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Sammanfattning 
Författarna av detta examensarbete har gått informationslogistikprogrammet och hade en vilja att vara 
med och påverka hälso- och sjukvårdens tekniska utveckling. Sveriges diabetesmottagningar har 
kommit olika långt i utvecklingen av e-hälsotjänster som exempelvis webbtidbokningar. Genom att 
intervjua tolv olika diabetessjuksköterskor från nio olika diabetesmottagningar i Region Kronoberg, 
Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge kunde åsikter om införandet av webbtidbokningar 
samlas in. Syftet var att ta reda på vilka förutsättningar och motsättningar som mottagningarna upplevt 
vid införandet eller beslutet om införandet och att utifrån resultatet kunna framställa tips och råd till 
mottagningar som planerar att införa webbtidbokningar.  

 
Teorin Diffusion of Innovations användes för att analysera resultatet utifrån faktorer som innovationens 
upplevda attribut, tiden det tagit för implementeringen, vilka kommunikationskanaler som använts och 
hur det sociala systemet påverkat beslutet och implementeringen. Trots att fyra av de totalt nio 
mottagningarna hade infört eller hade planer på att införa webbtidbokningar, hade ingen av studiens 
mottagningar implementerat webbtidbokningar till fullo med en bestående förändring där tekniken 
används som planerat. Att ingen av mottagningarna lyckades implementera webbtidbokningar kan bero 
på flertalet motsättningar som informanterna pekade på. En av de mest påtagliga motsättningarna var 
komplexiteten där majoriteten av de tillfrågade ansåg att tekniken var svår att lära sig, tyckte att det var 
svårt att förstå vad webbtidbokningar var, samt vad det skulle användas till, vilket ansågs bero på att de 
flesta anställda inte fick testa eller observa systemet innan införandet. En annan avgörande motsättning 
var bristen på efterfrågan av webbtidbokningar från mottagningarnas patienter. Trots detta beskrev flera 
mottagningar e-hälsotjänstens fördelar utifrån patientens perspektiv. Studien resulterade också i några 
förutsättningar och tips för en lyckad implementering. Några förutsättningar var att fysisk 
kommunikation kring webbtidbokningar och införandet användes, att chefen och ledningen visade stöd 
för förändringen, samt att mottagningen såg ett behov av innovationen och att tekniken ansågs mer 
fördelaktig än föregående teknik. Författarna föreslår även att ytterligare studier angående varför 
patienter väljer att inte använda e-hälsotjänster, såsom webbtidbokning, trots att de finns tillgängligt. 

 
Nyckelord: Webbtidbokningar, e-hälsa, e-tjänster, implementering, förutsättning, motsättningar, 
diabetesmottagningar. 

 
 

  



   
 

   
 

Abstract 
 
Title: Diabetes Receptions Perspective on the implementation of web-based bookings 
- A study on the conditions and contradictions when implementing web-based bookings in diabetes receptions 
 
The authors of this bachelor thesis have completed the information logistics program and they had the 
will to influence the ongoing technical development in health care. The different diabetes receptions in 
Sweden works in different speeds with the development of e-health services such as web-based 
bookings. The three County Councils Blekinge, Kronoberg and Kalmars opinions about the introduction 
of web-based bookings were collected through interviews with twelve diabetes nurses from nine 
receptions. The purpose was to find out what conditions and contradictions that the employees of the 
receptors had experienced at the time of introduction or when the decision about the introduction was 
made. The purpose was also to show some tips and advice for receptions that is planning to introduce 
web-based bookings. 

 
The theory Diffusion of Innovations was used to analyze the results based on factors such as the 
innovations attributes, time for implementation, communication channels that were used and the social 
systems effect on the implementation. Even though four of the total nine receptions had introduced, or 
plans on introducing web-based bookings, none of them had actually implemented web-based bookings 
into a permanent change where the technology is used as planned. The failure to implement web-based 
bookings could be due to the many contradictions that has been pointed out by the informants. One of 
the most significant contradictions was the complexity because the majority of the informants 
considered the technology to be difficult to learn, hard to grasp that web-based bookings was, and hard 
to understand what it would be used for. This could have been happened due to the fact that the 
employees did not have a chance to test or observe the system before the introduction. Another crucial 
contradiction was the lack of demand of web-based bookings from the receptions patients. This is an 
interesting result because the informants also described many benefits from the patient's point of view. 
The results of this study also showed some benefits and tips for a successful implementation. Some 
good conditions was the physical communication regarding web-based bookings and the introduction, 
that the managers and management showed support for the change and that the receptions saw a need 
for web-based bookings and they also considered the technology to have more advantageous than the 
prior art. The authors also suggest that further studies as to why patients choose not to use e-health 
services, such as web-based bookings, even though they are available. 

 
Keywords: Web-based bookings, e-health, e-services, implementation, conditions, contradictions, 
diabetes receptions. 

  



   
 

   
 

Förord 
Denna studie är skriven som ett examensarbete inför en kandidatexamen i Informationslogistik vid 
Centrum för Informationslogistik. Författarna skulle vilja tacka universitetet för tre fantastiskt givande 
år som varit mycket inspirerande och utmanande.  

 
Författarna skulle även vilja utbringa ett extra stort tack till handledaren Clara Axelsson som stöttat och 
givit viktig feedback på arbetet. Även ett stort tack till alla informanter som ställt upp och delat med sig 
av sina kunskaper och erfarenheter. 

 
Ljungby, maj 2017 

  
Julia Gustafsson & Hanna Englund 
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1    Introduktion  
I detta inledande kapitel ges en beskrivning av arbetets ämnesområde vilket är e-hälsotjänster inom den 
svenska hälso- och sjukvården. Redogörelse görs för valet av ämne, arbetets bakgrund, tidigare 
forskning, arbetets problemformulering samt syfte, frågeställning, avgränsning och målgrupp.  

1.1    Inledning 
Informationslogistik fokuserar på produktion, lagring och förflyttning av informationen i 
verksamheter (Haftor & Kajtazi, 2009).  Meningen är att informationen ska vara på rätt plats, i 
rätt tid, på rätt sätt och till rätt kostnad. Informationslogistik innefattar informatik, logistik, IT, 
ledarskap, ekonomi och processer. Det är viktigt för en informationslogistiker att ha en helhetssyn 
både inne i verksamheten och utanför verksamheten, så att ett samspel kan ske med en mängd 
olika yrkesgrupper och ta så bra besult som möjligt (Saco, 2014). Informationslogistik kan i 
många fall hjälpa verksamheter att minska kostnader, reducera onödig tid för aktiviteter och 
effektivisera informations- och varuflöden (Haftor, 2009).  

 
Båda författarna har ett stort intresse för hälso- och sjukvården och ser att området för närvarande 
genomgår en omfattande utveckling som kommer att hålla i sig i flera år. De tekniska möjligheterna 
som finns men som ändå inte används är ett exempel på sådana frågor som författarna intresserar sig av 
att studera. Bakgrunden till valet av ämne grundar sig därmed i författarnas vilja att vara med och 
påverka hälso- och sjukvårdens tekniska utveckling. Den helhetssyn som författarna av examensarbetet 
har genom sin utbildning i informationslogistik tror de kommer kunna vara till nytta inom detta tekniska 
område. 

1.2    Bakgrund 
Via internet kan individer idag sköta mycket av sitt dagliga liv där exempelvis bokningar, beställningar 
och betalningar är ett exempel på detta. År 2006 fastställdes den första e-hälsostrategin vars syfte var att 
skapa bättre grundförutsättningar för en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering 
samt för att höja informationskvaliteten (Socialdepartementet, 2010). E-hälsostrategin uppdaterades 
sedan år 2010 och utifrån dessa två tidigare utvecklade strategierna så utvecklades år 2016 vision e-
hälsa 2025 med följande mål: 

 
“År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i 

syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och 
stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet” (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016).  
 

År 2010 ansåg Socialdepartementet (2010) att vård- och omsorgen var en sektor som låg efter i den 
tekniska utvecklingen i jämförelse med sektorer som exempelvis kollektivtrafiken och infrastrukturen. 
Sveriges riksdag beskrev däremot Sverige år 2016 som ett land med goda förutsättningar för 
innovationsutveckling inom e-hälsa där utvecklingen kommit långt seda den nationella IT-strategin 
fastställdes. Trots detta finns det flera områden som Sveriges hälso- och sjukvård behöver utveckla för 
att tillfredsställa både användaren av e-hälsotjänsterna samt vårdpersonalen som arbetar i systemen eller 
applikationerna (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016).  
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1.2.1    E-hälsotjänster 
E-hälsa beskrivs av socialstyrelsen som användandet av digitala verktyg för att säkert och effektivt 
utbyta information med syfte att nå och bibehålla hälsa (Socialstyrelsen, u.å). Målet med e-hälsa är 
främst att underlätta för patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Sveriges kommun och landsting 
(SKL) uttrycker att patienternas tillvaro kan förbättras exempelvis genom att de har tillgång till all 
information, vilket kan göra dem mer självständiga och delaktiga genom att hälso- och sjukvården blir 
geografiskt oberoende (SKL, 2016). 

 
Det finns en typ av e-hälsoverktyg som kallas e-tjänster och definieras som alla tjänster som förmedlas 
elektroniskt. En e-tjänst som landstingen i Sverige erbjuder är 1177 Vårdguiden. Denna e-hälsotjänst 
har tidigare kallats för Mina vårdkontakter men bytte namn till 1177 Vårdguiden under 2016 (1177 
Vårdguiden, 2016). På 1177 Vårdguiden kan invånare på ett säkert sätt exempelvis se sin journal, välja 
vårdcentral, få information om olika sjukdomar och boka, avboka eller omboka sin tid på en 
mottagning. Att boka, avboka eller omboka tid på en mottagning kallas för webbtidbokningar och 
innebär att invånaren kan välja undersökning, dag och tid själv digitalt. Idag väljer mottagningarna 
själva om de vill införa webbtidbokning eller inte. Detta medför att olika mottagningar och landsting 
kommit olika långt med implementering av webbtidbokning.1 

1.2.2    Diabetes och e-hälsotjänster för diabetespatienter 
Patienter med kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes, prioriteras när e-hälsotjänster utvecklas. 
Dessa patienterna har blivit diagnostiserade med en livslång sjukdom och de har kontinuerligt kontakt 
med hälso- och sjukvården. Detta kan innebära att diabetesmottagningar kan få tillgång till resurser som 
övriga mottagningar inte får (Motion 2000/01:So544). 

 
Diabetes är inte endast en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma nämnaren 
för den kroniska sjukdomen är att sockerhalten i blodet är för högt (Edwall, 2011). Diabetesförbundet 
säger att cirka 450 000 människor har diabetes i Sverige. Vanligen skiljer man mellan typ 1 diabetes 
och typ 2 diabetes. Runt 50 000 av dessa personerna har typ 1 diabetes, vilket innebär att den egna 
produktionen av insulin helt eller nästan helt har upphört att fungera. Denna typen av diabetes är 
kronisk och är inte möjlig att bli av med. Resterande 90% har det som kallas för typ 2 diabetes, vilket 
innebär att kroppen fortfarande kan producera en liten mängd insulin, men inte tillräckligt för att täcka 
kroppens behov (Diabetesförbundet, 2017). 

