen 2017) 

 

Som nämnt i inledningen har digitaliseringen inom sjukvården inte nått lika långt som inom 

andra områden och att detta kan bero på faktorer som oro över minskad personlig kontakt och 

att vårdkvalitet ska försämras. Det finns även en oro över ökad konsumtion av vård genom 
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digitala lösningar som kan bidra till att förutsättningar för en jämlik vård förändras. Trots denna 

oro så är ändå inställningen till en digital vård positiv från både allmänhetens och 

vårdpersonalens perspektiv. (Arvidsson och Lidé 2016) 

 

Trots en positiv inställning visade statistiken från Inera (2017) att endast 28,9% av befolkningen 

i Västra Götaland hade ett registrerat konto på 1177 Vårdguide i februari 2017, varav 1,3 % 

någon gång varit inloggad. Att endast 1,3 % av Västra Götalands befolkning behöver kontakta 

vården ibland är dock inte orsaken till att e-hälsotjänster inte används i den utsträckning de är 

tänkta.  

 

Genom det stadigt stigande vårdbehovet ökar bland annat ledtider inom vården. Att därför öka 

mängden användare på e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide kan tänkas bidra med många positiva 

effekter. Problemet som ligger till grund för denna studie är att e-hälsotjänster används i liten 

utsträckning trots att de kan gynna patienterna i längden samt att det finns, som det framgår av 

tidigare forskning, olika faktorer som påverkar användandet av e-hälsotjänster och bör tas i 

beaktning vid utveckling för att göra tjänsterna mer attraktiva för användare. I tidigare forskning 

ligger stor del av fokusen på faktorer som är viktiga för hur e-hälsotjänster bör utvecklas och 

uppfylla dessa mål. Idag finns det mindre forskning som visar om e-hälsotjänster faktiskt 

uppfyller dessa mål utifrån användares och potentiella användares perspektiv. Syftet är att fylla 

detta gap genom att samla in användarnas åsikter. Informationsinsamlingen skall i sin tur vara 

ledande för vart fokus bör ligga i framtida utveckling kring de olika tjänsterna. Målet är att öka 

användningen av e-hälsotjänster, vilket leder till vår forskningsfråga: 

 

Vilka faktorer påverkar en ökad grad av användning av e-hälsotjänster? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar en ökad grad av användning av e-

hälsotjänster bland användare och potentiella användare samt deras inställning till att använda 

eller inte använda e-hälsotjänster inom sjukvården. Dessutom vill vi undersöka hur användare 

upplever 1177 Vårdguide utifrån dessa faktorer. Genom att identifiera de faktorer och eventuellt 

ytterligare faktorer som har störst inverkan på användandet av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide 

är syftet att kunna reda ut vart 1177 Vårdguide bör lägga fokus vid vidare utveckling av sina 

tjänster samt finna svar på vad som krävs för att motivera till en ökad användning av tjänsten. 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen är allmänheten, vårdgivare och utvecklare av e-hälsotjänster. 

Allmänheten på så vis att det är deras åsikter som studeras. Vårdgivare och utvecklare på så vis 

att de får ta del av användares och potentiella användares perspektiv kring e-hälsotjänster.  
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Studien riktar sig till användare och icke-användare av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide. Till 

användare räknas de som använder sig utav e-hälsotjänster på 1177 Vårdguide. Till icke-

användare räknas de individer som inte använder sig utav e-hälsotjänster men som hamnar 

under kategorin potentiella användare. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer att avgränsas genom att fokus läggs på de e-hälsotjänster som berör hälsa och 

sjukvård, framförallt 1177 Vårdguide. Vikten kommer att ligga på de faktorer som identifierats 

i det teoretiska ramverket. Studien kommer inte att titta på eventuella lösningar eller andra 

tillvägagångssätt som hade kunnat lösa andra problem inom sjukvården då det inte är relevant 

för studien. De faktorer som identifierats som bärande i teorin är de faktorer som kommer att 

studeras. Detta innebär dock inte att andra faktorer inte är av betydelse. Sett till de resurser som 

finns att tillgå under denna studie ser studiegruppen möjligheten att kunna bygga en bra grund 

som sedan kommer att kunna utvecklas av andra forskare som vill ta vid och fortsätta på det 

arbete som påbörjats.  

 

Studien avgränsas till området Borås i Västra Götaland men även kringliggande kommuner har 

fått chansen att delta. Med tanke på den tid och den tillgång studiegruppen har i resurser, sett 

till arbetskraft, ansågs den geografiska avgränsningen realistiskt för att genomföra en studie 

med god kvalitet samt ett bra resultat. Om möjligheten fanns att ha obegränsat med resurser 

skulle en mer omfattande målgrupp kunna ha använts. Ett exempel på detta är hela Sverige som 

avgränsning. Möjligheten hade även funnits att involvera och studera alla olika parter som 

berörs av e-hälsotjänster på ett eller annat sätt. Det hade också varit möjligt att kunna samla 

tillräckligt mycket data för att komma med eventuella förbättringsförslag, som i slutändan 

kunde komma att påverka sjukvården och minska problem rent praktiskt. 

 

1.6 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av studien är att få en bättre helhetsbild över e-hälsotjänster samt att 

ta reda på faktorer som gör att vissa individer använder dessa tjänster och varför vissa väljer att 

inte använda dem. Genom att få en bild av både användares upplevelse och potentiella 

användares åsikter, är målet att kunna få fram kunskap om utvalda faktorer och kanske även 

ytterligare påverkande faktorer. Studien skall presentera vad det är som lockar användare, men 

också förse statistik om faktorer som anses fungera sämre och vilka faktorer som kan komma 

att påverka användningen av e-hälsotjänster negativt. Målet är att resultatet av denna statistik 

sedan ska användas samt utvecklas och att 1177 Vårdguide kommer att kunna nyttjas av allt 

fler användare. 

 

Uppsatsen relaterar till informatik på så vis att största fokus har lagts på interaktionen mellan 

användare och e-hälsotjänster. En viktig del av studien handlar om olika faktorer som påverkar 

användandet av 1177 Vårdguide. Användare och potentiella användare av e-hälsotjänster får ge 
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sina reflektioner kring de faktorer som studien grundas på och dessa reflektioner kan i sin tur 

bidra till att utvecklare får en ökad förståelse om faktorerna som är viktiga att tänka på vid 

utveckling av e-hälsotjänster. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel redogörs relevant teori för studien. I första delen av kapitlet redogörs 

begreppet e-hälsa, samt e-hälsotjänster och även ett exempel på en e-hälsotjänst. I andra delen 

av kapitlet redogörs det för ett antal faktorer som kan påverka en användares intentioner till 

att använda e-hälsotjänster. Det har konstruerats i syfte att bygga studien på tidigare forskning 

och fortsätta lyfta fram problematiken angående användandet av e-hälsotjänster. 

 

E-hälsa är ett begrepp som tagit fart under senare tid samtidigt som förutsättningarna har 

förbättrats vilket har lett till att det har hänt väldigt mycket på kort tid inom hälso- och 

sjukvården. Utvecklingen har möjliggjort så att sjukvården bland annat gått från pappersrecept 

till e-recept (elektroniska recept), journalsystem är numera elektroniska och tekniken har 

utvecklats så att det finns möjlighet att boka läkartider via internet. Internet har givit sjukvården 

möjligheten att kunna utveckla denna typ av hälsoinformation och göra informationen mer 

tillgänglig för de som är i behov av den. Med e-hälsa kan informationen enkelt nås och 

rådgivning kan erbjudas via internet (eHälsomyndigheten 2016). Hardey (2010) menar att e-

hälsa kan ses som en resurs som möjliggör publicering och konsumtion av hälsoinformation 

som skall finnas tillgänglig både lokalt och globalt. Vidare menar Hardey (2010) att e-hälsan 

bygger på fyra grundläggande pelare som är: tillgänglighet av hälsoinformation, 

kommunikation, verktyg och säkerhet. 

 

E-hälsa är ett begrepp som omfattar tillämpningar av informations- och kommunikationsteknik 

inom hälso- och sjukvården. Begreppet e-hälsa har använts omväxlande med olika begrepp som 

e-hälsovård, medicinsk information och hälso- samt sjukvårdsinformation. En gemensam 

definition är att e-hälsa handlar om användning av ny informations- och kommunikationsteknik 

via internet i syfte att förbättra hälsa och sjukvård. En sammanfattning av målen för e-hälsa är 

ökad effektivitet inom hälso- och sjukvården, bättre vårdkvalité, ökat engagemang för 

bevisbaserad medicin, auktorisation av patienter och konsumenter samt nya 

relationsutvecklingar mellan vårdpersonal och patienter. (Harrison & Lee 2006) 

 

eHälsomyndigheten (2016) menar att det finns tre teman som är återkommande när det talas 

om e-hälsa. Dessa teman är kommunikation, tillgänglighet och verksamhet. Genom e-hälsa 

menar eHälsomyndigheten (2016) att kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och 

patienter förstärks och att tillgängligheten ökar, då patienten får ett högre inflytande över sin 

egen vård. Inom verksamheten sker förbättringar eftersom vårdpersonalen får effektiva 

arbetsverktyg som ger tillgång till snabb information. eHälsomyndigheten (2016) menar att det 

största målet med e-hälsa är en individcentrerad vård, vilket innebär att patienten har ett högre 

inflytande och delaktighet i sin egen vård. 

 

För att mer specifikt förklara vad e-hälsa innebär, så kan man enligt eHälsomyndigheten (2016) 

använda e-hälsa till elektroniska recept, tidsbokning på vårdcentral, virtuella läkarbesök genom 

en videolänk, elektroniska patientjournaler och medicinteknisk utrustning som kan innebära 
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övervakning av hjärtrytm men även hälsoapplikationer och aktivitetsarmband går under denna 

benämning. Däremot så menar Eysenbach (2001) att e-hälsa inte endast handlar om en teknisk 

utveckling, utan inkluderar även vårt sätt att tänka, vår vilja och inställning till att nätverka samt 

tänka lokalt, regionalt och globalt för att med hjälp av IT (Informationsteknologi) förbättra 

hälso- och sjukvården.   

 

Enligt eHälsomyndigheten (2016) finns det utmaningar inom e-hälsa och ett stort problem är 

samverkan mellan olika vårdgivare. Med utmaningarna menar eHälsomyndigheten (2016) att 

det saknas en helhetsbild av patienten eftersom olika vårdgivare inte automatiskt kan läsa 

patientjournaler. eHälsomyndigheten (2016) menar även att det pågår många olika initiativ 

inom e-hälsa som inte är samordnade vilket också utgör ett problemområde. 

 

Rexha och Nilsson (2017) lyfter e-hälsa som en digital kommunikationsteknik som skapar 

möjligheter och kan utveckla sjukvården i Sverige. Rexha och Nilsson (2017) menar att e-hälsa 

underlättar arbetet för de vårdanställda och möjliggör så att patienterna kan få en större inblick 

i vården och den del som berör just patienten. Därmed bygger patienterna upp en större 

förståelse kring och får ett större inflytande i sin egen behandling. Teknikens utveckling har 

enligt Rexha och Nilsson (2017) resulterat i flera lösningar i form av applikationer som kan nås 

genom olika enheter. Allt fler individer använder idag smarta mobiltelefoner eller surfplattor. 

Med dessa verktyg kan individerna koppla upp sig nästintill obegränsat och obehindrat. Detta 

menar Rexha och Nilsson (2017) skapar stora förutsättningar för e-hälsa och vården, som i sin 

tur kan dra nytta av den digitala kommunikationstekniken. 

 

Arbetet med utveckling av e-hälsa i Sverige leds och samordnas av eHälsomyndigheten och det 

finns en rad olika aktörer i ”e-hälsans ekosystem”, som det kallas. Några exempel på aktörer är 

Socialdepartementet, som ansvarar för anpassning av lagar och förordningar samt 

Socialstyrelsen som arbetar med att värna om hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård 

och omsorg. (eHälsomyndigheten 2016) 

 

Viktiga områden som eHälsomyndigheten arbetar med vid utveckling av e-hälsa är: kunskap, 

samverkan och rätt information på rätt plats. Kunskap är grunden för en god hälsa och eftersom 

det finns en rad olika aktörer som arbetar med just e-hälsa är det viktigt att se till att de olika 

aktörerna samverkar. De arbetar därför med att se till att dessa aktörer förstår varandra genom 

att se till att tekniska system och människor ”talar samma språk”. Rätt information på rätt plats 

är också en viktig del i arbetet. Tidigare togs det upp ett problemområde där en helhetsbild av 

patienten saknas eftersom det inte går att få tillgång till journaler mellan olika vårdgivare per 

automatik. Något som fungerar bättre på den fronten är recept. När ett recept skrivits ut kan 

man gå till vilket apotek som helst och apoteken har då informationen tillgänglig. Här finns det 

även möjligheter att hämta ut receptbelagda läkemedel på apoteket online genom e-legitimation 

och få dessa hemskickade. Att informationen finns på rätt plats beror på att eHälsomyndigheten 

är länken i receptkedjan mellan vård och apotek. När ett recept skrivs ut hamnar detta hos 
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eHälsomyndigheten där det lagras i ett nationellt receptregister som sedan apoteken har tillgång 

till. (eHälsomyndigheten 2016) 

 

Utvecklingen av digital hälsa har varit snabb och progressiv, och e-hälsa förväntas växa och bli 

en allt större del av hälso- och sjukvården i framtiden. Utvecklingen har i sig inte varit en linjär 

process utan har växt i takt med de tekniska möjligheter som utvecklats med tiden, tillsammans 

med socioekonomiska och politiska faktorer. (Koops 2013; Vedder, Cuijpers, Vantsiouri & 

Zuleta  2014) 

 

2.1 E-hälsotjänster 

Utveckling under senare tid har möjliggjort mer användarvänliga e-hälsotjänster som förser 

användarna med tillgång till hälsoinformation oavsett tid och plats. E-hälsotjänster har 

utvecklats och har med tiden blivit mer förstående kring människans behov och de förändringar 

som kan uppstå kring människan. Med tillgång till e-hälsotjänster behöver inte den fysiska 

sjukvården ses som den enda källan för information, eftersom e-hälsotjänster kan erbjuda både 

information och kunskap på samma nivå som den fysiska läkaren på plats, om hälsa och diverse 

sjukdomar (Kreps & Neuhauser 2010; Hoving, Visser, Mullen & Van Den Borne 2010). Idag 

menar Fricker, Thümmler och Gavras (2015) att tekniken är tillräckligt utvecklad, systemen är 

tillräckligt omfattande och den digitala hälsan finns tillgänglig nästintill hela tiden i det dagliga 

livet. Enligt dem finns det ett enormt utbud som erbjuder tillgänglighet av den digitala hälsan 

via olika enheter såsom smartphone, surfplattor och datorer.  

 

Idag kan e-hälsa ses som en utveckling av informations- och kommunikationsteknologier med 

tillämpning för att förbättra och utveckla vårdsektorn (Wikman 2012). E-hälsotjänster erbjuder 

elektroniska tjänster för vård och omsorg men även en möjlighet att påverka faktorer som avser 

effektivisering, tillgänglighet och användbarhet. Det är också en av anledningarna till att det 

idag finns ett behov av en välfungerande informationsförsörjning inom hälso- och sjukvård 

(Ejenäs 2012). För att säkerställa att informationen används och förmedlas på ett korrekt vis 

krävs det att informationen ständigt är tillgänglig och att e-hälsotjänster är tillräckligt 

användbara för att kunna nyttjas på ett effektivt sätt samt skapa värde (Socialdepartementet 

2010). E-tjänster inom hälso- och sjukvård kan beskrivas som elektroniska tjänster vars syfte 

är att förbättra tillgängligheten till vården för både de som brukar tjänsterna men även de som 

behandlar dem (Limén, Wallin,  & Andersson 2011).  

 

E-hälsotjänster har visat sig bidra med flera möjligheter för såväl patienter som sjukvården. 

Vården menar att med hjälp av e-hälsotjänster har patienten kommit närmare sjukvården via 

”hemmet” eftersom e-hälsotjänster finns tillgängliga dygnet runt via olika plattformar. 

Tillgängligheten har underlättat för sjukvården genom att patienten får en större förståelse för 

och inflytande över sin egen hälsa (SKL 2010). Utifrån de intentioner som SKL lagt fram har 

Socialdepartementet (2010) valt att bygga vidare på de intentionerna och är i en ständig process 
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kring att förbättra den information som ska kunna erbjudas samt göra den lättillgänglig och 

kvalitetssäkrad. 

 

Enligt Hoffman och Magnusson (2011) ska e-hälsotjänster användas som ett verktyg för att 

bland annat kunna erbjuda en översikt på provsvar och tillgång till eventuella remisser samt 

rekommendationer, oavsett vart patienten befinner sig. Andra mål som tas upp är att e-

hälsotjänster skall öka patienters och deras eventuella närståendes insyn i och deltagande i sin 

egen hälsa. Insynen och deltagandet ska ge en större möjlighet att själv kunna ta ett större ansvar 

för den personliga hälsan men också för att skapa en bättre kommunikation med vården. 

Hoffman och Magnusson (2011) menar vidare att målet för de flesta e-hälsotjänster idag är att 

öka patienternas delaktighet så att de kan få förståelse för och nyttja alla de funktioner som 

finns tillgängliga.  

 

Genom e-hälsotjänster går det även att ta del av aktuell hälso- och sjukvårdsinformation. 

Informationen som finns tillgänglig är både faktagranskad och lättläst. Tjänsten medför att 

patienter och närstående kan få ta del av informationen både före, under och efter ett möte med 

hälso- och sjukvården. På webbplatsen erbjuds även en funktion som tillåter patienter och 

allmänheten att ställa anonyma frågor som besvaras av legitimerade läkare. 

(Socialdepartementet 2010) 

 

Kommunikation ses som en viktig pelare inom e-hälsa. Genom användning av e-hälsotjänster 

kan en användare få en allt större kontroll kring informationssökning samt bygga en starkare 

kontakt med hälso- och sjukvården men även andra aktörer som befinner sig online. Genom e-

hälsotjänster kan en användare få information baserat på individuella behov när som helst på 

dygnet, samt ställa frågor och få svar på dessa (Kreps & Neuhauser 2010). Hoving et. al (2012) 

menar att de flesta patienter i dagens samhälle använder sig av mobiltelefoner som i viss 

utsträckning kan erbjuda interaktiva applikationer där användare kan följa upp åtgärder, behov 

och förslag från läkare via mobilen.  

 

E-hälsa skapar ett antal fördelar, både för leverantörer och konsumenter av sjukvården, det vill 

säga sjukvårdsprofessionen och medborgarna. En utav fördelarna handlar bland annat om 

Minskade kostnader vilket innebär att patienterna kan ta kontakt med vården via webben istället 

för att besöka sjukvården fysiskt. En annan fördel med e-hälsa är Auktorisering av konsumenten 

vilket innebär att individerna lättare kan bestämma om de är i behov av vård genom bredare 

kunskap och informationstillgång. Förbättrad tillgång till sjukvården är också en fördel då det 

innebär att information som publiceras via internet kan nås av fler personer och även de som 

inte har möjlighet till att besöka någon sjukvårdsverksamhet. På så sätt kan individens 

psykologiska motstånd minimeras i och med att de kan söka svar på frågor som kan kännas 

obehagligt att ställa till vårdpersonal. Med hjälp av e-hälsa kan Informationskvalitet förbättras 

genom att all kunskap och spetskompetens som finns inom sjukvårdsbranschen förs fram och 

synliggörs. Den sista fördelen handlar om Ökad vårdkvalitet vilket innebär att e-hälsa som ett 

kommunikationsverktyg kan förbättra vårdkvaliteten generellt. (Jung och Berthon 2009) 
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Det finns även ett antal nackdelar med e-hälsa och dessa är Indirekt kommunikationsform som 

innebär att e-hälsa, som en indirekt interaktion mellan patienten och vårdpersonalen, kan leda 

till att patienten känner en ökad distans till sjukvården. Distans och motvilja kan upplevas även 

av vårdpersonalen i form av att de inte vill skicka information eller besked som kan missförstås. 

En annan nackdel med e-hälsa handlar om Osynkroniserad kommunikation då e-hälsotjänster 

är tillgängliga online dygnet runt för allmänheten men de som sitter bakom e-hälsosystemet kan 

följa upp kommunikationen endast under sin arbetstid. Informationskvaliteten kan försämras 

eftersom det finns risk att informationen som kommuniceras inte stämmer om e-hälsotjänster 

är dåligt kontrollerade. Dåligt kontrollerad information kan i sin tur leda till att informationen 

tolkas på ett felaktigt sätt samt att dåliga beslut fattas vilket får negativa konsekvenser för både 

sjukvård och patient. Det kan även uppstå problem med integritet och säkerhet eftersom dessa 

är viktiga att tänka på vid sjukvårdskommunikation och det finns en stor rädsla för försämrad 

informationssäkerhet via internet. Något som kan försvåra användandet av e-hälsotjänster och 

därmed ses som en nackdel är dålig tillgång till internet samt låg vana av användandet av 

webbaserade tjänster. (Jung och Berthon 2009) 

 

2.1.1 E-hälsotjänsten 1177 Vårdguide 

1177 Vårdguide kan betraktas som en sammankoppling mellan den svenska sjukvården genom 

alla landsting och regioner. Sammankopplingen innebär att 1177 Vårdguide kan ses som hela 

Sveriges samlingsplats för patienter där användare kan ta del av viktig information samt ta del 

av tjänster inom hälso- och sjukvården (Davidsson 2015). 1177 Vårdguide innehåller och 

erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och olika sjukdomar. Denna samlingsplats 

innehåller många medicinska artiklar samt information om vårdens regler, patientens rättigheter 

och hur man kan hitta och jämföra vård. Detta innebär att genom att använda sig av 1177 

Vårdguiden som en samlingsplats kan samhället enkelt ta del av sjukvårdsrådgivning, 

information samt offentliga tjänster inom hälso- och sjukvård. 1177 Vårdguide erbjuder olika 

e-tjänster som med ett gemensamt namn kallas för 1177 Vårdguidens e-tjänster och som 

allmänheten kan ta del av. Genom e-tjänsterna på 1177 Vårdguide har en användare möjligheten 

att bland annat boka och avboka läkartider, läsa sin journal, förnya recept samt byta vårdcentral. 

E-tjänsten möjliggör en digital kontakt mellan vårdgivare och vårdsökande där i stort sett 

samma hjälp kan erbjudas som vid ett fysiskt besök på vårdinrättningen. Genom e-hälsotjänsten 

går det att komma i kontakt med de flesta vårdcentraler i de olika regionerna och landstingen 

(Inera 2016). 

 

2.2 Användare 

En användare kan betraktas på olika sätt beroende på i vilket avseende en användare är tilltänkt 

att medverka. En användare kan ses som en person eller en större grupp av människor, det kan 

vara användare inom ett företag, en organisation eller privat. En individ räknas till en användare 

då individen anses vara i behov av tjänsten. Avison och Fitzgerald (2003) menar att det kan 
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finnas olika tolkningar om en användare eftersom en grupp användare kan bestå av olika typer 

av användare. Avison och Fitzgerald (2003) menar även att olika användare kan ha olika 

intressen sett till hur de vill interagera med tjänsten. Vidare diskuterar Avison och Fitzgerald 

(2003) olika typer av användare som presenteras nedan. 

  

 En slutanvändare som använder tjänsten på så sätt att bara vissa uppgifter eller 

funktioner nyttjas. Det kan exempelvis vara att enbart hantera funktionen som gäller 

beställning av recept via internet. 

  

 Det finns användare som räknas till en del av funktionen inom en tjänst eller företag, 

dessa individer har ofta krav på de system/tjänst som är i bruk och kallas för ”business 

user”. Deras intresse ligger i att de systemfunktioner som finns tillgängliga skall vara 

tydliga och i linje med organisationens mål. En business user står inte för någon fysiskt 

kontakt med systemet. 

 

 Användare kategoriseras även in i gruppen företagsledning. Företagsledningen är 

ansvarig för de företagsfunktioner som systemet och dess tjänster har fokus mot. En 

företagsanvändare har som arbetsuppgift att se till så att systemet sköts inom de ramar 

som är uppsatta. 

  

 Ledningen står för företagets strategi, det är ytterligare en användare. Deras fokus ligger 

runt hela system och funktionerna, de bär det övergripande ansvaret för strategin och 

hur den skall möjliggöras. 

 

Enligt Avison och Fitzgerald (2003) är dessa fyra kategorier de mest förekommande 

användarna. De olika användarna delas ofta in i olika kategorier för att öka förståelse kring 

vilken typ av användare som kommer på tal samt för att lättare kunna lokalisera vilken typ av 

användare som kräver mest fokus. De fyra olika kategorierna presenteras nedan: 

  

 Regelbundna användare som kommer i kontakt med systemet dagligen. 

  

 Då-och-då användare som nyttjar systemet med jämna mellanrum. 

  

 Tillfälliga användare som interagerar med systemet enbart vid enstaka tillfällen och 

räknas som sällsynta, exempelvis vid en engångsuppgift. 

  

 Framtida användare som kan anses komma i kontakt med systemet/tjänsten i framtiden. 

  

För att öka förståelsen kring vad en användare är presenterades olika grupper där användare 

framkommer. Det finns flera andra användargrupper som inte presenteras i denna studie. Valet 

till att presentera de grupper som gjorts i ovanstående stycke, grundades på att de grupper anses 

som relevanta kring användning av tjänster, funktioner och system i olika bemärkelser. Genom 
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presentationen av ovan nämnda användare är tanken att läsare skall ha större förståelse kring 

vad en användare är. Relaterad till studiens syfte som går ut på att identifiera faktorer som 

påverkar en ökad användning respektive icke användning av e-hälsotjänster har vi valt att dela 

upp dessa fyra ovan nämnda kategorier av användare i endast två kategorier. Den första 

kategorin är användare och omfattar kategorierna ”regelbundna användare”, ”då-och-då 

användare” och ”tillfälliga användare”. Den andra kategori är icke användare som omfattar 

kategorin ”potentiella användare”. 

 

2.3 Faktorer som påverkar en ökad grad av användning av e-

hälsotjänster 

Genom tidigare forskning och insamlad litteratur har studien beslutat sig att ta fram tre faktorer 

som anses vara av stor vikt vid användning av e-hälsotjänster och dessa är användbarhet, 

säkerhet och tillgänglighet. En kombination av dessa tre faktorer uppfattas, utifrån 

litteraturgenomgången, som en bidragande faktor till att e-hälsotjänster används. Dessa tre 

faktorer kommer uppsatsen fortsatt att byggas kring i samband med e-hälsotjänster. 

 

2.3.1 Användbarhet 

Användbarhet handlar om hur lätt ett gränssnitt är att använda. För att avgöra svårighetsgraden 

vid användningen kan man titta på fem olika faktorer. Den första faktorn är förmågan att lära 

och med detta menas hur lätt det är att utföra uppgifter första gången man kommer i kontakt 

med designen. Den andra faktorn är effektivitet vilket mäts i hur snabbt man kan utföra en 

uppgift när man väl lärt sig designen. Den tredje faktorn är förmågan att minnas vilket handlar 

om hur lätt det är att minnas hur designen används efter en tid ifrån den. Den fjärde faktorn är 

fel och handlar om i vilken utsträckning fel tillåts, hur de hanteras samt om det går att återhämta 

sig från dem. Den femte och sista faktorn är tillfredsställelse och detta handlar om hur 

tillfredsställande designen är att använda. (Nielsen 2012) 

Nielsen (2012) menar även att nytta är ett viktigt begrepp. Nytta handlar om huruvida designen 

tillhandahåller alla funktioner som behövs. Vidare menar Nielsen (2012) att nytta i samband 

med användbarhet därmed är de viktiga delarna som gör en design användbar. Om en design är 

svår att använda, inte tydligt förklarar vad användaren kan göra, är svårnavigerad eller om 

informationen är svår att läsa eller förstå, så lämnar enligt Nielsen (2012) användaren 

applikationen. Nielsen (2012) menar därför att användbarhet är en viktig faktor som måste ses 

över för en lyckad design och arbetet med användbarhet är något som bör pågå iterativt under 

hela designprocessen. 

En pelare som lyfts upp som ett fundament inom e-hälsotjänster av Socialdepartementet (2010) 

är just användbarhet. Då e-hälsotjänster är tänkta att passa alla grupper av människor ställs det 

väldigt stora krav på användbarheten så att alla skall kunna utnyttja e-hälsotjänster på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Genom en god användbarhet menar Socialdepartementet (2010) att 

informationen kan nyttjas till fullo och nyttan av tillgängligheten blir mycket större. Vidare 
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menar Socialdepartementet (2010) att IT-verktygen som utvecklats skall vara enkla att använda 

och stödja dialoger med individer med höga krav på dataskydd och informationssäkerhet för att 

upprätthålla patientens personliga information gällande säkerhet.  