 
Diabetiker måste ta ett stort eget ansvar för att må bra. För att kunna genomföra egenvård behöver 
personen kunna mäta sitt eget blodsocker, tolka resultatet och åtgärda eventuella fel utifrån 
blodsockertestet. Åtgärderna kan exempelvis vara insulin och/eller tabletter, mat eller motion. Även 
hälso- och sjukvården har ett ansvar för diabetikerns hälsa. En person med diabetes behöver 
kontinuerligt gå på diabeteskontroll hos en diabetesmottagning (Diabetesförbundet, 2017). Oftast sker 
detta tillsammans med en diabetessjuksköterska som själv planerar in dessa rutinbesök eller kan 
patienten själv i vissa län numera även webbtidboka ett möte (Edwall, 2011). Idag finns redan vissa 
digitala verktyg som kan användas för att övervaka diabetikers hälsotillstånd (Diabetesförbundet, 2017). 

                                                
1 Allan Karlsson, Verksamhetsutvecklare på Region Kronoberg, Intervju 9 januari 2017. 
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1.2.3    Vad ä landsting och region? 
I arbetet kommer tre landstings/regioners diabetesmottagningars uppfattningar och åsikter att studeras 
och jämföras. Dessa är Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge och Region Kronoberg. Sveriges 
kommun och landsting (SKL) beskriver ett landsting som en verksamhet som sköter sådant som är så 
pass dyrt att många områden behöver samarbeta om det. Några exempel på detta är sjukvården, 
kollektivtrafiken och tandvården. Varje landsting får sina pengar från landstingsskatten som 
medborgarna betalar och bestämmer själva hur de vill använda sina pengar. Detta innebär att olika 
landsting kan lägga olika mycket pengar på olika områden vilket kan leda till en ojämn utveckling i 
jämförelse med andra landsting (SKL, u.å). Ett av många områden som landstingen/regionerna kommit 
olika långt med är webbtidbokningen. Region Norrbotten beskriver en region som ett direktvalt 
regionalt organ med beskattningsrätt och ansvar för såväl hälso- och sjukvården som regional 
utveckling (Region Norrbotten, u.å).  

1.3    Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning inom e-hälsoområdet, såsom upplevelse och användbarhet av 
tekniska verktyg inom hälso- och sjukvården och framgångsfaktorer för att lyckas med implementering 
av tekniska verktyg. 

1.3.1    Tillgänglighet 
Dybäck och Hall studerade år 2014 hur mycket telemedicinsk teknik, det vill säga teknik för att 
utveckla och använda e-hälsotjänster, som fanns tillgängligt på tio av Sveriges landsting. Studien visade 
på en stor skillnad mellan landstingens användning av e-hälsotjänster vilket leder till konsekvenser för 
både invånare och vårdpersonal då tjänster som utvecklats för att underlätta hälso- och sjukvården 
saknas. Däremot fanns det stora möjligheter för landstingen att dra stor nytta av varandras kunskap vid 
samarbete. Dybäck och Halls studie visade fyra landsting/regioner som har kommit långt i den 
telemedicinska utvecklingen, vilka var Dalarnas läns landsting, Jämtlands län landsting, Landstinget i 
Uppsala län och Region Skåne. Dessa landsting/regioner erbjöd konsultation mellan vårdpersonal och 
patient via telefon, videolänk, e-mejl och Mina Vårdkontakter. Det fanns även landsting/regioner som 
endast erbjöd konsultation via Mina Vårdkontakter, exempelvis Örebros läns landsting. 

1.3.2    Tillfredsställelse, acceptans och användbarhet 
Höglund och Vallström (2013) undersökte i kandidatuppsatsen “E-hälsotjänster i praktiken” e-
hälsotjänster på Mina Vårdkontakter som idag kallas för 1177 Vårdguiden. Resultatet påvisade en 
positiv inställning från båda parter då patienterna beskrev e-hälsotjänsterna som underlättande då ingen 
hänsyn till telefontider och telefonköer behövs och mottagningarna hävdade att e-hälsotjänsterna 
underlättade genom effektivare patientkontakt. Även Zhang et al (2015) kunde påvisa flertalet fördelar 
med e-hälsotjänster som sedan presenterades i den vetenskapliga artikeln “Using diffusion of innovation 
theory to understand the factors impacting patient acceptance and use of consumer e-health innovations: 
a case study in a primary care clinic”. Zhang et al., undersökte faktorer som påverkade patienters 
acceptans och användning av e-hälsotjänster och kunde i sin undersökning konstatera att patienters 
användande av e-hälsotjänster var mycket lågt. Den låga graden av användande grundade sig enligt 
Zhang et al,. utifrån fyra faktorer vilka var: (1) otillräcklig kommunikation kring tjänsten till patienten, 
(2) patienterna såg brist på värde och funktionalitet i tjänsten, (3) patienten valde andra alternativ att 
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kommunicera än genom tjänsten och (4) begränsningar av egenskaper hos patienterna i form av låg 
läskunnighet, brist på tillgång till dator eller internet i hemmet och en brist på erfarenheter av e-
hälsotjänster. Även Bennani och Oumlil (2013) har i International Conference on publicerat “IT 
acceptance by nurses in Morocco: Application of Technology Acceptance Model” som handlar om 
vilka faktorer från teorin Technology Acceptance Model (TAM) som påverkar sjuksköterskorns 
intentioner till att använda informationsteknologi (IT).  Studien visade att sjuksköterskorna som trodde 
att tekniken skulle vara till nytta och vara användbar även hade en intention att använda IT-verktyget, 
men endast om de fick användbarheten demonstrerad för sig.  

 
För att öka både patienternas och främst mottagningarnas acceptans och tillfredsställelse gentemot 
innovationer hävdade Addiego (2005) i den vetenskapliga artikeln  “Way to go live - a framework for 
new IT implementation” att sjukhusen bör utveckla en implementeringsplan som innefattar sju steg. Det 
första steget handlar om planering vilket Addiego beskriver som det mest kritiska då lyckade 
implementeringar startar med en stabil grund. De viktigaste aktiviteterna i detta steg var att undersöka 
efterfrågan av innovationen och att utföra en riskanalys. Addiego hävdar att en tredjeparts-konsult var 
nödvändigt att ta hjälp av i denna process då nya opartiska ögon behövs för att främst utfärda en 
riskanalys. Det andra steget handlade om att sälja in innovationen till mottagningens anställda vilket 
också gjordes bäst av en tredjeparts-konsult. Mottagningen bör eftersträva att få testa och observera 
innovationen då detta skapar säkerhet för mottagningen samt en djupare förståelse och motivation för de 
anställda. Steg tre handlade om att förhandla sig till det bästa kontraktet mellan tredjeparts-konsulten 
och mottagningen. Steg fyra och fem handlade om vikten av att skapa en tidsplan samt att utse en 
projektledare och Addiego hävdade att det bästa alternativet är att låta tredjeparts-konsulten driva 
projektet då denna person oftast har de mest relevanta kunskaperna om innovationen. Att sakta införa 
ett system i en verksamhet var det mest ultimata alternativet vilket beskrivs i steg sex. Det sjunde och 
sista steget handlar om underhållet av innovationen. Alla problem som uppstod bör rapporteras, gärna 
till den person som utsetts till den person som ska se till att den implementerade innovationen används. 
Addiego hävdade även att vid en start som karakteriseras av många problem slutade många att använda 
innovationen, även om support fanns tillgängligt. Om mottagningar hade följt dessa steg hade 
mottagningens acceptans gentemot innovationen ökat samt att tillfredsställelsen hade ökat då 
mottagningen hade haft en tydlig plan att följa med tydliga mål och tidsplan.  

1.3.3    Framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem  
I kandidatuppsatsen “Lyckad implementering av informationssystem” av Blomkvist & Faergemann 
(2016) identifierade författaren nio olika framgångsfaktorer som är viktiga för en lyckad 
implementering. De nio faktorerna var utbildning, förändringshantering, förändringsbenägenhet, 
organisationskultur, användarkompetens, involvering av slutanvändare, aktivt deltagande, engagemang 
och stöd från ledningen, support och effektivitet från leverantörsorganisationen (Blomkvist & 
Faergemann, 2016). 

 
Nilsson (2014) identifierade ett motstånd till implementering av informationssystem i den svenska 
sjukvården i form av att införandet av informationssystemet förändrade deras roll som sjuksköterskor. 
Informationssystem måste vara en del av sjuksköterskor dagliga arbete för att det ska bilda en mening 
om det samt omformulera kulturen för att inkludera informationssystemet istället för att exkludera. För 
att informationssystemen ska integreras krävs det att systemet och dess strategier ska vara begripliga för 
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aktörerna (i detta fallet sjuksköterskorna som arbetar med det). Genom att aktörerna inte förstår 
informationssystemets syfte skapas irritation och känslan av att införandet av systemet stör arbetet 
istället för att underlätta det dagliga arbetet. Om en sjuksköterska inte känner sig som en sjuksköterska 
kommer det att påverka det dagliga arbetet och riskera en sämre kvalitet och säkerhet för patienterna. 
Nilsson föreslog att införa informatik som en kärnkompetens i sjuksköterskors utbildning då detta 
skulle kunna minska gapet mellan implementeringen av informationssystemet och känslan av att vara 
en sjuksköterska. Genom att lära sig hur informatik kan hjälpa och förbättra säkerheten och 
tillgängligheten kan motståndet till implementeringen reduceras.  

1.4    Problemformulering 
Bakgrunden och tidigare forskning visar att Sverige behöver utvecklas inom e-hälsoområdet för att 
tillfredsställa vårdpersonalen och patienterna (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Även om e-
hälsotjänster medför möjligheter väljer flera mottagningar att inte införa tjänsterna (Nilsson, 2014). Det 
har även visat sig att patienter i hög grad fortfarande väljer att boka sina tider via fysisk kommunikation 
eller via telefon trots att samma tillfrågade medgav att tjänsterna på Mina Vårdkontakter var mer 
fördelaktiga (Höglund & Vallström, 2013). Det som andra forskare frågat sig har därför varit om e-
hälsotjänster varit tillräckligt användarvänliga. Tidigare forskning pekar på att de anställda på 
mottagningar upplever svårigheter med att förstå de nya innovationernas syfte vilket skapar irritation 
och ett motstånd till införande (Nilsson, 2014). Vid sökningar av tidigare forskning slog det författarna 
att det har forskats förvånansvärt lite kring sjukhusen och vårdcentralernas upplevda förutsättningar och 
motsättningar vid implementering av innovationer. Författarna har därför avsikten att fylla detta gap av 
forskning.  

 
På grund av att regionerna och landstingen har prioriterat olika på e-hälsotjänster har de kommit olika 
långt gällande den tekniska utvecklingen. Studier visar på en stor skillnad mellan landstingens och 
regionernas användning av e-hälsotjänster vilket leder till en ojämnställd vård som i sin tur leder till 
konsekvenser för både invånaren och vårdpersonalen. Hur stor skillnaden är mellan de olika 
mottagningarna och mellan de olika landstingen/regionerna avser författarna att jämföra. 

1.5    Syfte och frågeställning 
Uppsatsens resultat syftar till att beskriva mottagningarnas åsikter kring ett införande av 
webbtidbokning vilket innebär att arbetet kommer att vara deskriptivt och beskriva hur det ser ut i 
dagsläget. Författarna har förhoppningen att arbetets resultat ska kunna användas som riktlinjer åt 
mottagningar som inte har påbörjat en implementering av webbtidbokningar samt mottagningar som 
upplevt problem vid implementeringen, så att de kan lyckas införa e-hälsotjänsten. Utifrån detta syfte 
formulerades arbetets frågeställning: 
• Vad finns det för förutsättningar och motsättningar vid implementering av webbtidbokning på 

diabetesmottagningar? 

1.6    Avgränsning 
I arbetet kommer endast diabetesmottagningar att studeras för att avgränsa arbetet För att studera 
implementeringen av webbtidbokning på alla diabetesmottagningar i hela Region Kronoberg, 
Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge skulle mer tid än tjugo veckor behövas. Att därför 
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studera en kategori av mottagningar anser författarna vara det mest optimala. För att kunna besvara 
arbetets frågeställning behövs djupgående data utifrån flera perspektiv vilket medförde valet av att både 
studera primärvårdens- och sjukhusens diabetesmottagningar. 

 
Valet av avgränsning grundar sig i författarnas personliga koppling till sjukdomen samt att det är en 
kategori av mottagningar inom Kronoberg, Kalmar och Blekinge där det både finns mottagningar som 
har infört- respektive inte infört webbtidbokning. 

1.7    Målgrupp 
Det kunskapsbidrag som detta arbete tillför kan användas som underlag vid implementering av, eller 
utveckling av webbtidbokningar på övriga mottagningar i Sverige. Arbetet syftar även till att bidra med 
ytterligare kunskaper om hur implementeringar av innovationer kan utvecklas vilket gynnar både 
forskning och utbildning. Genom att identifiera förutsättningar och motsättningar kan övriga 
diabetesmottagningar samt övrig forskning inom området använda underlaget för att både undvika och 
arbeta bort de motsättningar som arbetet identifierat samt använda de förutsättningar som finns. 
Arbetets målgrupp skulle därför kunna beskrivas som övriga diabetesmottagningar i Sverige. Ytterligare 
en målgrupp är andra studenter, lärare och forskare inom informationslogistik eller liknande ämnen. 
 

 
2    Teori 
Teorin Diffusion of Innovations har valts ut för att förstå och analysera den empiri som studien givit. 
Teorin handlar om hur innovationer sprider sig bland individer i ett socialt system. Det är en teori 
som tar upp många delar av vad som behövs för en framgångsrik implementering. Fokuset i detta 
examensarbete är på de attribut som den tekniska innovationen består av, exempelvis i form av hur 
komplex eller vilka fördelar innovationen ansågs ha. 

2.1    Innovationers spridning 
E-tjänster är en innovation inom hälso- och sjukvården och det kan därför vara relevant att få en inblick 
i hur dessa innovationer tas emot och spridas hos mottagningarna och dess individer. Rogers (2003) har 
skapat teorin Diffusion of Innovations som beskriver hur och varför innovationer sprider sig bland 
individer och grupper. Begreppet innovation kan enligt Rogers definieras som handlande, en idé eller ett 
objekt som betraktas som ny. Rogers beskriver att de fyra huvudelementen för spridningens framgång 
är innovations attribut, kommunikationskanaler, tid och det sociala systemet. Det finns fem attribut som 
bestämmer hur snabb spridningstakt olika innovationer har. Innovationens attribut är relativa fördelar 
(relative advantage), kompabilitet (compability), komplexitet (complexity), testbarhet (trialability) och 
observerbarhet (observability).  

 
Relativa fördelar innebär att individen bedömer om innovationen är mer fördelaktig än föregående 
system. Individen kan då bedöma områden som exempelvis pris eller status. Om innovationen anses 
mer fördelaktig än föregångaren anser Rogers att innovationen får en högre adoptionstakt. 
Adoptionstakt innebär att individerna i det sociala systemet tar sig an innovationen och börjar använda 
innovationen. Kompatibilitet är hur väl innovationen stämmer överens med individens ideal, 
erfarenheter och behov. Om innovationen anses stämma överens med dessa anser Rogers att 
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innovationen får en högre adoptionstakt. Komplexitet syftar på hur enkel innovationen är att förstå sig 
på och använda. Om individen anser att innovationen är enkel får innovationen en högre adoptionstakt. 
Testbarhet innebär individens möjlighet till att testa innovationen för att minska de osäkerheter som kan 
upplevas. Att få testa innovationen ger en högre adoptionstakt. Testbarhet innebär individens möjlighet 
till att testa innovationen för att minska de osäkerheter som kan upplevas. Att få testa innovationen ger 
en högre adoptionstakt. Det sista attributet är observerbarhet som är i vilken grad innovationen är synlig 
och demonstrerbar för andra användare. Ju synligare och och mer demonstrerbar innovationen är, desto 
högre adoptionstakt.  

 
En annan av de fyra huvudelementen som Rogers beskriver som viktig för framgången för en 
innovationsspridning är valet av kommunikationskanal. När information om innovationen ska spridas 
till de potentiella användarna kan informatören välja olika kommunikationskanaler som exempelvis att 
berätta öga mot öga, mejla eller göra reklam via internet. Medan mejl och reklam kan nå ut till flera 
upplevs det ofta som opersonligt. Att samtala öga mot öga når inte ut till lika många människor, men 
informationen får oftare chansen att verkligen nå fram och skapa åsikter, vilket ökar möjligheten för en 
högre adoptionstakt.  

 
Tid beskrivs som ett annat huvudelement för en framgångsrik spridning av innovationer och det kan 
delas upp i tre delar. Det första tidsperspektivet är från tidpunkten som individen får reda på att 
innovationen finns, tills dess att individen tar ett beslut angående att adoptera eller inte adoptera 
innovationen. Det andra tidsperspektivet visas i Figur 1, där Rogers har generaliserat individers 
benägenhet att ta risker i innovationssammanhang över tid. Generellt sett har 2,5% av populationen en 
större förmåga att adoptera innovationen och ta sig an den osäkerheten som de medför. Den stora skaran 
lyssnar sällan på dessa Innovators, men kurvan visar att fler och fler med tiden väljer att adoptera 
innovationen. Adoptionstakt är det sista tidsperspektivet som innebär den hastighet som innovationen 
adopteras i det sociala systemet.  

 

 
  Figur 1. Kategorisering av användare vid spridning av innovationer över tiden (Rogers, 2003). 
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Det sociala systemet är det sista huvudelementet och syftar på det samhälle som innovationen ska 
spridas i. I det sociala systemet finns olika interna och externa aktörer som genom olika aspekter 
påverkar hur innovationer sprids.  
 
En av de främsta anledningarna till att organisationer misslyckas med att införa innovationer är för att 
de skyndar på implementeringen och inte använder sig av de fyra huvudelementen (Rogers, 2003). 
Målet med att använda teorin i examensarbetet är att studera om de fyra elementen har haft en påverkan 
på motsättningarna och förutsättningarna i implementeringen av webbtidbokningarna på de tre 
landstingens/regionernas mottagningar.  

 
Utöver Rogers teori har författarna hittat flera liknande teorier som precis som Rogers teori beskriver 
kritiska faktorer för användningen av ett tekniskt verktyg. Nielsen (1994) talar om nytta, funktionalitet 
och användbarhet som de viktigaste faktorerna vid användningen av ett nytt system. Exempelvis skulle 
användbarheten i webbtidbokningarna kunna vara en faktor till att implementeringen inte har kunnat 
genomföras fullt ut på vissa mottagningar. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) är en liknande teori där avsikten att använda informationstekniken anses bero på individens 
tro att tekniken är av nytta, hur den upplevda användarvänligheten är, omgivningens inflytande och 
underlättande strukturer. Andra faktorer som påverkar avsikten att använda informationsteknik är ålder, 
kön, datorerfarenhet och obligat användande (Venkantesh et al., 2003). Dessa två teorier har inte 
använts i detta arbete då författarna av detta examensarbete ansåg att Rogers teori Diffusion of 
Innovation var en heltäckande teori. De andra teorierna överlappar Rogers teori med mindre skillnader 
som exempelvis att UTAUT visar att faktorerna ålder, kön, datorvana och obildat användande även 
påverkar. Dessa faktorerna ansåg författarna vara bakgrundsfakta som kommer vara med i studien ändå. 
 
3    Metod 
Detta kapitel startar med en beskrivning och motivering av studiens metod och som sedan återföljs av 
en redogörelse av genomförandet. Sammanfattningsvis så avslutas kapitlet med en reflektion kring 
studiens analysmetoder samt studiens validitet och reliabilitet och etiska överväganden. 

3.1    Vetenskaplig ansats 
Studien har baserats på en hermeneutisk (förståelsebaserad) metod. Metodiken induktion valdes, det vill 
säga att teorier utformas utifrån insamlad empiri. Utan förväntningar på möjliga resultat har författarna 
samlat in information genom ord och närhet för att sedan systematisera informationen för att slutligen 
skapa teorier utifrån empirin. Målet var att få fram hur personerna i studien tolkar och förstår den givna 
situationen. Deduktion, som är ett en motsatt metod, innebär att forskaren som redan har en teori kan 
förbise viktig information vid empiriinsamlingen, eftersom metoden endast letar efter information som 
forskaren själv finner intressant för att få stöd i sin teori. Den deduktiva metodiken har författarna 
använt för att analysera den insamlade datan utifrån analysmetoden tematisering. Målet var att få en 
holistisk syn på forskningsområdet, då intresset inte har varit att förstå varje enskild individ, utan att 
förstå det sociala fenomenet (Jacobsen, 2002). 
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3.2    Datainsamling 
Forskningsmetodiken skiljer på två olika undersökningsmetoder vilka är kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Genom att använda en kvalitativ metod försökte forskarna skapa förståelse för ett visst 
fenomen. Den kvantitativa metoden försöker till skillnad från den kvalitativa metoden förklara orsaken 
till ett visst fenomen genom siffror och syftar till att identifiera ett generaliserbart resultatet (Hagberg & 
Johansson, 2011).  

 
Detta arbete har syftat till att belysa de förutsättningar och motsättningar som diabetesmottagningar 
inom Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län stött på under 
implementeringen av webbtidbokningar, vilket innebär att forskarna har försökt skapa en förståelse för 
detta fenomen. Den kvalitativa metoden valdes för att få fram information som tidigare inte varit kända 
för författarna. Datainsamlingen hade kunnat baseras på webbenkäter då denna metod är 
kostnadseffektiv och användarvänlig. Användningen av enkäter skulle däremot innebära att den 
diskussion som författarna vill uppnå inte hade kunnat äga rum (Wänström, u.å). På grund av detta 
valde författarna av detta arbete att använda sig av öppna gruppintervjuer. Detta har resulterat i att en 
kvalitativ metod har använts där intervjuer har genomförts. Följande datainsamling har utförts: 
• En intervju har genomförts på Kronobergs sjukhus X med två anställda. 
• En intervju har genomförts på Kronobergs sjukhus Y med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Kronobergs primärvård X med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Kronobergs primärvård Y med två anställda. 
• En intervju har genomförts på Kronobergs primärvård Z med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Kalmars sjukhus X med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Kalmars primärvård X med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Blekinges sjukhus X med en anställd. 
• En intervju har genomförts på Blekinges primärvård X med två anställda. 
Sammanlagt har arbetet baserats på nio intervjuer med tolv informanter. I arbetets frågeställning har 
det inte funnits något rätt- respektive fel svar utan det är beteenden och åsikter som författarna ville 
studera vilket kan uppnås genom gruppintervjuer. Målsättningen har därför varit att hålla 
gruppintervjuer med de anställda på de tillfrågade diabetesmottagningarna.  