 

Designprinciper som visat sig tilltala och engagera användare är enligt Lazard och Mackert 

(2015) ett viktigt första steg för att effektivt förmedla information. Lazard och Mackert (2015) 

menar att det går väldigt snabbt att utvärdera information och att studier visat att de första 50 

millisekunderna eller mindre, har en stor inverkan på hur positivt eller negativt man dömer den 

information som presenterats. Även Lindgaard, Fernandes, Dudek och Brown (2006) hävdar i 

sin studie att det räcker med 50 millisekunder för att skapa sig ett första intryck. Vidare menar 

Lazard och Mackert (2015) att utöver den direkta bedömningen har det även visat sig vara svårt 

att ändra ett första intryck. Lazard och Mackert (2015) talar även om den visuella designen som 

särskilt viktig för att hjälpa en användare att ta till sig och tolka hälsoinformation. Enligt Lazard 

och Mackert (2015) utgör de med låg hälsokunskap en stor del av de som inte använder 

applikationerna och menar därför att det är särskilt viktigt för dessa med en god visuell design. 

Genom en god visuell design menar Lazard och Mackert (2015) att det kan bidra till ett ökat 

användande i denna målgrupp. 

Ett problem i tidigare forskning som Lazard och Mackert (2015) menar finns, är att det ofta 

förutsätts att applikationerna redan används. Hälsokunskap menar Lazard och Mackert (2015) 

handlar om förmågan att erhålla information följt av förmågan att bearbeta, förstå och använda 

informationen. Att därför missa att tänka på den visuella designen i det initiala steget som 

handlar om att erhålla information, kan leda till misslyckande. Lazard och Mackert (2015) 

menar att ett högre fokus på den visuella designen är kritisk i e-hälsoapplikationer då det 

visuella har en stor inverkan på det första intrycket som erhålls. Vidare menar Lazard och 

Mackert (2015) att en stor orsak till att en hemsida eller applikation avvisas är intrycket man 

får när den besöks men att e-hälsotjänster även har kvalitet som en anledning till acceptans. Att 

således designa för kvalitet samt en god visuell design menar Lazard och Mackert (2015) kan 

bidra till acceptans, tillit och att användaren tar sig tid att utvärdera informationen. 

Frisch, Camerini och Schulz (2013) hävdar i sin studie att internet och e-hälsotjänster spelar en 

viktig roll i ökandet av hälsokunskapen och de menar även att multimedia är ett designelement 

som är viktigt att nyttja. När Frisch, Camerini och Schulz (2013) talar om hälsokunskap talar 

de om ett multidimensionellt koncept som inkluderar interaktivt och kritiskt tänkande såväl som 

kunskap om hälsa. Frisch, Camerini och Schulz (2013) påstår att det skiljer på deklarativ och 

procedurell kunskap i samband med hälsofrågor och förklarar detta genom ett exempel där 

deklarativ kunskap handlar om att ha kunskap om förebyggande åtgärder om ett hälsotillstånd, 

medan procedurell kunskap innebär att man dessutom har kompetensen att utföra åtgärden. 

Frisch, Camerini och Schulz (2013) har i sin studie mätt effekten av att använda multimedia 

presentation av hälsoinformation. Resultaten visade en stark skillnad mellan effekter av att visa 

bilder vid bibehållande av information och de menar därför att webbsidor med hälsoinformation 

bör inkludera en visuell presentation av information genom visuella element såsom bilder, 

grafer, diagram etc. Frisch, Camerini och Schulz (2013) påstår även att inkluderingen av visuell 
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presentation kan bidra till en ökad hälsokunskap hos befolkningen och även göra det enklare 

för de som har det svårt att ta till sig textuell information och på så vis öka användandet inom 

denna grupp. 

 

Enligt Reyna (2013) utgör färger och sättet färgerna kombineras på en viktig del i designen 

eftersom de kan påverka känslor. Reyna (2013) menar att ett exempel på design är de varma 

färgerna röd, orange och gul som dels kan inge känslor av värme och trygghet men även ge 

upphov till ilska. I en studie där färgen röd visats inför ett prov hävdar Reyna (2013) att 

resultaten påverkats negativt. De kalla färgerna blå, lila och grön, enligt Reyna (2013), är 

lugnande men kan även ge upphov till känslor som ledsamhet eller likgiltighet. De bästa 

kombinationerna enligt Reyna (2013) är ett neutralt färgschema och att använda vit eller mjuka 

bakgrundsfärger. Att på dessa bakgrunder använda mörka fonter skapar en god kontrast, 

stimulerar lärande samt engagerar och förbättrar på så vis inlärningsförmågan. 

 

Vidare menar Reyna (2013) att en viktig aspekt i designandet av webbsidor är 

informationsmängden och man bör därför endast visa tillräckligt med information för att hjälpa 

till att förstå vad som har att väntas genom att läsa vidare. Kompakt information gör att det inte 

känns som att det är allt för mycket att läsa. Inom användbarhet finns det flera olika faktorer 

som bidrar till en bättre användbarhet, en viktig faktor som det oftast diskuteras kring är 

användaracceptans. 

 

Användaracceptans kan ses som en viktig faktor kring användning av olika tjänster och 

produkter. Användaracceptans innebär att användare har en inställning som underlättar 

användandet av ett system och att det finns en hög motivationsfaktor till att lära sig om systemet. 

Om en användare har en negativ inställning är risken större att användaren inte lär sig att 

använda systemet. En användares acceptans av ett system kan bero på i vilken grad en 

användare upplever att systemet är en tillgång eller ett hot. Beroende på hur en användare 

uppfattar systemet kan även agerande påverkas eller ändras. (Allwood 1998) 

 

Ett hot kan tolkas på flera olika sätt beroende på vilken individ som tolkar hotet. Ett hot kan 

exempelvis vara rädsla inför att bli av med sitt jobb eller att de arbetsuppgifter en individ har 

idag kan komma att ändras. En person som känner tryck på att en bekvämlighetszon är i fara, 

uppfattar ofta det som ett hot. En tillgång uppfattas allt som oftast som något mer positivt. En 

tillgång skall enligt många tillföra något till individen eller en grupp. En tillgång kan 

exempelvis vara tron på att de system som skall komma att används, kommer att underlätta de 

arbetsuppgifter som finns samt att göra dem mer attraktiva. (Allwood 1998) 

 

Enligt Allwood (1998) ses användaracceptans som en viktig del av användningen eftersom den 

är en bidragande faktor till att en användare skall känna sig motiverad till att använda ett system. 

Om det finns brist på användaracceptans kan det leda till att användarna inte alls lär sig att 

använda systemet. Det scenario kan inträffa trots att de tilltänkta användarna har de kunskaper 
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som krävs, men de väljer att använda system på ett nonchalant sätt då de saknar motivation och 

en tydlig tillgång av det nya systemet. Allwood (1998) menar vidare att brist på 

användaracceptans dessutom kan leda till onödiga fel senare i arbetsprocessen. För att undvika 

att onödiga fel uppstår bör användarna involveras genom hela processen så de lär sig arbeta 

med system och ser nyttan samtidigt som de tar lärdom av systemet. Detta skall i sin tur leda 

till en hög nivå av användaracceptans, en hög nivå kan enbart uppnås om systemets 

arbetsuppgifter är anpassade efter en användares arbetsuppgifter (Allwood 1998). Det finns 

tidigare forskning som visar på att användaracceptans är en viktig faktor huruvida ett system är 

användbart och enkelt att använda (Allwood 1998).  

 

Efter granskningen av olika litteraturkällor kan en sammanfattning av olika insatser göras. Det 

finns flera olika insatser som kan vidtas för att förbättra användaracceptans och studien kommer 

att uppvisa de som anses allra viktigast enligt de litteraturkällor som presenterats i tidigare 

stycke: 

 

 Användaracceptans kan förbättras genom att motivera och skapa en god inställning till 

en tjänst/system. Likväl genom att använda sig av en god kommunikation och informera 

användarna om syftet och eventuella konsekvenser som kan komma att uppstå i och 

med användningen. (Allwood, 1998; Lin & Shao, 1999) 

 

 Genom att öka anpassningen av en tjänst är det enklare att använda tjänsten för 

användaren (Davis 1989). En god anpassning kännetecknas av att arbetet startar med att 

förankra tjänsten/systemet hos personalen så tidigt som möjligt, genom att på ett tydligt 

sätt informera och kommunicera med de tilltänkta användarna (Allwood 1998). 

 

 För ett lyckat arbete skall användarna tillhandahålla rätt kunskaper om 

tjänsten/systemet, detta kan ske genom att användarna får rätt utbildning och att de tillåts 

att testa systemet genom olika stadier. 

 

2.3.2 Säkerhet 

Säkerhet är för många ett viktigt begrepp oavsett vilket typ av säkerhet det gäller. Studeras ett 

säkerhetsperspektiv utifrån hälso- och sjukvården så finns det väldigt tydliga parametrar som 

pekar på att det hanteras stora mängder känslig information sett ur ett integritetsperspektiv 

(Birkler & Dahl 2014). Tidigare fanns det lagar som satte hinder samt gjorde det svårare att 

hantera känslig information med olika IT-system. I samband med att den nya patientdatalagen 

(2008:335) trädde i kraft, ökade möjligheten att på ett mer effektivt sätt kunna nyttja och 

utveckla IT inom vården. Med den nya patientdatalagen avses göra patientsäkerheten bättre och 

att ge patienterna en ökad insyn samt möjligheten till en större påverkan över all data som lagras 

kring respektive person (Eriksson & Majanen 2012).  

Begreppet patientsäkerhet innebär att en patient inte skall lida skada i onödan och skall inte 

behöva sättas i en position där säkerhetsbrister eventuellt skulle kunna uppstå, patienten skall 
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alltså inte utsättas för onödiga situationer som kan komma att uppstå p.g.a. bristande säkerhet 

(Birkler & Dahl 2014). I och med att den nya lagen trädde i kraft skapades flera möjligheter 

samtidigt som fler krav började ställas på säkerhet, dokumentation och olika regler som kan 

komma att påverka sekretess. Samtidigt som lagen ställer högre krav på det som nämnts ovan, 

skapas även möjligheter som att exempelvis fler kan ta del av patientjournaler. Att flera kan ta 

del av patientjournaler har både sina för och nackdelar, därför finns det också en möjlighet för 

patienter att kunna spärra delar av sin journal eller hela, samtidigt som patienten även har 

möjlighet att påverka vilken vårdgivare som skall ha tillgång till deras vårdjournal (Eriksson & 

Majanen 2012). 

Det finns lagar som förbjuder andra att läsa journaler utan att ha tilldelats behörighet. Trots att 

det finns lagar och regler som tydligt visar på att det är förbjudet att nyttja någon annans journal, 

finns det vårdpersonal som till en viss del överträder sina befogenheter (Pagels 2014). I och 

med möjligheten att spärra sin egen journal kan det sluta med att det ger en negativ påverkan 

på patientsäkerheten och effektiviteten eftersom viktig information inte finns tillgänglig vid 

behov på rätt plats. Riskerna får därmed vägas mot för- och nackdelar gällande den personliga 

integriteten (Eriksson & Majanen 2012).  

Informationen skall hanteras på ett säkert sätt och det berörs av flera faktorer, det är alltså inte 

bara beroende av säkra IT-lösningar. Det finns andra säkerhetsfaktorer, exempelvis de individer 

som har tillgång och hanterar den känsliga informationen. Det gäller att det finns en tydlig 

struktur som garanterar att de arbetar på ett säkert sätt. De som använder e-hälsotjänster idag 

måste bekräfta sin identitet med hjälp av e-legitimation som t.ex. mobilt bankID. Den 

autentisering som krävs för att kunna interagera med e-hälsotjänster, kan ses som en metod som 

är till för att kunna bekräfta en användares identitet digitalt. Detta ger större möjligheter att 

kunna bekräfta att användaren som försöker logga in är den personen som användaren utger sig 

för att vara. (Birkler & Dahl 2014) 

För att nyttja e-hälsotjänster som erbjuds via 1177 Vårdguide, krävs det att en användare fyller 

i fullständigt personnummer som sedan leder till kopplingen med exempelvis mobilt bankID. 

Därefter kräver mobilt bankID ett lösenord för att bekräfta att det är rätt användare som försöker 

logga in. E-legitimation kan ses som en digital version av en analog ID-handling och anses som 

säkert i Sverige. Det används idag på flera olika ställen för att kunna bekräfta någons identitet 

och även bekräfta att informationen skyddas från utomstående som inte har behörighet att ta 

del av den känsliga informationen. I Sverige, använder sig exempelvis banker av E-legitimation 

för verifiering av en användarens identitet. (Hatt 2012) 

Systemet uppfattas av de flesta som väldigt säkert och används därför idag nästan överallt där 

känslig information kan komma att hanteras. Det finns en del faktorer som kan komma att ses 

som säkerhetsrisker och det är allt som oftast den egna användaren. Det kan bero på saker som 

en felaktig utloggning, eller svåra lösenord som leder till att man behöver skriva upp sina 

lösenord och att någon obehörig sedan kommer åt det (E-legitimationsnämnden 2015). Det kan 

även finnas brister i användning av systemet hos vårdpersonalen. Det kan vara så att den 

aktuella individen som arbetar inne i systemet med en patients journal inte loggar ut på ett 
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korrekt sätt vilket kan leda till att personal som kommer och skall använda systemet i efterhand 

tar del av information som de egentligen inte skall ha tillgång till. För att undvika och minimera 

misstagen hos vårdpersonal kan goda grundkunskaper i IT-användning av respektive system 

läras ut, vilket i sin tur medför en ökad säkerhet (Eriksson & Majanen 2012). 

 

2.3.3 Tillgänglighet 

Socialstyrelsen (2016) beskriver tillgänglighet som ”hälso- och sjukvård i rimlig tid” vilket 

innebär att ingen patient ska behöva vänta orimligt lång tid på de vårdinsatser som hen är i 

behov av. Med rimlig tid menas att vård ska erbjudas utan att eventuella väntetider påverkar 

patienten negativt. Vidare menar Socialstyrelsen (2016) att tillgänglighet innefattar fysisk, 

ekonomisk och konceptuell tillgänglighet. Andra aspekter som omfattas av tillgänglighet är 

öppettider, fysisk och geografisk tillgänglighet, kötider, att veta vart man ska vända sig, att vid 

behov snabbt kunna få kontakt med vården, tillgång till nya effektiva behandlingsmetoder, 

utbildad personal samt tillgång till information och dokumentation. En annan aspekt som enligt 

Socialstyrelsen (2016) omfattas av tillgänglighet är Empowerment, vilket handlar om 

individens möjlighet att fatta välinformerade beslut om sin hälsa.  

 

Jung och Berthon (2009) tar upp två huvudsakliga mål med e-hälsa. Det första målet är att ge 

patienten mer ansvar, information och makt så att hen kan vara mer aktiv i den egna 

hälsovården. Det andra målet handlar om att använda informationsteknik (IT) för att stödja 

samspelet mellan patienten och vården så att samspelet blir mer effektivt. CeHis (2011) menar 

att, om patienter ska kunna vara mer aktiva i sin egen vård så behöver tillgängligheten hos 

vården öka. Med tillgängligheten i detta fall menas att invånarna ska kunna få kontakt med 

vården, få information om tider och platser som passar individen själv samt följa sin vård. Detta 

är även något som gynnar både den enskilde patienten och andra patienter då vårdens resurser 

används där de behövs mest (CeHis 2011).  