3.2.1    Urval 
Alla informanterna är från yrkeskategorin diabetessjuksköterskor, vilka författarna valde att lyfta fram 
då främst denna yrkeskategori skulle påverkats av ett införande av webbtidbokningar. 

 
Det var inte rimligt att med given tid och resurser studera alla mottagningar i Sveriges syn på 
frågeställningen. Författarna valde istället att använda sig av de landsting och regioners 
diabetesmottagningar som låg dem närmast samt de som var först med att anmäla sitt intresse vilka var 
Region Kronoberg, Landstinget Blekinge och Landstinget i Kalmar län. Efter detta urval utfördes även 
ett kvoturval vilket resulterade i ett beslut om att fokusera på att intervjua diabetessjuksköterskor på 
grund av att denna yrkesgrupp påverkas markant av ett införande av webbtidbokningar. På de 
mottagningar som författarna har besökt arbetar två till fyra diabetessjuksköterskor och valen av 
informanter har utgått ifrån vilka av sköterskorna som var tillgängliga och ville ställa upp på en 
intervju.  
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3.2.2    Genomförande 
De nio intervjuerna har skett på olika sätt på grund av exempelvis det fysiska avståndet vilket bidrog till 
att vissa intervjuer genomfördes via telefon och vissa fysiskt. Frågorna har även anpassats efter två 
olika scenarion vilka är: (1) om mottagningen har infört webbtidbokning, se bilaga 1 och mottagningen 
inte har infört webbtidbokning, se bilaga 2. Intervjufrågorna granskades av både kontaktpersonen på 
Region Kronoberg och handledaren från universitetet innan de användes för att samla in empiri. De 
frågor som ställdes vid intervjutillfällena om mottagningen hade infört webbtidbokningar hade 
författarna delat upp i tre olika processer vilka var före implementeringen, under 
implementeringsprocessen och efter implementeringen. Indelningen gav de öppna frågorna lite struktur 
vilket medför en högre grad av reliabilitet. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick berätta om 
hur de upplevde de tre olika processerna med fokus på förutsättningar och motsättningar före, under och 
efter implementeringen. Alla intervjuer spelades in efter godkännande av deltagarna och transkriberades 
direkt efter att mötet ägt rum. Båda författarna deltog under alla fysiska intervjuer samt under 
majoriteten av de telefonintervjuer som ägt rum. Anledningen till varför endast en av författarna höll i 
en telefonintervju var på grund av att någon informant ringde på en obokad tid på grund av tidsbrist. 
Författarna anser däremot att detta inte påverkat intervjun och inte heller resultatet. 

 
Författarna till detta arbete bestämde tidigt att intervjuer var den datainsamlingsmetod som skulle 
användas. Anledningen till att gruppintervjuer eftersträvades var på grund av att författarna ville få fram 
hur den enhetliga gruppen såg på problemområdet. Genom gruppintervjuerna förväntades även möjliga 
meningsskiljaktigheter och olika synpunkter mellan informanterna kunna jämföras (Jacobsen, 2002).  

3.3    Analys 
I detta avsnitt beskrivs den analysmetod som författarna valt att använda sig av i arbetet. Arbetet 
kommer att analyseras utifrån metoden tematisering.  

3.3.1    Tematisering 
Tematisering är en kvalitativ analysmetod som syftar till att identifiera mönster och likheter mellan 
informanternas beteenden, åsikter och vanor. Metoden utgår från att författarna utvecklar sin empiriska 
data till ett antal analytiska teman som exempelvis skulle kunna vara innovationsutveckling (Hesse & 
Karlsson, 2012). Widerberg (2006) beskriver tre olika sätt som insamlad data kan tematiseras utifrån, 
vilka är: 

• Låt empirin tala och välj ut teman utifrån intervjuerna. Detta alternativ är induktivt. 
• Använd teorier för att identifiera sådant som inte märks tydligt eller är uppenbart. Detta 

alternativ är deduktivt.  
• Kombinera ovanstående alternativ.  

Metoden tematisering valdes på grund av att författarna genomfört intervjuer som syftar till att studera 
informanternas beteenden och åsikter om en implementering av webbtidbokningar på 
diabetesmottagningar. Författarna har i detta arbete valt att använda tematisering utifrån alternativ 
nummer två där teorin Diffusion of innovations är central. Författarna valde tematisering för att 
identifiera de mönster, likheter och olikheter som kan finnas mellan olika mottagningar, olika landstings 
diabetesmottagningar och mellan de som infört respektive inte infört webbtidbokningar.  
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3.4    Tillförlitlighet 
Ett arbetes undersökningsmetoder måste vara reliabla och valida för att beskrivas som användbara och 
lämpliga. Dessa två begreppen har sin grund ur den kvantitativa forskningen och används för att 
bekräfta kvaliteten på en undersökning. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt något är och om samma 
resultat uppvisas vid olika tillfällen och validitet handlar om att mäta det som är avsikten att mäta 
(Magnusson, 2012).  

 
Reliabiliteten är det begrepp som beskrivs som det mest problematiska att överföra till den kvalitativa 
forskningen på grund av att det karakteriseras av standardisering vid intervjusammanhang vilket oftast 
saknas i kvalitativa forskningsundersökningar (Bibik et al., 2003). För att den kvalitativa 
undersökningen ska klassas som reliabel bör istället författarna försöka beskriva hur de samlat in och 
bearbetat datan på ett systematiskt sätt samt beskriva arbetets förutsättningar och resultat (Rankin, u.å).  

 
En forsknings validitet ökar om datainsamlingen och urvalet beskrivs noggrant. Detta innebär att 
forskningens författare på ett djupgående sätt beskriver valet av informanter exempelvis utifrån varför 
denna grupp av människor valdes och inte några andra samt argument för antalet informanter, detta har 
beskrivits under punkt 3.2 (Magnusson, 2012). Som tidigare nämnt bad även författarna sin 
kontaktperson på Region Kronoberg och sin handledare från universitetet att kontrollera 
intervjufrågorna för att säkerställa att de frågorna skulle mäta det som arbetet avser att mäta. 

 
Validiteten och reliabiliteten är två mycket viktiga begrepp inom hälso- och sjukvårdsforskningen på 
grund av att dess resultat oftast påverkar ett flertal grupper av människor, både de som arbetar inom 
området men även patienter. Då arbetet även syftar till att beskriva implementeringsprocessen av 
webbtidbokningar samt implementeringens förutsättningar och motsättningar för att andra 
diabetesmottagningar ska kunna ta lärdom av det så är detta arbetes reliabilitet mycket viktigt.  

3.5    Etiska överväganden 
Etik handlar om att göra rätt respektive fel samt att väga det goda i förhållande till det onda. Begreppet 
talar även om att visa respekt och göra sitt bästa samt ta hänsyn till andra människors olika behov 
(Baltzer & Lönnå, 2013). Etik är ständigt ett centralt begrepp inom forskning men blir särskilt viktigt 
vid kvalitativa forskningar på grund av att närheten till informanterna ökar. Det finns enligt Baltzer och 
Lönnå (2013) fyra stycken forskningsetiska principer som vägleder etiska överväganden vilka är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga informanter 
har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och att de fått avbryta intervjun när de vill. Det 
sistnämnda var författarna mycket tydliga med delvis på grund av att arbetet inom sjukvården är mycket 
oförutsägbart, det vill säga att informanternas arbetskraft skulle kunna behövas akut under 
intervjutillfället.  

 
Informanterna fick även samtycka till att intervjun spelades in. I en sjukhusmiljö förekommer det 
mängder av personlig data både skriftligt men även muntligt. Det kan exempelvis handla om att en 
sjuksköterska rådfrågar en doktor om en behandling för en viss patient. Med denna vetskap i baktanke 
hölls alla fysiska intervjuer bakom stängda dörrar på någon av informanternas kontor. Efter att de 
inspelade intervjuerna transkriberats så raderades även inspelningarna för att minska risken för 
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spridning. Detta var inget som informanterna efterfrågade men författarna till denna studien valde att 
radera ljudfilerna för att följa konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som syftar till att skydda 
informanterna genom att se till att den insamlade datan förblir konfidentiell (Nikku, 2012).   

 
4    Resultat 
I detta kapitel presenteras arbetets insamlade empiri utifrån perspektiven före implementeringen av 
webbtidbokningar, under implementeringen av webbtidbokningar och efter implementeringen av 
webbtidbokningar eller beslut om att inte implementera webbtidbokningar. Författarna har även valt 
att presentera den insamlade empirin utifrån varje enskild mottagning.  

4.1    Empiri 
Nedan presenteras den empiri som samlats in genom intervjuer. Författarna skiljer på 
mottagningar som har infört webbtidbokningar och mottagningar som inte infört 
webbtidbokningar. Med infört menar författarna att implementeringen har startat på 
mottagningen. Detta betyder inte att implementeringen slutförts. 

4.1.1    Mottagning 1 i Kronoberg  
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 1 i Region 
Kronoberg. Mottagningen har infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.1.1    Före implementeringen av webbtidbokningar 

I november 2015 fick informanterna e-post av sin chef om att landstinget ville diskutera ett möjligt 
införande av webbtidbokningar. Informanterna och deras chef ansåg att webbtidbokningar skulle kunna 
passa deras verksamhet och därför hade de inga invändningar mot detta. Visionen tyckte informanterna 
var tydlig då de helt klart kunde se möjligheter och ett förenklat arbete både för patienterna och dem 
själva. En representant från landstinget var vid flera tillfällen på plats på mottagningen och gav 
information om vad som skulle hända.  
 
Informanterna upplevde att de fått tillgång till de resurser som behövdes för att förbereda sig för 
användningen av webbtidbokningar. Deras chef var stöttande och gav dem tillåtelse att lägga behövlig 
tid på att förstå systemet. Tiden som informanterna la på webbtidbokningarna ingick i ordinarie 
arbetstid. Chefen och informanterna trodde att de kan ha gått miste om någon patient men de ansåg att 
det var värt att lägga tid på tjänsten eftersom de förväntade sig att de i framtiden skulle få igen tiden och 
att både de och patienterna skulle gynnas på lång sikt. Representanten från landstinget var flexibel och 
anpassade sig efter informanternas schema, vilket de ansåg vara mycket positivt. Att informanterna fick 
support från både chefen och från representanten från landstinget ansåg de vara det bästa och den största 
anledningen till att planeringen och implementeringen fungerade bra.  

 
4.1.1.2    Under implementeringen av webbtidbokningar 

Tjänsterna som mottagningen ville erbjuda var ombokning av tid med diabetssjuksköterska och bokning 
av telefontid. Flera fallgropar upplevdes på vägen. Olika vårdtjänster blev spärrade, men informanterna 
upplevde att de problem som uppstått löstes snabbt utan irritation. Informanterna upplevde att det var 
svårt att hantera systemet när de skulle börja använda det själva. De ansåg att det var flera små saker 
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som gjorde dem irriterade för att systemet inte var helt logiskt. Informanterna berättade att de hade velat 
ha fler möten där småsaker kan tas upp, exempelvis genom att ha workshops. Workshops hade även gett 
möjligheten att se systemet både från de anställdas perspektiv och från patienternas håll. Detta hade 
även gjort det enklare för informanterna att förklara för patienterna hur de kan gå tillväga för att 
boka/omboka en tid. De ansåg dock att support, stöttning och hjälp alltid fanns tillgänglig från någon av 
de fyra anställda på avdelningen, chefen eller från representanten från landstinget.  

 
Informanterna upplevde att de hade fått lägga mer tid på att göra sitt schema om webbtidbokningar 
införts. De behövde ha fler lediga tider tillgängliga så att patienter fick fler valmöjligheter när de skulle 
boka om tid. Detta innebar ett nytt tankesätt och arbetssätt.  

 
4.1.1.3    Efter införandet av webbtidbokningar och framtiden 

Informanterna upplevde att de hela tiden har varit positiva till webbtidbokningar, men att de blev lite 
besvikna på att så få patienter använder tjänsten. Under intervjun framkom det att endast en person 
använt tjänsten genom att omboka en tid. Informanterna ansåg att användandet av webbtidbokningar 
och andra tekniska verktyg är en generationsfråga och de trodde att yngre i större utsträckning är villiga 
att använda denna typen av tjänster.  

Patienterna har inte varit delaktiga att utveckla tjänsten. Informanten hävdade att den patienten som 
hade ombokat en tid tyckte att tjänsten var bra och var positiv till webbtjänster. Informanterna berättade 
att de flesta fortfarande valde att ringa för att ändra tid för att de inte litade på systemet, de ville få en 
bekräftelse på att bokningen gått igenom och de ville lägga ansvaret på någon annan. Patienten fick 
information om att webbtidbokning var möjligt genom kallelsen som är A4-papper som anlände via 
posten. Informanterna ansåg att patienterna inte läser kallelsepapperna och gav flera förslag på hur 
informationen hade kunnat nå ut bättre, exempelvis genom information på tv-apparaterna i väntrummet 
och en mer färgglad information tillsammans med kallelsen. 

 
Informanterna beskrev några farhågor. De var rädda för att tappa patienter om patienterna kan 
bestämma mer själva och exempelvis omboka tider flera gånger i rad eller väljer att byta mottagning. 
De efterfrågade mer kontroll över patienterna genom begränsningar av vad patienterna kan göra och 
notiser om de ombokar för många gånger. Något positivt som uppstått var att telefonbokningen, som 
var en timme per dag, hade blivit mindre intensiv genom att färre väljer att ringa.  

 
Informanterna hade tre stycken tips som de tyckte att andra mottagningar som planerar att införa 
webbtidbokningar bör tänka på.  

• Ta hjälp av andra som genomgått implementeringen tidigare och som har nyttiga 
erfarenheter.  

• Hitta en engagerad person som personalen kan stötta sig mot. 
• Tänk till angående patientinformationen så att patienterna verkligen får informationen.  

De hade inte planerat in någon uppföljning, men informanterna berättade att de troligen skulle göra en 
uppföljning efter några år. 
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4.1.2    Mottagning 2 i Kronoberg 
I detta avsnitt presenteras den data som samlats in från intervjun som hölls på mottagning 2 i Region 
Kronoberg. Mottagningen har infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.2.1    Före implementeringen av webbtidbokningar 

Att införa webbtidbokningar på mottagningen i Kronoberg har varit omtalat vid två tillfällen där 
mottagningen valde att avstå första gången som webbtidbokningar presenterades för dem. Nekandet 
grundades i att mottagningens anställda på diabetesmottagningen inte ansåg att det skulle passa dem 
samt att de var oroliga för att tappa patienter genom att låta dem bestämma själva över sina besökstider.  

 
Under januari 2016 befann informanten sig på ett internationellt hälsomöte där andra mottagningar 
berättade om webbtidbokningar samt att de mottagningar som redan infört denna e-hälsotjänst berättade 
om sina upplevelser. Mötet gav informanten nyttig information om vad ett införande av webbtidbokning 
egentligen hade inneburit. Då detta möte förändrat informantens syn på webbtidbokningar tog 
informanten upp ämnet igen på mottagningen vilket senare ledde till att en implementering av 
webbtidbokningar på diabetesmottagningen ägde rum.  
 
Informanten upplevde problem under förberedelserna för en implementering vilka var: 

• Avsaknad av tid för att lära sig systemet. Informanten berättade om att tid fick tas från 
patientbesöken men även den privata tiden utanför arbetet vid några tillfällen.  
• Avsaknad av support. Det uppkom ett flertal frågor som exempelvis “vilken information ska 

skickas ut till patienterna?”. Informanten hävdade att avsaknaden av support i en kombination av 
avsaknad av information ledde till att de anställda kände en oro över den kommande 
implementationen.  
• Det fanns ingen tydlig vision. Detta innebar inte enbart att det saknades information om 

exempelvis varför webbtidbokningar skulle implementeras utan de saknades även en tydlig tidsplan.  
 

4.1.2.2    Under implementeringen av webbtidbokningar 
Mottagningen valde att erbjuda tjänsterna ombokning, avbokning och bokning av tider för patienter med 
diabetes. IT-enheten hade förberett implementeringen och kommit fram till att mottagningen skulle ärva 
ett gammalt system som i ett senare skede inte visade sig fungera. Informanten hävdade att de var de 
första i Region Kronoberg som infört tjänsten för att boka en tid vilket innebar att en implementering 
aldrig innan hade testats i en verklig miljö. Informanten hävdade att det tog några veckor för IT-enheten 
att komma fram till att det gamla systemet som införts på mottagningen inte kunde användas för det 
ändamål som var planerat. Även vid intervjutillfället låg webbtidbokningarna nere, men detta på grund 
av resursbrist.  

 
Trots de upplevda problemen var informanten positivt inställd till webbtidbokningar. Informanten 
beskrev att den största förhoppningen med tjänsten var att reducera antalet missade patientbesök genom 
att patienterna själva får ansvaret för att styra över sin tid. Workshops och andra informationsmöten 
ansåg informanten skulle vara behövligt för att få lära sig mer om hur systemet faktiskt arbetar.  
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4.1.2.3    Efter implementeringen av webbtidbokningar 
De anställda har under hela processen trots upplevda problem varit mycket positiva till tjänsten. 
Mottagningens anställda hade under hela processen även fått stöd från ledningen vilket informanten 
ansåg är mycket viktigt då detta engagerar och motiverar.  

 
Mottagningen hade vid intervjutillfället ingen plan på uppföljning vilket informanten förklarade med att 
de fortfarande är väldigt nya på området. Informanten hävdade även att det är mycket oklart vem som 
äger den frågan, är det mottagningen själva som ska efterfråga en uppföljning eller är det deras 
kontaktperson som varit med och drivit igenom implementeringen? Informanten beskrev utifrån detta tre 
tips på vad andra mottagningar som ska implementera webbtidbokningar bör tänka på: 

• Alla IT-lösningar bör vara färdiga innan det testat i en verklig miljö. Problemet blev mycket 
tidskrävande och blev också ett orosmoment.  

• All information, riktlinjer, vision, tidsplan med mera bör vara färdigställda innan en 
implementation av webbtidbokning påbörjas. 

• Workshops och andra övningsuppgifter och informationsträffar hade varit nyttigt för att lära sig 
systemet och få tips från hur andra mottagningar gått tillväga. 

4.1.3    Mottagning 3 i Kronoberg 
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 3 i Region 
Kronoberg. Mottagningen har inte infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.3.1 Beslut om att inte implementera webbtidbokningar 

Mottagning 3 har inte infört webbtidbokningar på mottagningen för att de upplevde att det inte 
hade passat deras verksamhet. Informanten uppgav att mottagningen endast hade patienter med typ 
2 diabetes och där de flesta var äldre. Informanten beskrev även flera nackdelar som gjort att de 
inte velat införa webbtidbokningar, såsom att patienter skulle kunna boka upp läkarnas tid i onödan 
eller att de väljer att avboka möten för att de inte vill komma. Informanten hävdade att personer 
med diabetes typ 2 är speciellt för att de ibland undviker möten exempelvis på grund av att de inte 
gått ner i vikt som planerat eller ätit mer socker än planerat.  

 
Informationen om webbtidbokningar kom upp på ett möte där avdelningschefen frågade vad 
medarbetarna på tyckte om webbtidbokningar. Frågan riktade sig till alla olika mottagningar, inte 
bara diabetesmottagningen. Informanten medgav att hon vid förfrågan inte förstått nyttan med 
tjänsten på grund av otillräcklig information. 

 
Informanten såg fördelar med webbtidbokningar som exempelvis att mottagningen och patienten 
kan spara tid genom att patienten inte längre behöver ringa till mottagningen för att ändra en tid. 
Om mottagningen skulle få informationen om webbtidbokningar i framtiden föreslog informanten 
att detta skulle ske genom en vanlig presentation av vad webbtidbokningar är och hur det hade 
fungerat för just deras verksamhet. En workshop vid ett senare tillfälle hade informanten även 
önskat.  
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4.1.4    Mottagning 4 i Kronoberg 
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 4 i Region 
Kronoberg. Mottagningen har inte infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.4.1    Beslut om att inte implementera webbtidbokningar 

Vid intervjutillfället hävdade mottagning 4 att de inte infört tjänsten webbtidbokning på deras 
diabetesmottagning. Anledningen hävdade informanterna vara att mottagningen inte fått förfrågan 
om de velat införa tjänsten samt att de inte sett en efterfrågan från varken landstinget, ledningen 
eller patienten. På grund av detta hävdade även informanterna att de saknades information om vad 
webbtidbokningar var och hur det fungerar. Den information som informanterna tycktes veta om e-
hälsotjänsten var sådan information som de själva insamlat på sin egna tid via datorn eller 
telefonen. Utifrån denna insamlade information kunde däremot informanterna uttrycka sig om sina 
åsikter och tankar om e-hälsotjänsten. Båda informanterna bekräftade att de ansåg att tjänsten 
medför fördelar som exempelvis möjligheten för patienten att själv kunna styra över sin tid, men de 
båda informanterna hävdade även att de såg ett flertal nackdelar med tjänsten. En nackdel som de 
båda informanterna beskrev var att de trodde att införandet av webbtidbokningar skulle göra deras 
arbetsdag mer komplex med fler system att hantera. En av informanterna berättade även att 
han/hon hört om tjänsten via övriga mottagningar i regionen som bekräftat att systemet är mycket 
komplext vilket skapat stor irritation på mottagningen som kollegan arbetade på. 

 
Trots att de båda informanterna uttryckte ovanstående nackdelar var de mycket positiva till ett 
införande av e-hälsotjänsten i framtiden. Informanterna hävdade ytterligare att fysiska träffar med 
en representant från regionen samt mer information hade varit nödvändigt om ett införande skulle 
bli aktuellt på deras diabetesmottagning.  

4.1.5    Mottagning 5 i Kronoberg  
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 5 i Region 
Kronoberg. Mottagningen planerar att införa webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.7.1    Före implementeringen av webbtidbokningar 

Under hösten 2017 planerar mottagning 5 att införa webbtidbokning på deras diabetesmottagning i 
Kronoberg. Mottagningen planerar att införa e-hälsotjänsten med alla dess funktioner vilka är 
möjligheten till ombokning, bokning och avbokning av tider. Informanten hävdade att den information 
som presenterades för de anställda på mottagningen var via ett fysiskt möte där mottagningens ledning 
och en representant från landstinget informerade om tjänsten. Informanten ansåg vid detta tillfälle att den 
givna informationen var tillräcklig för att förstå vad webbtidbokning var, hur systemet fungerade och hur 
implementeringen skulle gå till. Utifrån den presenterade informationen och stödet från ledningen 
hävdade informanten att mottagningens anställda vid intervjutillfället var mycket positiva till 
implementeringen av webbtidbokningar. Beslutet om att införa webbtidbokningar på deras mottagning 
tog enligt informanten cirka två månader från att informationen givits tills dess att ett beslut fattats. 
Informanten ansåg även att det var för tidigt att uttrycka sig om de resurser som beskrivits vid 
informationstillfället kommer att vara tillräckliga på grund av att implementeringen ännu inte startat. 
Informanten hävdade däremot att mottagningen är mycket spända och förväntansfulla på 
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implementeringen av webbtidbokningar. Informanten och de anställda på mottagningen har 
förhoppningen att införandet av webbtidbokningar kommer att reducera trycket på telefonsystemet.  