 

I dagens samhälle, ställs väldigt höga krav på tillgängligheten. I och med att tekniken har 

utvecklats snabbt under senare tid har möjligheten givits att kunna ta del av information på flera 

olika enheter, nästan när som helst på dygnet. Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården skulle 

kunna öka och underlätta användandet av information. Tillgängligheten tillhandahåller 

patienter goda förutsättningar att bruka egen tid för att bli mer självbestämmande och även 

stärka deras upplevda nytta samt delaktighet och insyn i det som kan komma att beröra 

patienterna direkt. Tillgängligheten kan inom e-hälsotjänster erbjuda att patienten själv kan 

dokumentera de uppgifter som den upplever kring sin egen hälsosituation, samt få respons och 

vård när som helst på dygnet. Patienter kan med hjälp av tillgängliga e-hälsotjänster ta del av 

information som påverkar den egna hälsan, samt kommunicera och interagera med hälso- och 

sjukvården. Tillgängliga e-hälsotjänster kommer att kunna ersätta en del av de fysiska besöken 

som görs på vårdinrättningar, som i sin tur ställer väldigt höga krav på infrastruktur och mobila 

lösningar. (Socialdepartementet 2010) 

 



 

24 

 

Vad tillgänglighet kan erbjuda: 

 

 alla invånare ska kunna använda säkra personliga e-tjänster för åtkomst till information 

om egna vård- och omsorgsinsatser 

 tjänster där individen själv kan dokumentera och dela uppgifter om sin egen hälsa ska 

utvecklas som en resurs för både personal och individen själv 

 information om kvalitet, tillgänglighet och bemötande ska presenteras på ett 

målgruppsanpassat och användarvänligt sätt för att möjliggöra fria och informerade val. 

(Socialdepartementet 2010) 

 

Vårdgaranti som är lagstadgat i patientdatalagen innebär enligt Väntetider (2016) att de 

vårdsökande ska få vård inom en viss tid. Enligt Väntetider (2016) ska de vårdsökande kunna 

få kontakt med vården samma dag och få tid till en läkare inom 7 dagar. Väntetider (2016) 

påpekar även att vårdgarantin inte omfattar vilken typ av vård som ska ges utan handlar enbart 

om inom vilken tid vård ska ges. Enligt statistik från Väntetider (2016) över tillgängligheten 

inom vården i Sverige år 2016 har 89 % av telefonsamtalen till primärvården besvarats samma 

dag och 89 % har fått tid till en läkare inom 7 dagar.  

 

Enligt Telepsykiatri (2017) ska vårdgarantin gälla även digital tillgänglighet vilket innebär att 

alla patienter ska kunna kontakta vården digitalt och möta vården på sina egna villkor genom 

att vården blir mer lättillgänglig och att mötet mellan patienter och vården stöds genom e-

hälsotjänster. I ett uttalande från Kalmar landsting (2016) talar de om att tillgängligheten i deras 

län förbättrats och att en bidragande faktor till detta varit en ökning av antalet användare på 

1177 Vårdguide. 

 

 

2.3.4 Marknadsföring 

Marknadsföring spelar en stor roll eller bör spela en väldigt dominant roll vid identifiering och 

utveckling av tjänster och produkter. Men hjälp av en god marknadsföring ökar chansen att 

användare känner igen sig i olika tjänster, produkter eller system. Genom att få användare att 

känna igen sina behov i de tjänster som erbjuds ökar stimulansen samtidigt som användandet 

av tjänsten ökar (Berry & Parasurman 1991). Marknadsföring bidrar med flera olika fördelar, 

exempelvis kan en tjänsts fördelar presenteras samt en beskrivning i hur enkelt en användare 

kan interagera med tjänsten som erbjuds. Tanken och presentationen kan gå ut på att visa hur 

en användare kan komma att underlätta sin vardag genom att använda en tjänst eller produkt 

(Berry & Parasurman 1991). 

 

Berry & Parasurman (1991) skriver i sin bok att marknadsföring av tjänster kan ofta uppfattas 

som svårare för individer som aldrig tidigare varit i kontakt med tjänsten. En tjänst är orörlig 

och oftast osynlig för användarna innan de kommit i kontakt eller interagerat med tjänsten. Att 

marknadsföra en tjänst anses svårare än att marknadsföra en produkt. Exempel på varför en 



 

25 

 

tjänst kan uppfattas som mer svårhanterligt kan bero på att användarna inte har några knappar 

att trycka på eller bilder att se. Användare uppfattar risken som betydligt större med en tjänst 

eftersom den varken kan kännas vid, lukta, smaka eller användas. Inom marknadsföring av 

tjänster erbjuds ofta någon form av tester för att göra användare bekväma i sin interaktion. Det 

finns ofta en hake med dessa test, användaren uppmanas till att skapa ett konto eller att registrera 

sig innan testet kan utföras, vilket ofta leder till att användaren väljer att inte lägga ner mer tid.  

 

Att använda sig av marknadsföring är, som nämnt i tidigare stycke, väldigt viktigt. För en god 

marknadsföring av tjänster krävs det att fokus läggs på rätt saker. För att marknadsföra en tjänst 

på ett bra sätt skall de effekter som upplevs som positiva presenteras för användarna. Exempel 

på detta är erfarenheter och kvalitet. Med marknadsföring finns de tydliga mål, ett av de mest 

bärande attributen för ett lyckat marknadsföringsprojekt är att skapa en tillfredsställande känsla 

kring interaktionen med tjänsten. Genom att användare uppfattar saker som tillfredsställande 

ökar chansen till att de återkommer, vilket i sin tur medför en lojalitet specificerade hos just 

denna individ. Till skillnad från produkter som exempelvis marknadsförs i paket, direkt 

leverans, bör fokus kring en marknadsförd tjänst läggas på att tillföra värde till användaren. 

Genom att skapa ett värde för användarna ökar chansen till att användaren återkommer i god 

tro samtidigt som chansen till att användaren hjälper till att sprida ett gott rykte kring tjänsten, 

ökar. Att användarna pratar om en tjänst i god ton beror oftast på att deras erfarenheter kring 

interaktionen med tjänsten är positiv eller att de skapat ett tillräckligt stort värde för att täcka 

upp de behov som användare har. (Berry & Parasurman 1991) 

 

 

2.4 Teoretisk sammanställning 

Genom insamlad litteratur har flera olika faktorer identifierats som kan komma att påverka en 

användares intentioner till att använda e-hälsotjänster. Flera författare har i många fall beskrivit 

liknande faktorer som de mest bärande och har vissa gånger haft en annan definition på just den 

faktorn som de anser viktigast. För att lättare identifiera olika faktorer och skapa en bättre bild 

av vilka som benämns mest frekvent av olika författare, fick alla som deltar i denna uppsats gå 

igenom ett antal artiklar var och sedan plocka ut de tre viktigaste faktorerna som var mest 

återkommande i dessa artiklar. De tre viktigaste faktorerna i teorin som olika författare anser är 

viktigast var säkerhet, användbarhet och tillgänglighet. Fokus kommer att läggas på dessa tre 

huvudfaktorer som identifieras i teorin. Andra faktorer som uppkom i teorin var t.ex. 

effektivitet, användaracceptans, kvalitet. Dessa faktorer ingår dock implicit i de valda 

faktorerna: säkerhet, användbarhet eller tillgänglighet.  

Uppsatsens forskningsfråga anses, utifrån teorin som presenterats, till stor del utgöras av 

tillgänglighet, användbarhet och säkerhet. Dessa faktorer anses kritiska för användning av e-

hälsotjänster som 1177 Vårdguide och detta kommer studien bekräfta genom att ta in 

användares och potentiella användares perspektiv. Syftet med studien är att påvisa hur e-
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hälsotjänster bör designas med fokus på dessa tre faktorer samt ta reda på hur 1177 Vårdguide 

upplevs idag. 

 

2.4.1 AST Modell  

Baserat på de faktorer som identifierats i teorin har en egen modell tagits fram. AST Modellen 

(Användbarhet-Säkerhet-Tillgänglighet Modellen) är byggd utifrån de faktorer som ansågs 

bärande i vår studie. De bärande faktorerna är användbarhet, säkerhet och tillgänglighet. 

Modellen visar skillnader och likheter beroende på om användarna har kategoriserats som redan 

befintliga användare eller som icke-användare. För att kunna presentera ett tydligt resultat 

kommer synen och uppfattningen kring de olika faktorerna besvaras av olika respondenter via 

enkäten. Enkäten kommer grundas på samma bas oberoende av om respondent räknas som 

användare eller icke-användare. Det kommer att finnas med en kategori ”övrigt” ifall användare 

skulle uppfatta något annat än det som presenteras i teorin. Marknadsföring är inte med i figuren 

nedan eftersom studien syftar till att först undersöka och se ifall det är en faktor som spelar en 

avgörande roll för ökad användning av e-hälsotjänster. 

 

 
Figur 1: AST Modell 
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3 Metod 

För att besvara vår forskningsfråga har ett systematiskt tillvägagångssätt vid insamling och 

analys av relevant information använts. Vi har därför valt och tillämpat en vetenskapligt baserad 

metodik genom en mixad metod med enkäter, vilket innebär att studien har utförts med en 

kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod där ett fall studerats, vilket var e-

hälsotjänsten 1177 Vårdguide. Recker (2013) menar att en fallstudie lämpar sig när det finns 

flera variabler som kan vara av intresse och det är ett bra medel för både bekräftande och 

förklarande studier. I en bekräftande studie menar Recker (2013) att en teori testas medan i en 

förklarande studie byggs en teori. Denna studie var ämnad att bygga en teori om att 

användbarhet, säkerhet och tillgänglighet är faktorer som påverkar en ökad grad av användning 

av e-hälsotjänster. 

Enligt Recker (2013) består mixad metod av kombinationer av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Den typen av metod leder till starkare slutsatser, ger ett stort antal avvikande åsikter 

och möjliggör för forskare att samtidigt svara på bekräftande och förklarande frågor, verifiera 

och generera teorin samtidigt. Valet av att använda denna metod grundades på studiens syfte 

eftersom den är ämnad att undersöka både vilka faktorer som kan påverka en ökad grad av 

användandet av e hälsotjänster men även användarens reflektion kring dessa faktorer vid 

användning av e-hälsotjänster. Bland annat har ett hermeneutiskt synsätt antagits eftersom vi 

ville förstå de fenomen som det teoretiska ramverket bygger på (Recker 2013). Vi ville alltså 

få en förståelse för hur dessa fenomen påverkar användning samt hur dessa upplevs av 

användare på 1177 Vårdguide. De fenomen vårt ramverk byggde på var användbarhet, säkerhet 

och tillgänglighet eftersom dessa framkommit som de mest bärande faktorerna inom tidigare 

forskning när det gäller användning av e-hälsotjänster. Syftet med studien var att identifiera 

vilka faktorer som påverkar en ökad grad av användning av e-hälsotjänster bland användare 

och potentiella användare samt deras inställning till att använda eller inte använda e-

hälsotjänster inom sjukvården. Studiens fokus lades därför på att identifiera centrala begrepp 

som frekvent återkom inom tidigare forskning och baserat på dessa begrepp ta in användares 

och potentiella användares åsikter genom en enkät. 

Enkäterna var till största del kvantitativa men även kvalitativa öppna svarsalternativ förekom 

där dessa ansågs nödvändiga. De kvalitativa svarsalternativen handlade till största del om att 

kunna identifiera ytterligare faktorer eller reflektioner som vårt ramverk inte tagit upp. Enkäter 

användes eftersom de är ett bra sätt att undersöka och samla in information om egenskaper, 

handlingar, uppfattningar, attityder eller åsikter från en stor grupp människor. Enkäter kan se 

ut på olika sätt och till vår studie användes webbaserade enkäter. Recker (2013) menar att en 

studie med hjälp av enkäter används för att antingen få svar på hur, vad eller varför något sker. 

Syftet med användandet av enkäter är att bli mer bekant med ämnet för att sedan kunna 

analysera och sätta ihop data på ett effektivt sätt. 

 

Enkäter passar bra i en icke experimentell design eftersom de inte involverar kontroll eller 

manipulation av självständiga variabler (Recker 2013). I och med att syftet med studien var att 
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ta in en målgrupps åsikter, attityder och uppfattningar utgör även detta en bra grund till att välja 

enkäter. Enkäter kan enligt Recker (2013) användas i tre olika syften och dessa är: utforskande, 

beskrivande och förklarande. Det syfte som använts är förklarande eftersom studien skulle visa 

en relation mellan tre faktorer och användning av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide. Genom 

uppsatsen har detta samband förklarats och genom deltagarnas svar redde vi ut om detta 

stämmer samt hur upplevelsen kring faktorerna såg ut. Recker (2013) menar även att fördelen 

med enkäter är att de är lätta att administrera och kan hjälpa till att bekräfta forskning. Genom 

enkäter kan en stor målgrupp nås eftersom de är enkla att sprida. En nackdel med att använda 

enkäter kan vara att få en låg svarsfrekvens som därmed kan påverka tillförlitligheten till studien 

(Recker 2013). 

 

Det finns ett antal riktlinjer som bör följas vid utformning av en kvantitativ undersökning. Det 

urval som är tilltänkt bör inte bestå av färre än 100 stycken. Genom att använda färre än 100 

deltagare kan det leda till en svårare analys av det data som samlas in samtidigt som det kan ge 

ett missvisande resultat och öka felmarginalen. För att uppnå de mål och kriterier som finns 

uppsatta vid användandet av en kvantitativ undersökning valdes webbenkäter som 

tillvägagångssätt. Valet av att använda webbenkäter grundades på att de ansågs som mest 

passande till studien men även på grund av möjligheten till att nå till en så stor mängd människor 

som möjligt.  (Recker 2013) 

 

3.1 Litteraturinsamling 

Patel & Davidsson (2003) förklarar en litteraturgenomgång som kunskap som hämtas från 

litteraturen, teorier och tidigare forskning inom området. Litteraturen ska hjälpa till att hitta det 

som är väsentligt inom problemområdet för att det ska gå att göra avgränsningar för studien. 

Vid framtagning av relevanta forskningsartiklar och teorier för det valda området har verktyg 

som Google Scholar och Högskolan i Borås sökverktyg Primo använts. Varierande sökord som: 

e-health, availability, health, services, usability och security användes i kombination med 

varandra för att specificera sökningen. Parallellt har studien byggts på snöbollsmetoden vid 

sökningen av litteraturen och det har skett via innehållet men även via källförteckningen som 

ledde oss vidare till andra relevanta artiklar. 