 
Informanten hävdade att efterfrågan på ett införande av e-hälsotjänsten endast kommit från ledningen 
och landstinget och att mottagningen därmed inte sett en efterfrågan från patienterna. Detta trodde 
informanten hade att göra med att mottagningens patienter är äldre människor som inte har, eller 
efterfrågar, sådana IT-lösningar idag. Informanten trodde även att efterfrågan av webbtidbokningar hade 
kunnat öka om en involvering av patienterna hade skett.  

4.1.6    Mottagning 6 i Kalmar 
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 6 i Landstinget i 
Kalmar län. Mottagningen har inte infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.6.1    Beslut om att inte implementera webbtidbokningar 

Mottagning 6 har valt att inte införa webbtidbokning på deras diabetesmottagning. Informanten 
hävdade att bakgrunden till detta valet grundade sig i bristande information om vad 
webbtidbokningar var, hur en möjlig implementering skulle gå till samt på grund av de 
journalsystem som mottagningen använde vid intervjutillfället. Informanten berättade att de endast 
fått information från mottagningens IT-avdelning där frågan om att delta som en pilot genom att 
införa webbtidbokningar på deras diabetesmottagning ställdes. Beslutet om att inte införa 
webbtidbokningar på diabetesmottagningen togs redan vid informationstillfället som gavs fysiskt. 
Informanten hävdade att den information som gavs av IT-avdelningen var vag och att de anställda 
därför inte förstod vad webbtidbokning var vilket också ledde till att de anställda inte såg varför 
innovationen skulle implementeras hos dem. Ett annat problem som informanten berättade om var 
att IT-avdelningen endast kunde erbjuda att implementera alla tjänster, det vill säga omboka, boka 
och avboka, eller inget av dem på grund av att deras journalsystem var mycket komplext. 
Anledningen till att informanten såg detta som ett problem var på grund av diabetesmottagningens 
anställda uttryckte en rädsla för att tappa sina patienter om avbokning skulle vara möjligt. 
Informanterna uttryckte även en rädsla för att få “tomma tider” i sitt schema på grund av att ingen 
bokat in sig på tiden eller för att någon ombokat eller avbokat. Informanten hävdade att det var 
dessa beskrivna faktorer som bidrog till att diabetesmottagningen nekade ett införande av 
webbtidbokningar. Slutligen hävdade informanten att om de rätta tekniska och taktiska 
förutsättningarna hade funnits samt om mer information hade givits hade mottagningen ställt sig 
mer positivt till ett införande av webbtidbokningar på deras diabetesmottagning.  

4.1.7    Mottagning 7 i Kalmar  
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 7 i Landstinget i 
Kalmar län. Mottagningen har infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.7.1    Före implementeringen av webbtidbokningar 

För cirka två år sedan fick mottagning 7 information om att webbtidbokningar skulle införas hos 
dem och innovationen infördes under våren 2016. De tjänster som implementerades var omboka, 
boka och avboka. Den information som förmedlades till mottagningen hävdade informanten kom 
från diabetesmottagningens ledning samt från en representant från landstinget via ett personalmöte. 
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Informanten hade även sedan tidigare kunskaper om vad webbtidbokningar var på grund av att 
hon/han haft kontakt med övriga mottagningar i Sverige. Den presenterade informationen beskrev 
informanten som tillräcklig för stunden då de fick fysisk information samt fick observera när en 
representant från landstinget visade dem systemet.  

 
4.1.7.2    Under implementeringen av webbtidbokningar 

Informanten beskrev implementeringsprocessen som mycket smärtfri trots att det inte fanns en 
tydlig vision. Att diabetesmottagningen även fått ta del av information från övriga 
diabetesmottagningar som infört webbtidbokningar ansåg informanten var till stor nytta då de 
kunde minska risken för att göra samma misstag som föregående mottagningar begått samt att de 
kunde använda sådana tips som de övriga mottagningarna gett. 

 
4.1.7.3    Efter implementeringen av webbtidbokningar 

Vid införandet av webbtidbokningar på diabetesmottagningen infördes även innovationen på andra 
mottagningar på sjukhuset/primärvården. Efter implementeringen av webbtidbokning har inte en 
enda bokning gjorts på diabetesmottagningen, men webbtidbokningar har genomförts på de andra 
mottagningarna på sjukhuset/primärvården. Informanten hävdade däremot att de bokningar som 
gjorts via webben har blivit felaktiga då patienten exempelvis bokat sig till en doktor när denne 
egentligen endast hade behövt träffa en sjuksköterska. Detta har enligt informanten lett till mer 
arbete då de andra mottagningarna har fått rätta till dessa felbokningar.  

 
Att webbtidbokningen medför ett flertal fördelar som exempelvis att patienten kan boka tid när 
denne vill var även något som informanten påpekade och fortsatte med att förklara att antalet 
bokningar bör öka i framtiden då allt fler människor använder sig av tekniska lösningar. 
Informanten hävdade även att varken hon/han eller någon annan anställd på mottagningen sett en 
efterfrågan från patienten. Denna brist av efterfrågan har således lett till att informanten endast 
frigjort ett fåtal bokningsbara tider. Informanten hävdade däremot att om hon/han ser en ökad 
efterfrågan när fler tider att släppas.  

4.1.8    Mottagning 8 i Blekinge 
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning nummer 8 i Blekinge. 
Mottagningen har inte infört webbtidbokningar på sin mottagning. 

 
4.1.8.1    Beslut om att inte implementera webbtidbokningar 

Informanten hävdade att innovationen webbtidbokningar inte var något som diskuterats på deras 
diabetesmottagning. Detta skulle enligt informanten bero på att ingen information om vad 
webbtidbokningar är har givits till dem. Informanten hävdade sig däremot besitta kunskaper om 
innovationen på grund av hon/han själv sökt information om innovationen. Utifrån denna kunskap 
kunde informanten se fördelarna med innovationen som att patienten själv skulle kunna boka sina 
tider utifrån den enskilda patientens egna schema. Informanten hävdade även att en implementering 
av webbtidbokningar hade kunnat leda till sparande av de anställda på diabetesmottagningens 
arbetstid så att de istället hade kunnat lägga tiden på patientbesöken. Däremot hävdade även 
informanten att innovationen hade en nackdel vilket var att patienten hade kunnat omboka sina 
tider kontinuerligt då det vid intervjutillfället inte finns någon spärr för antal ombokningar. Detta 
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hade enligt informanten kunnat leda till uteblivna undersökningar eller en alldeles för lång tid 
mellan besöken. Trots denna nackdel ansåg informanten sig vara positivt inställt till ett införande 
av webbtidbokningar på deras diabetesmottagning. 

4.1.9    Mottagning 9 i Blekinge 
Nedan presenteras empirin som samlades in under en intervju på mottagning 9 i Blekinge. Mottagningen 
har inte infört webbtidbokningar på sin mottagning, men har inofficiella planer på det. 

 
4.1.9.1    Beslut om att implementera webbtidbokningar 

Mottagning 9 i Blekinge hade under intervjutillfället inte infört webbtidbokningar och de har inte 
heller blivit informerade om att en implementering skulle ske. Däremot hade de under informella 
samtal i fikarummet fått reda på att verksamhetschefen hade planer på att börja med 
webbtidbokningar på mottagningen. Informanterna förstod vad webbtidbokningar var och ställde 
sig positiva till tjänsten på deras diabetesmottagning, även om informationen inte tilldelats och det 
faktum att mottagningen inte hade hört talas om någon annan mottagning som lyckats 
implementera. 

 
Informanterna ansåg att patienterna endast borde ha tillgång till att boka och omboka tider, då de 
anser att deras typ 2 diabetiker har ett behov av detta. Om patienter med typ 2 diabetes fick 
möjligheten att avboka tider, trodde informanterna att risken var stor att de skulle välja att inte 
komma på de behövliga besöken. Denna kategori av diabetiker beskrev informanterna som extra 
besvärliga, då de i flera fall inte är noggranna med sin hälsa och ibland undviker hälsokontrollerna. 
Informanterna menade att även om det egentligen är patienternas ansvar att ta kontakt med vården 
för att bibehålla sin hälsa, så kan komplikationerna bli stora om de inte gör det, vilket påverkar 
både vården och patienten. De gav förslag på att notiser skulle kunna meddela om någon avbokat 
en tid eller om någon ombokat tider för många gånger.  

 
5    Analys 
Enligt Socialstyrelsen (2012) är implementeringsprocessen en process som används för att 
introducera ett nytt tillvägagångssätt i en organisation. Processen ska även garantera att 
tillvägagångssättet används som bestämt och att förändringen förblir bestående. I detta arbete väljer 
författarna att tolka “används som bestämt” genom att både patienten och de anställda på 
mottagningen använder webbtidbokningar. “Bestående” väljer författarna i samförstånd med 
landstinget/regionerna att tolka som att webbtidbokningar används av mottagningens anställda och 
patienterna över en längre tidsperiod och att det används som planerat vid intervjutillfället.  

5.1    Tematisering av arbetets resultat 
I arbetet har analysmetoden tematisering använts utifrån ett deduktivt perspektiv. Detta innebär att de 
teman som använts i arbetet kommer från teorin Diffusion of Innovations. Teorin Diffusion of 
Innovations har använts för att identifiera sådant som inte märks tydligt eller är uppenbart i den 
insamlade empirin och det utmynnade i följande teman: innovationens attribut som består av relativa 
fördelar, komplexitet, kompatibilitet, testbarhet och observation, samt kommunikationskanaler, tid och 
det sociala systemet. De teman som identifierats återfinns under vardera rubrik i detta kapitel. 
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5.2    Innovationers spridning 
Teorin Diffusion of Innovation har använts för att analysera hur teorins element påverkat 
implementeringen av webbtidbokningar på de olika mottagningarna. En jämförelse har gjorts 
mellan de som infört webbtidbokningar, de som inte infört webbtidbokningar, mellan 
landstingen/regionerna och mellan mottagningarna. 
Vid en jämförelse av de tillfrågade sjukhusen och vårdcentralerna så verkar det som att sjukhusen 
prioriteras framför vårdcentralerna då dessa har infört webbtidbokningar först. I en jämförelse 
mellan landstingen/regionen så framgick det att Blekinge var det landsting som valt att inte införa 
webbtidbokningar.  

5.2.1    Relativa fördelar och kompabilitet 
Teorin säger att om en innovation anses mer fördelaktig än föregångaren kommer den adopteras. 
Arbetets resultat stödjer denna teori då det finns en tydlig koppling mellan att de som infört 
webbtidbokningar ser att det är mer fördelaktigt än föregående metod.  

 

 
Tabell 1 - Jämförelse av relativa fördelar och kompabilitet mellan de olika mottagningarna och 

landstingen/regionerna. 
 

Kompatibilitet handlar om att om en mottagning känner att innovationen stämmer överens med 
deras behov ökar adoptionstakten. Även detta har visats överensstämma där de mottagningar som 
infört tjänsten upplevde att webbtidbokningar överensstämmer med deras behov respektive att de 
som inte infört upplevde att tekniken inte stämde överens med deras behov.  

5.2.2    Komplexitet 
Komplexiteten beskriver att ett system som är enkelt att förstå och använda har snabbare 
adoptionsförmåga. Komplexiteten vid implementering av webbtidbokningar tycks vara hög.  
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Tabell 2 - Jämförelse av komplexitet mellan de olika mottagningarna och landstingen/regionerna. 

 
De tre områdena som upplevdes komplexa var själva tekniken att förstå vad webbtidbokningar var och 
vad det skulle användas till. Alla de som infört webbtidbokningar i Region Kronoberg påstod att de hade 
svårigheter att förstå vad webbtidbokningar var och svårigheter att förstå systemet. I Landstinget i 
Kalmar län förstod alla som infört vad webbtidbokningar var. Trots att det var två mottagningarna som 
antytt att de inte förstått systemet och/eller vad webbtidbokningar var så hävdade de att den givna 
informationen varit tillräcklig.   

5.2.3    Testbarhet och observation 
Om en mottagning får testa innovationen innan beslut om implementering ökar adoptionstakten. 
Fyra av sju mottagningar hävdade däremot att de inte fått testa innovationen innan beslutet. Flera 
av dessa valde ändå att införa webbtidbokningar, vilket innebär att resultatet inte överensstämmer 
med teorin. Flertalet mottagningar efterfrågade en workshops för att få djupare kunskaper och för 
att se systemet både från deras perspektiv men även från patientens. Anledningen till att 
mottagningarna efterfrågade ett perspektiv från patienten är för att de skulle vilja kunna förklara 
systemets uppbyggnad om frågor skulle dyka upp. 
 

 
Tabell 3 - Jämförelse av testbarhet och observerbarhet mellan de olika mottagningarna och 

landstingen/regionerna. 

5.2.4    Kommunikationskanaler 
I teorin beskrivs den fysiska kommunikationen som den kanal som är mest lämplig då chansen är 
högre att verkligen nå fram och skapa åsikter samt skapa en högre adoptionstakt. Resultatet 
stämmer överens med teorin i sex av sju fall då de som har infört tjänsten har fått information 
fysiskt.  
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Tabell 4 - Jämförelse av kommunikationskanaler mellan de olika mottagningarna och landstingen/regionerna. 

 
Att kommunikationen skett fysiskt har mottagningarna uppskattat. Trots detta efterfrågar 
mottagningarna mer fysisk kommunikation både från Landstinget/Regionen och från andra 
mottagningar för att kunna lära sig av varandra. Endast två mottagningar har hävdade att de inte 
fått någon information alls och dessa mottagningar var vårdcentraler.  

5.2.5    Tid 
Tiden från att information getts eller inhämtats tills dess att ett beslut tagits om webbtidbokningar ska 
implementeras eller inte, har varit allt från en dag till ett år. Mottagningarna i Kalmar har tagit en till två 
månader på sig att ta beslutet medan Region Kronoberg har en stor spridning med olika långa 
beslutstider från information till beslut om införande. Kategoriseringen är spridd mellan early adopters, 
late majority och laggards. Blekinge sticker ut som det landsting där ingen av de tillfrågade 
mottagningarna infört webbtidbokning. 
 

 
Tabell 5 - Jämförelse av tid från information till beslut, kategorisering av benägenhet till förändring och 

adoptionstakt mellan de olika mottagningarna och landstingen/regionerna. 
 

Författarna har inte hittat en tydlig beskrivning om vad Rogers definierar som en bra adoptionstid 
respektive en sämre adoptionstid. Däremot benämner Rogers de tidiga kategorierna som de mest 
lyckade vilket också har lett till att författarna till arbetet valt att prioritera kategorin innovators som de 
mest bäst adoptionstid och laggards som de med sämst adoptionstid (Rogers, 1995). Utifrån denna 
definitionen skulle Kronoberg kunna beskrivas som den region med bäst adoptionstid trots de spridda 
kategoriseringarna Blekinge är det landsting med sämst adoptionstid på grund av att ingen mottagning 
infört webbtidbokningar. 
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5.2.6    Sociala systemet 
Författarna har valt att se efterfrågan från ledningen och patienten som de faktorer som bidrar till högre 
adoptionstakt. Resultatet överensstämmer med teorin då de som inte har infört inte sett någon 
efterfrågan från ledningen eller patienterna. Det som är anmärkningsvärt är att det är väldigt få 
mottagningar som sett en efterfrågan från patienten trots att de infört webbtidbokningar för patientens 
skull.  
 

 
Tabell 6 - Jämförelse av det sociala systemet mellan de olika mottagningarna och landstingen/regionerna. 

 
De mottagningar som sett en efterfrågan från patienten har valt att införa webbtidbokningar. Att 
patienterna inte efterfrågat tjänsten eller har varit med och utvecklat den kan påverka graden av 
användning. Det har i arbetet uppdagats att mottagningarna själva i flera fall börjat använda 
webbtidbokningar, men implementeringen har har aldrig skett fullt ut eftersom patienterna inte använt 
tjänsten. 

 
6    Diskussion  
Diskussionen ger författarna av examensarbetet möjligheten att vända och vrida på resultatet och 
metoden för studien och föra in personliga tankar. Resultatet diskuteras utifrån teori, tidigare forskning 
och andra intressanta aspekter som författarna valt att ta upp i detta arbete. Valen av metoder kommer 
att diskuteras kritiskt för att avgöra om författarna i efterhand anser att de mest lämpade metoderna 
använts.  

6.1    Resultatdiskussion 
Utifrån definitionen av vad en implementering är, som beskrevs i analysen, anser författarna att ingen 
av de studerade mottagningarna har implementerat webbtidbokningar på sina mottagningar än. Detta på 
grund av att mottagningarna vid skrivandets stund inte har en bestående förändring som används som 
planerat av både patienter och mottagningens anställda.  

 
Som tidigare beskrivits  är diabetes en kronisk sjukdom som tar mycket tid och därför efterfrågar just 
dessa patienterna snabbare och smidigare vårdinformation. Hur den kontinuerliga kontakten med vården 
genom hela patientens liv påverkar hur de ser på webbtidbokningar kan inte säkert uttryckas, men att 
det finns en skillnad mellan dessa patienter och patienter som sporadiskt har kontakt med vården kan 
antas. Detta medför att arbetets resultat endast kan generaliseras till mottagningar som har liknande 
förutsättningar. 



 

  28 (44) 
 

28 

6.1.1    Mottagningarnas förutsättningar utifrån teorin 
Utifrån Rogers teori Diffusion of Innovations finner författarna några förutsättningar som de olika 
mottagningarna har haft för att lyckas med implementering av webbtidbokningar. I majoriteten av 
fallen har fysisk kommunikation i form av möten skett mellan ledning och mottagning eller 
mellan landstinget/region och mottagning, vilket är en fördel när en förändring ska 
kommuniceras. Den fysiska kommunikation gör det möjligt för de anställda att ställa följdfrågor 
vilket kan leda till en djupare förståelse för innovationen.  

 
Alla de mottagningar som har infört webbtidbokningar har sett att tekniken har varit mer 
fördelaktig än föregångaren och de har även sett att behovet av tekniken har funnits. Om 
mottagningarna ser behovet av innovationen och dess fördelaktighet så kan det innebära en mer 
positiv inställning till implementeringen av tekniken. Även detta bekräftades i arbetets resultat då 
de mottagningar som inte infört webbtidbokningar inte heller sett dess fördelaktighet och/eller ett 
behov. Flera av de tillfrågade mottagningarna har hävdat att de inte sett en efterfrågan från 
patienterna samtidigt som alla mottagningar ändå beskrivit webbtidbokningarnas fördelar utifrån 
patientens perspektiv. Anledningen till att de inte ser en efterfrågan från patienterna är för att 
patienterna inte har sagt till vårdpersonalen att tjänsten efterfrågas, samtidigt som vårdpersonalen 
inte heller har frågat patienterna vad det är som de efterfrågar. Om det verkligen finns en 
efterfrågan är därför svårt att veta och författarna av examensarbetet har fått försöka tolka om 
efterfrågan från patienterna finns utifrån vad informanterna har hävdat.  

6.1.2    Mottagningarnas motsättningar utifrån teorin 
Utifrån teorin Diffusion of Innovations har flera motsättningar kunnat identifieras för de 
undersökta mottagningarna i Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Den motsättning som utmärker 
sig mest var svårigheten med komplexiteten där majoriteten av de tillfrågade ansåg att tekniken 
var svår att lära sig men även att det var svårt att förstå vad webbtidbokningar var samt vad det 
skulle användas till. Dessa nämnda faktorer i en kombination skulle kunna beskrivas som 
bakgrunden till varför ingen av de tillfrågade mottagningarna idag har implementerat tjänsten fullt 
ut. En annan identifierad motsättning var att få av de tillfrågade mottagningarna fått testa 
och/eller observera tjänsten innan implementeringen eller innan ett beslut om ett införande tagits. 
Flera mottagningar hävdade att en workshop hade kunnat vara lösningen på den upplevda 
avsaknaden av praktisk information om tjänsten. Aktiviteten hade inte endast givit mer 
information om tjänsten utan hade även kunnat få fler mottagningar till att se tjänstens fördelar 
och nackdelar och om behovet finns. Workshopen hade inte endast givit de anställda på 
mottagningarna erfarenheter av tjänsten utan även information som de skulle kunna använda för 
att presentera tjänsten för deras patienter. Idag skickar mottagningarna ut en stor mängd 
information vid exempelvis kallelser där information om att webbtidbokningar existerar 
inkluderas. Flera mottagningar hävdade däremot att de inte trodde att deras patienter läser denna 
informationen. En djupare förståelse för systemet samt en bredare kunskap om tjänsten hade 
kunnat innebära en spridning av innovationen fysiskt vilket flertalet mottagningar ansåg vara till 
stor nytta.  
 
Den annan identifierade motsättningen utifrån teorin var avsaknaden av efterfrågan från patienten. 
Få av de tillfrågade mottagningarna ansåg att de sett en efterfrågan från patienten utan endast från 
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ledningen och/eller landstinget. Ändå valde samtliga mottagningar att beskriva e-hälsotjänstens 
fördelar utifrån patientens perspektiv och flertalet mottagningar hävdade även att det är för just 
patienten som tjänsten implementerats.   
 
Det sistnämnda problemet kan, enligt författarna själva, grunda sig i att patienterna är ovetande 
om att webbtidbokningar faktiskt finns. Mottagningarna hävdade att majoriteten av deras 
patienter fortfarande bokar sina tider via telefon eller via fysisk kommunikation vilket både skulle 
kunna bero på att patienterna inte litar på tjänsten fullt ut men även på ovissheten om tjänstens 
existerande.  
 
Det har i arbetet uppdagats att flertalet mottagningar hävdat att det främst är patienter med 
diabetes typ 2 som mottagningarna är rädda att mista om webbtidbokningens alla tjänster införs. 
Detta är på grund av att mottagningarna hävdat att dessa patienter inte ansvarar för sin hälsa i 
samma mån som de med diabetes typ 1 samt att dessa patienter oftast är äldre. Att patienterna är 
äldre kan enligt informanterna påverka patientens IT-kunskaper vilket också enligt informanterna 
är en förklaring till varför patienter med diabetes typ 2 inte använder webbtidbokningar i samma 
utsträckning som typ 1 diabetiker.  