 

Beskrivandet av studiens fenomen och variabler under det teoretiska ramverket har till största 

del baserats på olika publikationer, vars beskrivningar ansågs som mest relevanta för att kunna 

beskriva studiens fenomen och variabler utifrån flera synvinklar. Eftersom e-hälsa ingår i 

området informatik inom vilket det råder en snabb utveckling, har studien ämnats att baseras 

på den del av forskning som inte upplevdes som föråldrad. Detta för att kunna hitta de aktuella 

problemen som finns inom området samt för att beskriva de möjligheter som e-hälsa erbjuder 

idag i form av aktuella e-hälsotjänster som finns tillgängliga. 
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3.2 Insamling av empiri 

Målgruppen för enkäterna var främst boende i Borås i åldersgruppen 18–65 år men även boende 

i andra kommuner och de över 65 år fick delta. Respondenterna var både användare och 

potentiella användare av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide. Anledningen till valet av åldrar är att 

statistiken för internetanvändning minskar något vid högre åldrar. Den undre gränsen beror på 

att studien riktats mot vuxna individer. Valet av att använda sig av både användare och icke-

användare av e-hälsotjänster är grundat på att studien byggs på information från båda sidorna 

för att kunna göra en helhetsbedömning. Genom att samla in data från användare och icke-

användare fanns det en större möjlighet att utföra en djupare analys av det data som samlats in 

vilket i sin tur kan leda till att det resultat som sedan presenteras har större djup eftersom olika 

perspektiv tas med. 

 

I enkäterna utgick studien från en felmarginal på 5 % och därmed en konfidensnivå på 95 %. 

För att få ett representativt antal deltagare beräknat på staden Borås med ca 100 000 invånare, 

fanns ett behov av att samla in 383 besvarade enkäter. Eftersom de under 18 år och de över 65 

år egentligen inte ingick i undersökningen minskades kravet på antalet besvarade enkäter till 

100. För att dessutom ha med i beräkningen att endast ca 10 % av de som tillfrågas att delta 

faktiskt deltar, behövde enkäten skickas till ca 1000 personer (Surveymonkey 2017). 

 

För att öka förståelsen kring vad enkätundersökningen handlade om togs beslutet att inleda 

enkäten med en introduktionstext där syftet var att beskriva ämnet samt tiden det uppskattades 

ta att besvara enkäten. Det betonades även att alla svar var anonyma och att de endast skulle 

användas till vår studie. Vidare valde vi att använda oss av så få frågor som möjligt med fokus 

på de tre faktorerna som framkommit under teorin. Vid formuleringen av svarsalternativen 

valdes till stor del fasta svarsalternativ. De alternativ som presenterades som öppna 

svarsalternativ var enligt studiens mening nödvändiga för att kunna identifiera ytterligare 

faktorer eller anledningar till ökad grad av användning av e-hälsotjänsterna. Genom fasta 

svarsalternativ menar Dahmnström (2011) att analys och kodning av svarsresultat underlättas 

men även att det underlättar för respondenten när den skall besvara enkäten. 

 

Likertskalor var även ett sätt som frågorna var uppbyggda på. Svarsalternativen kom att bestå 

av svar mellan 1–5. 1 i denna skala innebar ” håller inte med alls” medan 5 innebar att man 

“håller med så mycket de bara går”. Genom att använda likertskalor ökar möjligheten till att 

göra en bättre analys och att få fram korrekta siffror med så låg felmarginal som möjligt. 

(Psykologiguiden 2014).  

 

Frågorna som ställdes i enkäten var till stor del uppdelande kring de tre faktorer som valts att 

undersökas och som är: användbarhet, säkerhet, och tillgänglighet. När enkäten besvaras syns 

inte själva indelningen av frågorna baserat på de faktorer den bygger på utan enkäten bygger 

på användares och icke användares perspektiv med frågor baserade på faktorerna.  
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Innan utskick av enkäterna utfördes en pilotstudie. Genom att göra ett pilottest kunde brister 

identifieras i enkäterna innan de skickades ut för den riktiga slutundersökningen. Ett pilottest 

sker på en liten provgrupp av individer som skall representera en del utav den grupp 

respondenter som avses undersökas med enkäten. Målet med pilottestet var att få in feedback 

och olika data för att se om enkäten utformats på ett bra sätt. Med ett pilottest följer även 

indikationer som påverkar giltighet och tillförlitlighet hos de mätningar som erhålls för att öka 

förtroende för eventuella slutresultat (Recker 2013). Målgruppen för pilotstudien blev andra 

högskolestudenter i Borås. Valet av att använda sig av studenter som målgrupp grundades på 

att de också bedriver examensarbete nu och därmed ökade möjligheten till att bra feedback 

kunde erhållas, vid analys av pilotstudiens resultat. Recker (2013) menar att ett pilottest bör 

utföras på representativa användare för att få så stor trovärdighet som möjligt på de resultat som 

studien syftar på att få in. Studenterna som valts ut representerade även en del av den slutliga 

målgruppen som användes i vår slutundersökning.  

 

Efter att respondenterna besvarat enkäten i pilottestet sammanställdes resultaten. För att stärka 

förtroende ytterligare efterfrågades även feedback på själva frågorna och utformningen. Genom 

att analysera frågorna kunde enkäterna anpassas bättre utefter studiens syfte. I pilottestet 

upptäcktes bland annat några meningsuppbyggnader som kunde utformats på ett bättre sätt. De 

fann även en del stavfel och de tyckte att åldersspannen var förvirrande då gapen var för stora. 

De tyckte även att svarsalternativ kunde varieras mer och de begärde t.ex. att det skulle kunna 

finnas möjlighet att markera flera olika svar på vissa frågor där endast ett svar kunde väljas. De 

önskade även att ha vissa öppna frågor för att kunna ge ett tydligt svar på de frågor där de var 

kluvna. 

 

Innan utskicket av den slutliga enkäten utfördes åtgärder i syfte att förbättra den. Genom den 

feedback som erhölls via pilottestet gjordes ändringar som berörde stavning, 

meningsuppbyggnader och åldersspannet. Beslutet fattades även att ha med en del öppna 

svarsalternativ och metoden ändrades därmed till en mixad metod. 

 

För att få en stor spridning av den slutliga enkäten riktades fokus mot Borås Loppis som valde 

att stödja vårt arbete och dela vår enkät på deras Facebooksida. Borås loppis har ca 25 000 

medlemmar i varierande åldrar. Utöver detta har enkäten lagts ut på våra egna profiler och i 

andra mindre grupper på Facebook med en uppmaning till att dela vidare. Genom att dela 

enkäten på Facebook och efterfråga svar, har ett ja-sägar urval använts, vilket innebär att endast 

de som väljer att delta svarar på enkäten och det kan därför betraktas som ett icke slumpmässigt 

urval (Lundqvist 2017). För att få ett sådant urval så representativt som möjligt ansågs Borås 

loppis vara en god kanal att välja eftersom det finns en stor variation av åldrar och 

sysselsättningar hos medlemmarna. 
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3.3 Analysmetod 

Vid analys av insamlad data har SPSS och Excel använts. I SPSS användes funktionen 

korstabulation, vilket innebär att data jämförs från olika kategorier. Genom att använda 

funktionen korstabulation fanns möjligheten att kombinera svar från både användare och icke 

användare, samtidigt som olika svarsalternativ ställdes mot varandra i en och samma tabell. 

Genom att använda korstabulation kunde resultat presenteras på ett tydligare sätt samtidigt som 

möjligheten ökade till att flera kunde ta del av och förstå resultatet i både skillnader och likheter. 

Resultat som presenterades var i procentuell form för att enkelt kunna uppskatta och presentera 

ett korrekt resultat. Den webbaserade enkäten skapades genom webbsidan webbenkater.com 

som möjliggör skapandet av webbaserade enkäter.  Den insamlade data har exporterats till 

Excel för sammanställning. Valet att skapa enkäten via webbenkater.com grundades på att den 

var lättillgängligt och väldigt enkelt att använda. Genom att skapa enkäten via webbenkater.com 

fick vi möjlighet att använda oss av flera olika kombinationer av svarsalternativ i en och samma 

enkät, samt att möjligheten uppstod till att enkäterna på olika sätt trots allt fördes i ett och 

samma verktyg. I och med att vår studie bygger på perspektiv av både användare och icke 

användare ansågs det lämpligt att också analysera data utifrån dessa kategorier och svaren är 

därför baserade på vad användare och icke användare har svarat var för sig.  SPSS hjälpte oss 

att analysera data men för att presentera informationen valdes Excel då diagrammen helt enkelt 

såg bättre ut. SPSS har alltså använts för analys och Excel för presentation av analyserad data. 

 

Eftersom analysen byggde på användares och potentiella användares åsikter och uppfattningar 

kring användbarhet, säkerhet och tillgänglighet analyserades det också utifrån dessa 

kategorier.  Ett exempel på detta är att svaren från de fem frågorna om användbarhet har ställts 

i jämförelse mellan användares respektive icke användares svar och på så vis kunde 

användbarhet i sin helhet jämföras med användares upplevelse gentemot icke användares syn 

på vikten av begreppet. Likadant gjordes med de andra faktorerna. De allmänna frågorna som 

både användare och icke användare fick svara på i början av enkäten har också analyserats för 

att få en generell inblick gällande respondenternas kännedom av e-hälsotjänster och dessa 

frågor har hamnat under kategorin e-hälsotjänster. 

 

3.4 Metodreflektion 

Tanken från början var att undersöka de faktorer som diskuterats i tidigare stycken med endast 

Borås som målgrupp. Genom att enbart använda oss av webbenkäter försvann möjligheten till 

att veta vilka respondenter som skulle besvara enkäten. På så vis blir det svårare att veta om ett 

representativt antal respondenter kommer att nås. Det upptäcktes att genom användning av 

enbart webbenkäter blev det svårare att uppnå ett slumpmässigt urval i undersökningen då 

enkäterna enbart spreds bland utvalda forum. Med slumpmässigt urval menas att alla individer 

i populationen, i detta fall Borås, skall ha en lika stor chans till att delta i undersökningen 

(Kröner och Wahlgren, 2006). Detta ledde till att vi inte kunde generalisera vår undersökning 

som det var tänkt från början.  
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Vid val av metod beslöts att kvantitativa och kvalitativa enkäter skulle vara lämpligast med 

tanke på det som skulle studeras. Enkäterna bestod till stor del av kvantitativa frågor och svar, 

och några få var av kvalitativ form. Genom att konstruera enkäterna på detta vis nåddes de 

resultat som sattes upp. Ifall möjligheten funnits till att använda mer tid och resurser hade det 

varit effektivt att ha fler kvalitativa frågor alternativt några kvalitativa intervjuer för att få mer 

djup i det som undersökts. Detta hade på så vis kunnat bidra till en större förståelse till varför 

dessa faktorer är viktiga och hur de påverkar oss, samt i vilken utsträckning. Att dessutom 

genomföra en observation vid användning av applikationen hade kunnat vara ett bra alternativ 

då detta kunde givit en ännu större insikt vid studerandet av fenomenet användbarhet. 

 

I enkäten kretsar de flesta frågor kring en speciell e-hälsotjänst vilken är 1177: Vårdguide och 

studien kan därmed anses vara en fallstudie. Eftersom en del frågor i studien handlar om e-

hälsotjänster i allmänhet och inte är beroende av 1177 vårdguide, har vi valt att inte kalla studien 

för fallstudie även om majoriteten av frågorna riktar sig mot ett enda fall. Eftersom 1177 

Vårdguide är ledande inom e-hälsotjänster formades vår studie utefter det, då 1177 Vårdguide 

användes som ett bollplank för att kunna presentera en tydligare studie och underlätta för de 

som inte alls varit i kontakt med e-hälsotjänster tidigare. Studien syftar till att undersöka 

användare och icke-användare av e-hälsotjänster och inte användandet av 1177 Vårdguide.  

 

I enkäten lyftes fram de faktorer som ansågs allra viktigast utifrån teorin. Detta visade sig även 

lyckat eftersom de som besvarade enkäterna svarade i enlighet med det mål som fanns uppsatta, 

vilket i sin tur gjorde att vi kunde undersöka och få fram de svar som eftersöktes. En nackdel 

med att redan presentera färdig alternativ är att de kan bli ledande för individen som besvarar 

enkäten och ett alternativ hade kunnat vara att ha med alla alternativ som kan komma att 

påverka en ökad grad av användning eller att lämna svarsalternativ tomma, vilket i sin tur leder 

till att individerna får tänka efter och välja helt på egen instinkt utan att påverkas av annat. 

 

Enligt Recker (2013) handlar reliabilitet om att tillvägagångssättet av en studie kan repeteras i 

liknande miljöer och att samma resultat uppnås. Problem med reliabilitet uppstår när frågor är 

dåligt formulerade, otydliga, ställda till fel respondenter som är okvalificerade, ovana eller 

känner sig obekväma med att svara. För att undvika det problemet och för att få ett reliabelt 

resultat har enkäten utformats och strukturerats på så sätt att frågorna är lätta att förstå och inte 

kan misstolkas. Även svarsalternativen har formulerats så att respondenterna kunde välja ett 

eller flera alternativ och känna sig bekväma vid ifyllandet av enkäten. Eftersom enkäten var 

webbaserad var det lättare att dela upp frågor i olika avsnitt beroende på vilket svarsalternativ 

respondenten har valt innan. Recker (2013) påpekar även att frågorna som tas fram till enkäten 

ska ge konsekventa svar vilket innebär att ifall samma respondent skulle svara på samma fråga 

flera gånger i rad ska respondenten inte vara tveksam och uppge olika svar vid varje tillfälle. 

Även detta är något vi tagit hänsyn till vid framtagandet och strukturerandet av frågor så att de 

inte kan misstolkas. Detta har gjorts bland annat genom en förklaring till varje fråga där det 

fanns möjlighet till misstolkning. 
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3.4.1 Etisk reflektion över vald metod 

I skapandet av enkäten har hänsyn tagits till etikens roll och hur det kan komma att påverka 

studien. Etik kan ses som en filosofi som syftar till att behandla frågor som kan komma att 

uppfattas som känsliga av olika individer. När det talas om etik talas det även om moral och 

dessa två begrepp har behandlats i uppsatsen. Dessa begrepp rör frågor som vad som kan 

uppfattas som bra och dåligt, rätt och fel. Ett etiskt beteende kan definieras som de åtgärder 

som följer reglerna för ansvar. (Recker 2013) 

 

Eftersom studien inkluderar känsliga frågor har hänsyn tagits till deltagarnas anonymitet i 

enkäten. Studien kan påverkas negativt om inte anonymitet kan utlovas vid känsliga frågor. Den 

enda informationen om den enskilde individen som krävdes i enkäten var kön och ålder. Genom 

denna utformning kunde individerna som besvarat enkäterna förbli anonyma. Det finns dock 

enligt Recker (2013) en del nackdelar med att vara anonym, så som att det inte går att veta om 

samma person svarat flera gånger och att resultatet därmed kan bli felaktigt. Det går inte heller 

att få några kompletterande uppgifter. Genom att fördelar ställdes mot nackdelar gällande 

anonymitet, kom vi fram till att studiens resultat skulle bli bättre genom att låta respondenterna 

vara anonyma. Detta eftersom enkäten innehöll frågor som t.ex. hur ofta respondenterna 

kontaktar vården, vilket kan upplevas som en känslig fråga. Vår uppfattning var att fler kan 

välja att delta ifall de inte behöver ge ut uppgifter som kan spåras tillbaka till en individ. 

 

3.4.2 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Alternativa datainsamlingsmetoder för vår studie skulle kunna vara intervjuer som komplement 

till enkäten. Genom intervjuer hade det varit möjligt att ställa följdfrågor i de fall ett svar stack 

ut från mängden för att få större djup kring varför respondenten svarat på ett visst sätt (Robson 

2011). Ett exempel på detta var felhanteringen på 1177 Vårdguide som nästan alla angav som 

bristande. Genom en intervju kunde man tagit reda på vad som faktiskt var bristande och fått 

ett större djup i svaret än endast upplevelsen kring faktorn. Däremot skulle det bli svårt att 

genomföra intervjuer med lika många personer eftersom det skulle ta väldigt lång tid.  

 

Ytterligare en datainsamlingsmetod för faktorn användbarhet skulle kunna vara en fallstudie 

som enligt Jacobsen (2002) handlar om att studera en eller flera specifikt valda studieobjekt 

under en viss tid. Således kunde användare och potentiella användare givits ett antal uppgifter 

att utföra för att sedan svara på frågor kring upplevelsen av användbarheten. Genom att använda 

sig utav en fallstudie hade svaren som samlats in kunnat se annorlunda ut, då både användare 

och icke användare hade fått pröva på samma uppgifter vilket i sin tur hade gjort att både 

användare och icke användare hade bedömts på samma grunder sett till t.ex. erfarenheter, 

uppgifter, etc. Recker (2013) menar att en fallstudie är bra att använda för att kunna fånga upp 

information som enbart går att uppfattas i realtid. En möjlighet skulle kunna vara att använda 

sig av en fallstudie och möjligtvis komplettera med en enkätstudie för att på så sätt få in data 

baserat på att båda respondentgrupperna fått gå igenom samma typ av uppgifter. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultat från insamlade data och analys av resultatet med hjälp av 

stolpdiagram. Studien utfördes med en enkät som främst skickades ut till alla medlemmar av 

Borås Loppis gruppen på Facebook och data som redovisas har kommit från boende i Borås 

men även från boende i andra kommuner. Först redovisas resultat från enkätens allmänna 

frågor som berör åldersfördelningen, respondenternas kännedom om 1177 Vårdguide samt 

deras kontakt med vården. Efter detta redovisas resultat fördelat på tre kategorier, 

användbarhet, säkerhet och tillgänglighet, vilka är faktorer som det teoretiska ramverket är 

grundat på. I resultatet redovisas användare respektive icke användares svar gentemot 

varandra.  

4.1 Demografi 

Totalt 100 personer besvarade enkäten och åldersfördelningen bland respondenterna var väldigt 

jämn.  De flesta av respondenterna (87 %) var i åldern 18–50 år. Efter detta sågs en minskning 

av respondenter i de olika åldrarna och över 65 år var det endast 2 personer som besvarade 

enkäten. Det flesta av respondenterna var kvinnor, 72 stycken (72 %) och 28 stycken (28 %) 

var män. Av de 100 personer som besvarade enkäten var det 61 personer (61 %) som tillhör 

Borås kommun. Eftersom det var svårt att få en tillräckligt hög svarsfrekvens från de personer 

som tillhör Borås kommunen, valde vi att låta personer som tillhör andra kommuner också 

besvara enkäten i syfte att öka svarsfrekvensen. Av de 100 respondenterna var det 84 personer 

(84 %) som kände till e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide och trots den höga kännedomen var det 

endast 59 personer (59 %) av de 100 respondenterna som någon gång använt tjänsten. 41 

personer (41 %) angav att de inte använder tjänsten har därmed hamnat i kategorin som icke-

användare. 

 

4.2 E-hälsotjänster 

En fråga som användare av e-hälsotjänsten fick svara på handlar om hur de har fått kännedom 

om tjänsten och 43 personer (72,9 %) har angett att de har fått kännedom om tjänsten vid 

sökning av hälsoinformation på internet. 13 personer, vilket motsvarar 13 % av alla som har 

besvarat enkäten har angett att någon person i deras omgivning har informerat dem om tjänsten, 

medan 11 personer (11 %) av 100 respondenter har angett att de har fått information om tjänsten 

via vårdcentral eller annan vårdinrättning.  

 

När potentiella användare i sin tur fick ange hur de vill få information om tjänsten var internet 

och sociala medier, rekommendation från vårdinrättningar och informationsbrev per post 

önskvärda informationskanaler. Det fanns även utrymme till att ange kanaler som inte fanns 

med men inga ytterligare informationskanaler identifierades.  

 

Nästkommande fråga till användare av tjänsten handlade om hur de nyttjar tjänsten och 53 

personer (89,8 %) har angett att de använder tjänsten till att söka information om hälsotillstånd 



 

35 

 

som inte kräver inloggning. Därmed är användningen i inloggat läge låg även bland de som är 

användare av tjänsten. De andra e-tjänster som erbjuds av 1177 Vårdguide och kräver 

inloggning, som exempelvis bokning, om- och avbokning av tid hos vårdcentral, journalläsning, 

nedladdning av intyg och receptförnyelse, fanns också som svarsalternativ på frågan och dessa 

alternativ har valts jämnt av resterande respondenter. De som angav andra orsaker till 

användning under övrigt svarade: 

  

“Använder inte 1177 som primär källa att söka info utan googlar på ex sjukdomar och då dyker 

1177 upp som ett alternativ”, “Skolarbete” och “Använder mycket när mitt barn är sjuk”. 

  

För att ta reda på hur intresset för användning av e-hälsotjänst såg ut hos icke användare, ställdes 

frågan om de kunde tänka sig att använda 1177 Vårdguide. Av de 41 respondenter som inte 

använder tjänsten var det 37 (90,2 %) som skulle kunna tänka sig att använda tjänsten och 

endast 4 (9,8 %) som inte skulle kunna tänka sig att använda tjänsten, baserat på beskrivningen 

av vad 1177 Vårdguide innebär och vilka e-tjänster de erbjuder. 

  

Det ställdes en följdfråga till både de som skulle kunna tänka sig att använda tjänsten och till 

de som inte var intresserade kring varför respektive varför inte de kan tänka sig att använda 

tjänsten. De två främsta orsakerna till att de 37 respondenter som kunde tänka sig att använda 

tjänsten var att det låter mer effektivt att sköta sina ärenden online än att sitta i telefonköer samt 

att tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Av de 4 som inte kunde tänka sig att använda tjänsten 

var det 2 som ansåg att telefonkontakt var enklare. Den respondent som hade angett ett svar 

under övrigt väljer vi att bortse från i resultatet. Detta eftersom respondenten inte har förstått 

att 1177 Vårdguide erbjuder kunskap och tjänster inom vård från alla Sveriges landsting och 

regioner. Respondenten hade svarat att: ”man bör vända sig till en riktig vårdcentral”.   

  

När icke-användare som angett att de kan tänka sig använda tjänsten fick svara på hur de skulle 

kunna tänka sig att nyttja tjänsten, var svaren något mer jämnt fördelade. Respondenterna kunde 

välja flera alternativ samtidigt och det mest valda alternativet var bokning, ombokning eller 

avbokning av tid hos vårdcentral, vilket har valts av 32 personer (78 %) i samband med andra 

alternativ. 

 

Figur 2 visar användarens och icke användarens reflektion kring vikten av första intrycket. 

Denna fråga handlade om webbsidor/applikationer i allmänhet. På denna fråga fanns inget givet 

svar utan för både användare och icke användare var fördelningen ganska lika. Resterande som 

angett ett eget svar under övrigt var överens om att det berodde på om det fanns alternativ till 

sidan. Svaren kunde se ut på följande sätt: 

  

“Första intrycket är viktigt, men så länge jag kan utföra det jag kom dit för så är det okej med 

mig. Hade dock hellre använt en hemsida som gett ett bättre intryck så mitt svar blir 50/50”. 

  

“Det är viktigt men det beror på syftet”. 
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“Första intrycket är viktigt men för vissa sidor som saknar substitut lämnar jag inte pga. ett 

dåligt intryck”. 

  

“Dåligt intryck så ger jag sidan inte lika lång tid att kolla igenom som med en med bra intryck”. 

  

Detta påvisar att det ligger en måttligt stor vikt i första intrycket för både användare och icke 

användare men att det även finns de som förbiser detta p.g.a. övrig funktionalitet eller att 

alternativ till sidan saknas. 

  

 

  
 

Figur 2: Enkätsvar: "Hur viktigt anser du att första intrycket av en hemsida/applikation är?" 

Respondenterna har rangordnat faktorerna säkerhet, användbarhet och tillgänglighet efter det 

som de anser är viktigast vid användning av e-hälsotjänster. De kunde välja mellan tre olika 

påståenden vilka var, ”mycket viktig”, ”viktig” och ”mindre viktig” och endast ett påstående 

per faktor. Som det framgår av Figur 3 är den blå stapeln högst på faktorn användbarhet vilket 

innebär att användarna ansåg användbarhet som den viktigaste faktorn följt av säkerhet och sist 

tillgänglighet. Däremot, som det framgår av Figur 4, har faktorn säkerhet rangordnats som den 

viktigaste faktorn bland icke användare (där blå stapeln är högst) medan användbarhet och 

tillgänglighet har rangordnats som både viktiga och mindre viktiga faktorer vid användning av 

e-hälsotjänster. 
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Figur 3: Enkätsvar: "Rangordna de faktorer som du anser viktigast i e-hälsotjänster" 

 

 

Figur 4: Enkätsvar: "Rangordna de faktorer som du anser viktigast i e-hälsotjänster" 

Användare fick en avslutningsfråga som handlade om vad de ansåg att 1177 Vårdguide bör 

göra för att öka användningen av deras e-hälsotjänst. 34 personer (57,6 %), respektive 30 

personer (50,8 %) ansåg att en ökning av användbarhet samt att reklamföra sig bättre var viktiga 

bitar för att öka användning av tjänsten. 16 personer (27,1 %) respektive 15 personer (25,4 %) 

ansåg att 1177 Vårdguide bör öka tillgängligheten av tjänsten samt arbeta mer med säkerhet. 3 

personer (5,1 %) som angav ett svar under övrigt skrev: 
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“Helt enkelt bli bättre, fruktansvärt rörigt att använda sig av tjänsten!” 

“Ingenting, jag tycker det är bra som det är” 

“Vissa funktioner går bara att använda om man tillhör vissa län!!! De måste se över hela 

vårdkedjan för att göra allting tillgängligt för alla” 

 

4.3 Användbarhet 

Enkätsvaren gällande användbarhet har kopplats kring de fem olika målen för användbarhet 

som tagits upp under teorin. Användbarhet handlar om hur lätt ett gränssnitt är att använda och 

de fem målen som tidigare diskuterats under teorin och som frågorna byggde på är: 

 

 Förmågan att lära vilket innebär hur lätt det är att utföra uppgifter första gången man 

kommer i kontakt med designen. 

 

 

 Effektivitet vilket innebär hur snabbt det går att utföra en uppgift när man har lärt sig 

designen. 

 

 

 Förmågan att minnas vilket handlar om hur lätt det är att minnas hur man använder 

designen efter en tid ifrån den. 

 

 

  Fel vilket handlar om i vilken utsträckning fel tillåts, hur de hanteras och om det går 

att återhämta sig från dem. 

 

 

 Tillfredsställelse vilket handlar om hur tillfredsställande designen är att använda. 

  

Svaren angavs genom att välja ett av 5 olika påståenden per mål, på en likertskala där 1 innebar 

”inte alls god upplevelse”, 2 innebar ”lite god upplevelse”, 3 innebar ”Varken god eller inte”, 

4 innebar ”God upplevelse” och 5 innebar ”Väldigt god upplevelse”. Figur 5 visar de olika 

svaren grupperade efter mål. De flesta användare var måttligt till mycket nöjda med 

användbarheten i sin helhet på 1177 Vårdguide förutom när det gällde felhantering, där var 

majoriteten överens om att felhanteringen var mycket bristande. Icke-användare fick i sin tur 

ange vikten av målet för att potentiellt besöka en e-hälsotjänst. Svaren visas i Figur 6 och de 

flesta potentiella användare var överens om att alla målen har stor vikt för att de ska besöka en 

e-hälsotjänst. 

  

Förmågan att lära ansåg de flesta användare var god på 1177 Vårdguide men svaren varierade 

något och visade på att det finns mer att arbeta på inom detta område. Icke-användarna angav i 
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sin tur att detta är något som är mycket viktigt för dem om de ska kunna tänka sig att använda 

en e-hälsotjänst. 

  

Förmågan att minnas fick mycket liknande svar som förmågan att lära. Även här syns en 

förbättringspotential samt att icke-användare ansåg detta som viktigt för att de skulle kunna 

tänka sig att använda en e-hälsotjänst. 

  

Effektiviteten fick något varierande svar av användare och en klar förbättringspotential kunde 

ses. Enligt de som inte använder tjänsten är detta viktigt för användning av en e-hälsotjänst och 

därmed behöver detta område arbetas mer med för att fånga upp nya användare samt få 

nuvarande användare att fortsätta använda tjänsten. 

  

Felhanteringen var användare väldigt missnöjda med på 1177 Vårdguide samtidigt som icke 

användare ansåg detta som väldigt viktigt för användning av en e-hälsotjänst. Specifikt vad 

användare är så missnöjda med framgår inte av enkätsvaren eftersom frågan var formad genom 

en likertskala men är definitivt något som kan behöva utredas vidare gällande 1177 Vårdguide. 

  

Tillfredsställelse varierade mellan måttligt till mycket tillfredsställande hos användare av 1177 

Vårdguide samtidigt som icke-användare ansåg detta som mycket viktigt för att kunna tänka 

sig att använda en e-hälsotjänst. 

 

 
Figur 5: Enkätsvar: "Hur är din upplevelse på 1177 Vårdguide kring..(de 5 olika målen)?” 
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Figur 6: Enkätsvar: "Om du skulle besöka en e-hälsotjänst, hur ser du på vikten av de fem målen för användbarhet 

på 1177?" 

 

4.4 Säkerhet 

Säkerhet förklarades för respondenterna på så vis att det handlar om att skydda användarens 

integritet samt att skydda mot olaga intrång. Både användare och potentiella användare är 

överens om att säkerhet är viktigt vid användning av 1177 Vårdguide eller e-hälsotjänster i 

övrigt. Bland icke-användare var det 29 personer (70,7%) av 41 som svarade väldigt viktigt och 

bland användare var det 47 personer (79,7%) av 59 som svarade väldigt viktigt.  

  

På en följdfråga kring föredraget inloggningssätt var majoriteten av både användare och icke-

användare även överens om att e-legitimationen i form av mobilt bankID är tillräckligt, för att 

de ska känna sig trygga vid användning av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide. Bland användare 

var det 41 personer (69,5%) av 59 och bland icke användare var det 36 personer (87,8%) av 41 

som tyckte det. Den enda respondenten som angav ett svar under övrigt menade på att den hade 

svårt att uttala sig på grund av otillräcklig kunskap om inloggningsmetoder. 

 

 

4.5 Tillgänglighet 

Tillgänglighet beskrevs för respondenterna som hur snabbt kontakt kan fås med vården enligt 

riktlinjer för vårdgarantin men också tillgängligheten hos e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide på så 

vis att den kan användas alla timmar på dygnet. Enkätsvaren visade att tillgängligheten ansågs 

som mycket fördelaktig av användare på 1177 Vårdguide och är även av stor betydelse för icke- 

användare av e-hälsotjänster för att de skulle kunna tänka sig att nyttja dessa tjänster. 
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Två ytterligare frågor kring tillgänglighet ställdes i början av enkäten där både användare och 

icke- användare fick svara på. Dessa två frågor var endast riktade mot hur vårdgarantin upplevs. 

Riktlinjer för vårdgarantin är att kontakt med vården ska erbjudas samma dag som en patient 

väljer att kontakta vården och att ett läkarbesök skall erbjudas inom sju dagar. 80 personer (80 

%) av 100 uppgav att de blev kontaktade av vården samma dag, medan 63 personer (63 %) av 

100 uppgav att de erbjuds en tid till läkarbesöket inom 7 dagar efter att de har kontaktat vården.  

 

4.6 Utvecklad AST Modell 

Bilden nedan framställer en utvecklad AST Modell. Svaren från befintliga användare baserade 

på verkliga upplevelser är markerade med grön pil. Icke-användares svar är markerade med en 

lila pil. Den gula pilen framställer svaret på frågan: ”Hur kan användningen ökas?”. Bilden 

nedan visar likheter och olikheter beroende på om individen som besvarat enkäten integrerat 

med tjänsten tidigare. De redan befintliga användarna ansåg användbarhet som viktigast, tätt 

följt av säkerhet samtidigt som tillgänglighet inte var så prioriterat. För icke-användare var det 

faktorn säkerhet som ansågs vara allra viktigast samtidigt som användbarhet och tillgänglighet 

inte prioriteras lika högt till skillnad från de befintliga användares åsikter. Gällande frågan: 

”Hur kan användning ökas?”, var det framförallt användbarhet och marknadsföring som ansågs 

som allra viktigast. För att se exakta siffror och procentandelar hänvisar vi till tidigare figurer i 

analys- och resultatkapitlet. 

 

 
Figur 7: Utvecklad AST Model 



 

42 

 

5 Diskussion 

I följande kapitel utgår vi till största del från de faktorer som det teoretiska ramverket är 

grundat på och baserat på dem diskuterar vi studiens resultat. Även åldersaspekter diskuteras 

för att ta reda på vilken roll de spelar i användning av e-hälsotjänster och slutligen diskuteras 

vad som kan göras för att öka användningen av e-hälsotjänster. Under respektive kategori, 

förutom under kategorin om ålderns inverkan på användning av 1177 Vårdguide, diskuteras 

resultat från användare respektive icke användare. 

5.1 Ålderns inverkan på användning av 1177 Vårdguide 

Enkätundersökningen besvarades av totalt 100 personer. Det resultat som presenterats i 

föregående kapitel anses därför representativt eftersom urvalet var baserat på 100 respondenter 

i undersökningen. De respondenter som deltog i undersökningen visade ett tydligt mönster 

kring användning av e-hälsotjänster. När vi tittar procentuellt på användning av tjänsten sett till 

hur många som svarat i en viss målgrupp kan vi se att av de respondenter i åldersgruppen 18–

25 år var det hälften som angav att de använde tjänsten. Inom åldersintervallet 26–40 år var det 

flest personer som använde tjänsten. Däremot inom gruppen 41–50 år minskade användningen 

något och i åldrar över dessa minskade användningen desto mer. Dessutom minskade antalet 

som besvarat enkäten i de olika åldersgrupperna vilket även kan ses som en koppling till 

internetanvändning samt användning av sociala medier.  

 

Tidigare i uppsatsen har det talats om internetanvändning och att denna enligt Findahl och 

Davidsson (2015) minskar något i högre ålder. Findahl och Davidsson (2015) menar att det 

minskar till 96 % av de mellan 56–65 år, 88 % av de mellan 66–75 år och 48 % av de äldre än 

76 år. Ju högre åldersgrupp, desto mindre personer hade besvarat enkäten. Dessutom delades 

enkäten på sociala medier och detta är en specifik kategori av internetanvändare och siffrorna 

skiljer sig ytterligare här baserat på ålder. Enligt Findahl och Davidsson (2016) används sociala 

medier flitigast av de mellan 16–25 år. I åldersgruppen 18–25 var också där flest svar inkom. 

Sedan sågs minskningar allt eftersom åldrarna ökade och detta stämmer också väl överens med 

minskningar av svar i vår enkät. Från personer som är över 65 år inkom endast två svar. 

 

Att de mellan 18–25 år inte använder e-hälsotjänster i samma utsträckning som de mellan 26–

40 år kan dock inte kopplas till internetanvändning eller användning av sociala medier. Varför 

denna åldersgrupp frångick vad de utifrån tidigare statistik antogs ha svarat behövs vidare 

utredning i form av följdfrågor på för att kunna ge svar. Utifrån vår analys finns endast 

spekulationer då användning av tjänsten inom olika åldersgrupper inte låg i fokus för själva 

forskningsfrågan. Dock finns det utrymme att forska vidare genom att istället sätta 

åldersgrupper i fokus. 
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5.2 Användbarhet 

Första intrycket av en hemsida är något studien visat har en stor påverkan på användning av en 

hemsida eller en applikation, enligt både användare och potentiella användare. Inom kategorin 

icke-användare som deltagit i studien var det mer än hälften som påpekade att de lämnar en 

hemsida/applikation direkt om de får ett dåligt första intryck. Bland de befintliga användarna 

som deltagit i studien var det ca 50 % som angav att de lämnar en hemsida vid ett dåligt första 

intryck. Däremot ansåg de resterande inom båda kategorier att funktionen hade störst betydelse 

eller att det berodde på om substitut till sidan fanns. 

 

I tidigare studier har det visats att det tar ca 50 millisekunder att skapa sig ett första intryck av 

en hemsida/applikation (Lazard & Mackert 2015; Lindgaard et. al 2006). Med detta kan vi 

konstatera att första intrycket av en hemsida är viktigt och att det kan vara en avgörande faktor 

till att en användare väljer att ge hemsidan/applikationen en chans. Dock är det inte helt 

avgörande då många väljer att stanna kvar beroende på syftet med sidan eller beroende på om 

substitut till sidan finns.  

 

I undersökningen kring användbarhet besvarade respondenterna enkäten utifrån de fem olika 

målen för användbarhet som nämnts tidigare. Kring målet som handlar om förmågan att lära 

fick vi in varierande svar från de som använder tjänsten idag. Den största andelen tyckte 

förmågan att lära varierade mellan medel och mycket god men det fanns även respondenter som 

inte tyckte att det var lätt att förstå funktionerna. För de potentiella användarna var förmågan 

att lära en väldigt högt prioriterad aspekt om ett framtida användande skulle övervägas. Som vi 

kommit fram till i resultatet så är detta en viktig aspekt för både användare och potentiella 

användare och har således en stor betydelse för ökad grad av användning av 1177 Vårdguide. 

 

Angående förmågan att minnas ansåg användare att den fungerar på ett acceptabelt sätt men att 

det finns förbättringspotential. Samtidigt ansåg de potentiella användarna att detta är en faktor 

som är väldigt viktig om man skulle kunna tänka sig att använda tjänsten i framtiden. Även här 

finns alltså utrymme för och krav på förbättringar, som i sin tur kan leda till ökad användning 

av tjänsten. 

 

Gällande effektivitet var det bland användare en varierande syn på hur den fungerar. Däremot 

ser potentiella användare faktorn som väldigt viktig. Även här finns det möjlighet för 1177 

Vårdguide att förbättras. Genom att förbättra detta område kan detta också i sin tur leda till en 

ökad grad av användning av tjänsten. 

 

Vad gäller felhantering var användare väldigt missnöjda med hur det sköts i dagsläget. De 

potentiella användarna ansåg detta som en väldigt viktig faktor för framtida användning av 

tjänsten. Eftersom både användare och tänka användare visade på hur viktigt detta mål är samt 

gav en bild av hur dåligt det fungerar idag anser vi att 1177 Vårdguide bör lägga ett stort fokus 

på detta område.  
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I enkäten fanns inget utrymme till att förklara vad som ansågs så bristande, detta är därför något 

som kunde varit intressant att titta närmare på för 1177 Vårdguide. Om nuvarande användare 

ska behållas och potentiella användare ska fångas upp är det viktigt att allt fungerar 

tillfredsställande. Angående tillfredsställelse var både användare och potentiella användare 

överens om att det är en väldig viktig faktor samtidigt som befintliga användare påpekar att 

tjänsten är tillfredsställande till mycket tillfredsställande. 

 

Dessa fem mål som nämnts i tidigare stycken är väldigt viktiga för att få användare att känna 

sig bekväma med en hemsida/applikation. Nyttan påpekas även som ett viktigt begrepp i 

samband med dessa mål. Det ena kan alltså inte uppnås utan det andra (Nielsen 2012). Efter att 

ha tittat utifrån användarens perspektiv kring användbarhet i stort, tolkar vi det som att 

användarna tycker det är lika viktigt som teorin påpekar. Användbarhet är alltså en av de 

viktigaste faktorer för utveckling och ökad användning av e-hälsotjänster. Dock uppstår 

frågetecken kring användarnas helhetssyn på användbarhet hos 1177 Vårdguide eftersom de 

anger att sidan är mycket tillfredsställande men samtidigt anger att det finns väldigt stora brister. 

Detta kan tolkas som att respondenterna har svarat utan närmare eftertanke eller så har känslor 

kring upplevd vård medtagits i beräkningen.  

 

 

5.3 Säkerhet 

Som Birkler och Dahl (2014) hävdar, är säkerheten en av de faktorer som anses viktigast när 

det kommer till att använda sig utav internettjänster som behandlar känslig information. I vår 

enkätundersökning som skickades ut var det tydligt att både användare och potentiella 

användare värderar säkerhetsfaktorn väldigt högt. Birkler och Dahl (2014) och användarna är 

inne på samma spår gällande säkerhetsfrågor kring användning av olika internettjänster, därav 

ses en tydlig röd tråd genom ett säkerhetsperspektiv utifrån olika individer. Genom att stärka 

säkerheten, använda sig av rätt verktyg samt förmedla och skapa tillit hos användarna finns det 

en möjlighet att få fler användare att nyttja exempelvis en hemsida. 

 

Genom att presentera olika inloggningssätt som användarna och de potentiella användare är 

bekanta med idag i sitt vardagliga liv, fick vi en tydlig bild av vilket alternativ som föredras av 

de individer som valt att besvara enkäten. 91,5% såg e-legitimation som ett säkert och pålitligt 

alternativ vilket är i enlighet med Hatt (2012) som menar att e-legitimation anses som en säker 

ID-handling i Sverige. Detta är de alternativ som används idag och de som använder sig av 

tjänsten är nöjda med detta. Utan att ställa flera följdfrågor kring varför detta alternativ ses som 

lämpligt kan vi dra paralleller med vad som används i vardagen. 

 

Vad gäller säkerhet på 1177 Vårdguide har vi endast talat om säkerhet på ett sätt som användare 

och potentiella användare känner igen som t.ex. inloggning. Säkerhet omfattar dock mycket 

mer än just inloggning då det hanteras komplex data om människor som exempelvis journaler. 

Här finns mycket studier att tillgå då begreppet säkerhet är ett väl utforskat område men 
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eftersom studien utgår från en användares perspektiv har säkerhet således tagits ur deras 

perspektiv, på ett plan som de kan bidra med åsikter.  

 

5.4 Tillgänglighet 

Som Socialstyrelsen (2016) nämnt är tillgänglighet en väldig viktig faktor när en individ ska ta 

del av information. Precis som Socialstyrelsen (2016) beskriver menar både användare och 

potentiella användare att tillgänglighet har en stor inverkan på om en tjänst används eller kan 

tänkas att användas. Användarna idag är till stor del nöjda över tillgängligheten på 1177 

Vårdguide, samtidigt som de potentiella användarna menar på att tillgängligheten bör vara god 

om en framtida användning skall ske av tjänsterna. Utifrån vad Socialstyrelsen (2016) yttrar 

och hur användare idag ser på den befintliga tillgängligheten, menar vi att 1177 Vårdguide har 

en bra tillgänglighet och kan lägga fokus på andra faktorer som är mer bristande i dagens läge. 

 

Vad gäller tillgängligheten har vi precis som med säkerhet talat om tillgänglighet på ett sätt 

lämpat för användare och potentiella användare. Här handlar det om tillgängligheten hos e-

hälsotjänsten 1177 Vårdguide, på så vis att den kan användas alla timmar på dygnet men även 

om hur snabb kontakt kan fås med vården. Det har inte talats om systemtillgänglighet vid 

underhåll och andra aspekter som kan komma att påverka tillgänglighet rent tekniskt. 

 

När det handlade om vårdgarantin så ligger statistik enligt Väntetider (2017) på att 91 % i Västra 

Götaland får kontakt med primärvården samma dag och 92 % får träffa en läkare inom 7 dagar. 

I vårt resultat angav 89 % av respondenterna att de har fått tala direkt eller samma dag med 

primärvården de gånger de ringt. Dessa siffror är i linje med vad statistiken anger. Vad gäller 

läkarbesök angav endast 63 % att de har fått träffa en läkare inom 7 dagar. Dock hade vi 

alternativet “minns inte” då detta kan vara svårt att komma ihåg och detta alternativ valdes av 

20 %, vilket kan innebära att det egentligen är 83 % som fått läkartid inom 7 dagar. Vad gäller 

tillgängligheten ur perspektivet vårdgaranti så ser det idag ganska lovande ut men tittar man ur 

ett framtidsperspektiv, som tidigare nämnt, så kommer enligt CeHis (2011) vårdbehovet att öka 

med 50 % inom tjugo år. Redan nu, sex år efter detta uttalande, ligger statistiken på gränsen. 

Både användare och potentiella användare påpekar vikten av just tillgängligheten i vår enkät 

och menar också att det är positivt att e-hälsotjänster kan användas dygnet runt. Tillgänglighet 

är alltså en viktig faktor men det tycks krävas mer än så för att e-hälsotjänster ska användas i 

en större utsträckning. 

  

5.5 Rangordning av faktorer 

Utifrån vad som beskrivs i teorin var det tre faktorer som prioriteras mer än andra. De viktigaste 

faktorerna är enligt de flesta säkerhet, användbarhet och tillgänglighet (Eriksson & Majanen 

2012; Jung & Berthon 2009;Socialdepartementet 2010). Genom att låta våra användare och 

potentiella användare rangordna dessa tre faktorer efter vad de anser är viktigast kunde vi 

identifiera vissa likheter och skillnader. Dagens användare ansåg att användbarheten var den 
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absolut viktigaste faktorn följt av säkerhet och därefter tillgänglighet. De potentiella användarna 

såg däremot säkerhet som den viktigaste faktorn följt av användbarhet och sedan tillgänglighet. 

Utifrån detta går det att utläsa att de som använder tjänsten känner sig säkra och prioriterar 

därmed en bättre användbarhet, till skillnad från de potentiella användarna som hellre vill se en 

ökad säkerhet. Dock var det endast fyra personer som angav att de inte skulle kunna tänka sig 

att använda tjänsten och av dessa var det endast en som svarade att tillit till att integriteten skulle 

skyddas saknades. En tanke kring varför rangordningen ser olika ut är att nuvarande användare 

kanske svarar utifrån vart de vill se en förbättring medan potentiella användare faktiskt svarar 

på vad som är viktigast, så som frågan är ställd. Är man redan användare finns redan åsikter om 

vad som anses fungera minst bra och då kan det anses som mest viktigt eftersom inga problem 

upplevts med annat. 

 

5.6 Hur användning av 1177 Vårdguide kan ökas 

På en fråga kring hur respondenterna fått kännedom om 1177 Vårdguide visade resultaten att 

sökning av hälsoinformation var den främsta källan. Av de som angett ett svar under övrigt, 

angav tre respondenter att de fått information via reklam. 

  

Att endast 3 av de 84 respondenter som känner till 1177 Vårdguide fått information via reklam 

visar att detta kan vara ett sätt att öka användningen. Att gå ut och berätta att tjänsten finns och 

vilka tjänster som erbjuds är ett bra sätt att öka kännedomen. Även i kategorin användare som 

bestod av 59 personer var det få personer som använde tjänsten till annat än att söka 

information. Under svaren angående användningsområde angav en respondent: 

  

“Använder inte 1177 som primär källa att söka info utan googlar på ex sjukdomar och då dyker 

1177 upp som ett alternativ”. 

  

Så här kan det kanske vara i många fler fall bara att denna respondent redogjorde tydligare kring 

hur informationen hittades. Om man endast söker på sjukdomar och når sidan på detta vis så är 

det inte säkert att man får kännedom om att de övriga tjänsterna finns. Googleoptimering är 

givetvis viktigt men om Sverige, som eHälsomyndigheten (2016) anger, år 2025 ska vara bäst 

i världen på e-hälsa och på så vis uppnå en jämlik hälsa och välfärd, kan ytterligare 

informationskanaler vara att föredra. 

 

I svaren kring användning av tjänsterna som finns i inloggat läge var den högsta siffran 17 

personer av 59 som använt de övriga tjänsterna utöver att söka information. Detta är en låg 

procentandel och stämmer ganska bra överens med statistik från Inera (2017) som anger att 

endast 28,9% av befolkningen i Västra Götaland hade ett konto på 1177 Vårdguide i februari 

2017, varav 1,3 % någon gång varit inloggad. 

 

I frågan kring hur 1177 Vårdguide kan öka användningen på deras e-hälsotjänster så fanns olika 

upplägg baserat på om respondenterna redan var användare eller om de var potentiella 
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användare. Nuvarande användare fick svara utifrån de faktorer som tidigare diskuterats i 

enkäten och gavs möjligheten att välja flera alternativ. Utöver faktorerna fanns alternativet att 

marknadsföra sig bättre. De potentiella användarna fick istället frågan om reklamföring 

utvecklad på så vis att de fick välja ut de kanaler de ansåg vara bäst lämpade för att nå ut till 

fler potentiella användare.  

 

Som tidigare nämnt är det enligt Jung och Berthon (2009) viktigt att utveckla och erbjuda 

tjänster som matchar individens behov och önskemål på ett bättre sätt samt att 

marknadsföringen av e-hälsotjänster bör baseras på denna kunskap. Det är även viktigt att 

fördelarna med e-hälsa kommuniceras till individerna. 

 

De flesta som redan är användare svarade att användbarhet behövde förbättras samt att 1177 

Vårdguide behöver marknadsföra sig bättre. När vi tidigare diskuterade rangordningen av 

faktorerna uppstod tankar kring om användare kanske svarar utifrån vart de vill se en förbättring 

och genom denna fråga kan vi på ett sätt faktiskt se att det mycket väl kan ha varit en 

bakomliggande orsak till hur de har rangordnat faktorerna. Här är det tydligt att användbarhet 

är något som användare vill se en förbättring genom. Tittar vi på resultatet där användarna 

tillfrågades om hur de fick informationen om tjänsten svarade 43 av 59 att de sökte efter 

hälsoinformation och därmed upptäckte tjänsten. Så lite som 11 personer hade fått information 

av sin vårdcentral vilket kan ses som en brist med tanke på att det är ett högt tryck på vården 

och om fler skulle använda e-hälsotjänster för att boka tider, förnya recept, mm. borde detta 

leda till att mindre personer ringer och att viktiga samtal kan besvaras snabbt. 

 

De potentiella användarna angav i sin tur att en viktig kanal för att nå ut till fler användare var 

att vårdinrättningar talar om att tjänsten finns vid besök. De menade även att internet och sociala 

medier samt informationsbrev om tjänsten på posten kunde vara ytterligare goda alternativ. För 

att öka användandet för de som inte använder tjänsterna bör man alltså i första hand se till att 

öka kännedomen men också att förbättra det som redan finns. Detta har lett till att 

marknadsföring har lagts till som en fjärde faktor då användbarhet är viktigt men individernas 

kännedom och acceptans är en förutsättning för användning av tjänsten. 

 

Bland de 41 potentiella användarna var det 37 respondenter som ansåg att de skulle kunna tänka 

sig att använda tjänsten i framtiden. Som Jung och Berthon (2009) belyser, handlar det även 

om att få användarna till att ha en positiv inställning till att använda dessa tjänster. Genom att 

åtgärda och förbättra de punkter som diskuteras i tidigare stycken finns stora möjligheter till att 

locka fler potentiella användare till att använda tjänsterna. Som de potentiella användarna 

nämnt i tidigare stycke, handlar det om funktioner som redan finns idag, de som berör säkerhet, 

användbarhet och tillgänglighet. Även Robson (2016) påpekar tyngden av dessa tre faktorer. I 

stort handlar det om att förmedla och visa upp vad som finns tillgängligt för icke-användarna. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av diskussionen som har resulterat i ett antal 

slutsatser. Slutsatserna bygger på vår enkätundersökning och dessa kan därmed ses som 

indikatorer på vad som behöver arbetas med ytterligare vid utveckling av e-hälsotjänster. I 

samband med det ges tydliga svar på studiens frågeställning. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring bidraget till informatik samt förslag för fortsatt forskning. 

 

Målet med uppsatsen var att identifiera faktorer som påverkar en ökad grad av användning av 

e-hälsotjänster bland användare och potentiella användare samt deras inställning till att använda 

eller inte använda offentliga e-hälsotjänster inom sjukvården. Vi ville även undersöka hur dessa 

faktorer upplevs av användare. Genom att identifiera de faktorer som har störst inverkan på 

användandet av e-hälsotjänsten 1177 Vårdguide, har vi rett ut vart 1177 Vårdguide bör lägga 

fokus vid vidare utveckling av sina tjänster. På så vis fann vi även svar på vad som krävs för att 

motivera till en ökad grad av användning av tjänsten. De faktorer som ramverket grundats på 

och som sedan bekräftades genom vår studie, besvarade även vår forskningsfråga genom att 

användbarhet, säkerhet, tillgänglighet och marknadsföring är de faktorer som påverkar en 

ökad grad av användning av e-hälsotjänster. Den sista faktorn marknadsföring har tillkommit 

genom svaren från vår enkätstudie. 

 

Baserat på resultat från enkätundersökningen var användbarhet den faktor som användarna såg 

som mest viktig och att denna har störst inverkan på användandet av 1177 Vårdguide. Faktorn 

säkerhet har störst påverkan på användandet av tjänsten bland de potentiella användarna. Att 

den viktigaste faktorn skiljer sig mellan användare och potentiella användare tycks bero på att 

användare svarar utifrån vart de vill se en förbättring medan potentiella användare faktiskt 

svarar på vad som är viktigast för att de ska kunna tänka sig att använda tjänsten. Är man redan 

användare finns redan åsikter om vad som anses fungera minst bra och då kan det därmed anses 

som mest viktigt då inga problem upplevts med annat. 

 

När det gäller användares åsikter samt de potentiella användarnas åsikter kring vikten av de 

olika faktorerna visade det sig att säkerhet är viktigt för både användare och potentiella 

användare men att de i dagsläget känner sig trygga när de använder eller reflekterar kring att 

använda e-hälsotjänster. Även användbarhet är en viktig faktor för både användare och 

potentiella användare och här ses störst förbättringspotential. Användare är i stor utsträckning 

missnöjda med felhantering på 1177 Vårdguide. Vad gäller första intrycket så påverkar denna 

användning av e-hälsotjänster likväl som det påverkar andra e-tjänster och behöver dessutom 

tas i beaktande vid utveckling av 1177 Vårdguide. Ungefär hälften av de som får ett dåligt 

intryck lämnar tjänsten. Tillgänglighet är också viktigt för både användare och potentiella 

användare men i nuläget anses tillgängligheten som god på 1177 Vårdguide. Detta är inte en 

faktor som behöver läggas lika stort fokus på vid utveckling jämfört med användbarhet. Endast 

den goda tillgängligheten innebär dock inte att tjänsten används, utan denna faktor har större 

betydelse i samband med andra faktorer. 
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Något som dessutom visade sig var att ålder har betydelse för användning av e-hälsotjänster. 

Detta beror till viss del på att internetanvändningen inte är lika stor i äldre åldersgrupper. Dock 

sågs även en låg användning i åldersgruppen 18–25 där anledningen är okänd.   

 

Slutligen har det visat sig att 1177 Vårdguide har ett behov av att förmedla information om 

tjänsten eftersom kännedomen om hur tjänsten kan användas är låg. Att ha vetskap om tjänstens 

existens samt hur den kan användas är en viktig förutsättning för användning. Goda 

informationskanaler enligt potentiella användare är: information när de besöker en 

vårdinrättning, internet och sociala medier samt informationsbrev om tjänsten på posten. 

 

6.1 Bidrag och framtida forskning 

Studien har bidragit med identifiering av de faktorer som användare och potentiella användare 

av 1177 Vårdguide anser som viktigast vid nyttjandet av e-hälsotjänster samt hur dessa upplevs. 

Detta har även visat vart 1177 Vårdguide bör lägga störst fokus vid vidare utveckling av sina 

tjänster och detta är främst användbarhet. En förutsättning för att öka användning av tjänsten är 

dessutom marknadsföring.  

 

Denna studie ämnade till att identifiera viktiga faktorer som påverkar en ökad grad av 

användning av e-hälsotjänster samtidigt som indikationer ges på vart det fungerar bättre och 

vart brister finns hos valda faktorer, genom att studera hur dessa upplevs. Efter att ha tagit fram 

dessa siffror kan ytterligare kvalitativa studier ses som ett bra komplement för att få ett större 

djup och kunna förstå varför respondenterna svarat på vissa sätt och vad de vill förbättra mer 

specifikt. Eftersom internetanvändningen minskar vid högre åldrar skulle det även kunna vara 

intressant att undersöka hur användningen av e-hälsotjänster kan ökas bland just äldre 

människor. 
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7 Reflektion 

I detta kapitel reflekterar vi över studien som har genomförts. Reflektionen bygger på 

kriterierna validitet och reliabilitet.  

 

Validitet innebär att data som samlats in verkligen undersöker det som forskaren var ute efter 

att undersöka. Med andra ord kan man säga att validitet innebär att studien har rätt fokus, alltså 

att insamlad data svarar mot forskningsfrågan (Recker 2013). Vi anser att studiens resultat har 

validitet eftersom vi har undersökt det som avsetts att undersöka, det vill säga vilka faktorer 

som påverkar en ökad grad av användning av e-hälsotjänster. För att stärka validiteten ännu 

mer så har vi även på ett tydligt sätt beskrivit i enkäten vad syftet med studien är. Det som vi 

har mätt i vår enkätundersökning är vilka faktorer som påverkar en ökad grad av användning 

av e-hälsotjänster samt individernas inställning till att använda respektive inte använda e-

hälsotjänster som 1177 Vårdguide. Detta har gjorts genom att fråga dem om hur de ställer sig 

till användning av e-hälsotjänster samt vilka faktorer, härledda från det teoretiska fundamentet, 

som är mest avgörande för deras inställning. Frågorna har till största del varit slutna vilket kan 

ses som en begränsning men svarsalternativen har utökats något med öppna alternativ, för att 

på bästa möjliga sätt kunna uppnå validerbara resultat med data som svarar mot 

forskningsfrågan. 

  

Att uppnå ett reliabelt resultat som innebär att samma resultat, i en liknande miljö och med 

samma tillvägagångssätt kan uppnås om studien skulle göras om kan bli svårt, eftersom vi lät 

andra personer som inte tillhör Borås kommun besvara enkäten och deras svar är inräknade i 

studiens resultat. En liknande miljö skulle kunna vara ett annat landsting i Sverige men trots att 

1177 Vårdguide är en onlinetjänst så har inte alla landsting ännu tillgång till alla tjänster som 

1177 Vårdguide erbjuder och därmed skulle det bli svårt att uppnå samma resultat.  

 

De frågor vi ställt som finns tidigare statistik på som t.ex. hur många som använder 1177 

Vårdguide och frågor som gäller vårdgarantin har varit i linje med statistiken. På så vis kan vi 

även se att respondenterna varit seriösa i sina svar. Vid utskick av webbenkäter går det inte att 

veta vem som svarar och om svaren är ärliga men genom att titta på dessa siffror anser vi att vi 

lyckats få ett representativt antal respondenter.  
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