6.1.3    Kritik mot teorin 
Rogers teori Diffusion of Innovations kan anses vara anpassad efter mer storskaliga projekt med 
projektteam. Därför var inte alla teorins delar alltid applicerbara till de ändamål som arbetet 
undersökte. Samtidigt saknades perspektiv som exempelvis ledningens påverkan, de anställdas 
motivation till implementering av en ny innovation och vikten av en tydlig vision och tidsplan. 
Författarna kunde i efterhand identifiera ett flertal förutsättningar och motsättningar utanför 
teorins ramar vilket presenteras i nästkommande kapitel 6.1.3.1. Dessa perspektiv hade kunnat 
täckas om ytterligare teorier används såsom Keller ARCs Motivational Model och/eller John P 
Kotters åtta-stegsmodell. Att hävda att teorin var heltäckande anser författarna i efterhand vara 
felaktigt då detta skulle kräva en enorm mängd teorier på grund av antalet påverkande faktorer. 
Författarna valde däremot Diffusion of Innovations då det var den teori som täckte flest 
perspektiv som författarna syftade till att undersöka. 
 
6.1.3.1    Resultat utanför teorin 
Flera förutsättningar och motsättningar har framkommit som teorin inte täcker. Majoriteten av 
mottagningarna hävdar trots framförda problem att de har fått rätt och tillräckligt med resurser i 
form av exempelvis information och tid. Några mottagningar såg det som en stor fördel att få 
hjälp och information från andra mottagningar som redan har infört webbtidbokningar. De flesta 
av mottagningarna ansåg att chefens och ledningens stöd vid ett införande var en avgörande 
faktor till att de kunde genomföra förändringen.  
 
Flera mottagningar valde att inte införa webbtidbokningar på grund av att de var rädda för att 
mista patienter som med tekniken får mer ansvar och valmöjligheter. Några mottagningar 
föreslog att införa en spärr på antal ombokningar som en diabetespatient får genomföra. 
Ytterligare en motsättning som handlar om patienterna var att några mottagningar som 
behandlade typ 2 diabetiker beskrev att de mestadels hade äldre patienter med bristfälliga IT-
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kunskaper, och som troligtvis inte ville använda internet eller teknik. Även de anställda på 
mottagningarna upplevde i flera fall svårigheter att förstå vad webbtidbokningar var, vad det 
skulle användas till och själva tekniken i sig. Ett sista problem som tydligt framkom hos flera av 
mottagningar var att de inte skapat eller fått någon tydlig vision, som enligt flera teorier är en 
viktig del för en lyckad förändring. Förhållandet mellan resultatet från teorin och resultatet visas i 
bilaga 3 och bilaga 4.  

6.1.4    Resultat i förhållande till tidigare forskning  
Resultatet från studien visar på flera likheter med den tidigare forskning som presenterades 
tidigare i rapporten. Tidigare studier i likhet med denna studie visar att det finns en stor skillnad 
mellan landstingens/regionernas användning och metoder för implementering av 
webbtidbokningar (Dybäck & Hall, 2014). Majoriteten av mottagningarna såg fördelar med 
webbtidbokningar exempelvis genom avlastning av telefonsystemet (Höglund & Vallström, 
2013), samtidigt som patienterna (framförallt de äldre med typ 2 diabetes) föredrog fysisk kontakt 
eller telefonsamtal vid kontakt med mottagningarna. (Höglund & Vallström, 2013) (Zhang et al., 
2015). Precis som tidigare forskning visar arbetets resultat en stark koppling mellan att upplevd 
nytta leder till användning av en innovation (Benani & Umlil, 2013). Att ha en tidsplan är en 
viktig framgångsfaktor vid ett förändringsarbete, vilket stöds i denna rapport då bristen på 
tidsplaner kan ha lett till misslyckandet av implementeringarna (Blomkvist & Faegermann, 2016). 
En annan framgångsfaktor är att ha en stöttande ledning och detta stödjer denna studie eftersom 
flera av mottagningarna har påpekat att detta har varit av största vikt för dem (Nilsson, 2014). 
Nilsson (2014) beskrev även att informationssystem måste vara en del av det dagliga arbetet för 
att implementeras, vilket webbtidbokningar aldrig blivit och därför blev det heller aldrig 
implementerat. Endast de anställda på mottagningen använde sig till viss del av tekniken, men 
patienterna som är den andra viktiga parten, använde inte systemet över tid.  

 
Resultatet från studien överensstämde inte med tidigare forskning på några punkter. Benani & 
Umlil (2013) visade i sitt resultat att deras informanter valde att använda ny teknik om den ansågs 
vara användbar, men endast om de fått tekniken demonstrerad för sig först. Detta stämmer inte 
med denna studies resultat då endast hälften av de som infört webbtidbokningar fick tekniken 
demonstrerad för sig. Informanterna på mottagningarna som inte fick en demonstration har alla 
själva sagt att detta är något som de verkligen hade velat ha, vilket visar på hur viktigt det är för 
en lyckad implementering. Tidigare forskning visade att om sjuksköterskorna inte förstår en viss 
teknik kommer de inte heller att använda den, vilket denna studie inte överensstämmer med då 
flera informanter medgav att de inte förstod tekniken trots viljan att använda och implementera 
tekniken (Nilsson, 2014). 

6.1.5    Kunskapsbidrag 
Författarna av denna studie anser att studiens resultat har lett till en ökad förståelse av sjukhusens 
och primärvårdens upplevda förutsättningar och motsättningar vid implementering av 
innovationer. Studiens problemformulering talade om Sverige som ett land i behov av utveckling 
för att tillfredsställa efterfrågan från vårdpersonalen och patienterna. Denna studie visade dock att 
det inte verkar finnas en större efterfrågan från patienterna och att de på de flesta mottagningarna 
som infört webbtidbokningar inte använt tjänsten, men också att informationen som ska nå ut till 
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patienterna inte alltid kommer fram eller uppfattas. Att efterfrågan från patienterna inte var tydligt 
märkbar är en motsättning som de som planerar att införa webbtidbokningar på sin mottagning 
behöver ta ställning till. Kanske är det så att mottagningarna behöver få mer kontakt med 
patienterna och vad de efterfrågar.  
 
Precis som tidigare forskning fann studien att de anställda på mottagningarna i flera fall hade 
svårigheter att förstå tekniken, men de anställda och teorin Diffusion of Innovations gav tips på hur 
svårigheterna kunde undvikas exempelvis genom att få testa, observera och få tekniken demonstrerad 
för sig. Om mottagningar som planerar att införa webbtidbokningar arbetar efter de förutsättningar och 
motsättningar som studien visat, tror författarna att det ger dem en stor fördel och en genväg till en 
lyckad implementering där webbtidbokningar används som planerat och förblir bestående i 
verksamheten. Studien kunde också intyga att det i Sverige är en ojämställd vård där olika landsting 
och regioner satsar på olika saker. Bor du i Blekinge har du som diabetiker inte möjligheten att boka ett 
möte med sjukvården via 1177 Vårdguiden, men om du bor i Kronoberg eller Kalmar har du i viss mån 
den möjligheten.  

6.2    Metodreflektion 
Arbetet har utgått från en kvalitativ metod vilket enligt författarna beskrivs vara den mest lämpliga för 
det ämne som studien ämnade att undersöka. Syftet har varit att undersöka mottagningars åsikter och 
tankar kring webbtidbokningar samt den möjliga implementeringen för att sedan kunna identifiera deras 
upplevda förutsättningar och motsättningar. Metoden har givit författarna möjligheten att undersöka 
frågeställningen djupgående genom intervjuer. En annan fördel med användningen av metoden var att 
förutsättningar och motsättningar utanför teorin kunde identifieras genom att författarna och 
informanten kunde öppet diskutera både de frågor som ställdes och återfinns i bilaga 1 och 2, men även 
sådant som informanten själv valde att diskutera. Författarna anser att de förutsättningar och 
motsättningar som identifierades genom informanternas öppna diskussion inte hade kunnat identifieras 
genom användning av en kvantitativ metod där fokuset mer är på att generalisera samt där frågorna 
oftast förväntas kunna besvaras genom ett ja eller nej (Jacobsen, 2002).  

 
Genom att använda en kvalitativ metod uppstod det däremot mycket spridda svar då författarna 
uppmuntrat informanterna till att tala fritt. Detta medförde en mycket stor mängd data att transkribera 
och finna likheter och skillnader då författarna valde att använda sig av all insamlad data. Om det 
förekommit enkäter istället för diskussioner  hade arbetets resultat kunnat få en högre reliabilitet. 
Däremot anser författarna att den kvantitativa metoden hade givit dem ett arbete med mindre validitet 
då arbetet hade undersökt sådant som inte kopplas till frågeställningen. 

 
En annan upplevd svårighet enligt författarna var att finna tid för att kunna genomföra intervjuerna med 
informanterna. Som tidigare nämnt är hälso- och sjukvården ständigt pressat där personalbristen även 
leder till tidsbrist vilket också kom att påverka arbetet genom att bidra till en mycket omfattande 
datainsamlingsprocess. Författarna hade som mål att intervjua grupper på mottagningar vilket inte 
lyckades uppfyllas just på grund av det ovanstående påståendet. Att genomföra gruppintervjuer hade 
kunnat ge fler perspektiv utifrån varje intervjuade mottagning vilket skulle kunna leda till att fler 
förutsättningar och motsättningar hade kunnat identifieras.  
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Analysmetoden tematisering har enligt författarna varit mycket givande då det möjliggjort en effektiv 
och enkel analys av den insamlade datan. Användningen kan även enligt författarna beskrivas som 
mycket naturlig då de sedan tidigare använt denna analysmetod.  

 
7    Avslutning 
Det avslutande kapitlet börjar med en sammanfattande slutsats och avslutas med förslag på fortsatt 
forskning.  

7.1    Slutsats 
Examensarbetets syfte var att studera de förutsättningar och motsättningar som kan finnas vid 
implementering av webbtidbokningar på diabetesmottagningar i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. 
Slutsatsen delas därför upp efter de förutsättningarna och motsättningarna som diabetesmottagningarna 
har upplevt. Mottagningarnas åsikter och upplevelser är centrala och slutsatsen ger förhoppningsvis 
riktlinjer, tips och råd för liknande mottagningar som planerar att införa webbtidbokningar eller kämpar 
med att implementera webbtidbokningar vid läsandets stund. 

 
Följande förutsättningar och råd vid implementering av webbtidbokningar på diabetesmottagningar har 
framkommit i studien: 

• Fysisk kommunikation för information om tekniken och införandet behövs. 
• Att mottagningen ser ett behov av innovationen och att tekniken anses mer fördelaktig än 

föregående teknik är en förutsättning för införande och användning. 
• Det är en fördel att mottagningens anställda är positiva till införandet av 

webbtidbokningar.  
• Efterfrågan från ledning och landstinget är avgörande.  
• Det är en fördel att inhämta information från mottagningar som redan infört tekniken.  
• Ledningen och chefens stöd är avgörande.  
• Att införa en spärr på hur många gånger patienterna kan omboka vore lämpligt. 
• Workshop behövs. 
 

Följande motsättningar vid implementering av webbtidbokningar framkom: 
• Rädsla för att mista patienter. 
• Typ 2 diabetiker är ofta äldre personer med låga IT-kunskaper som inte vill använda e-

tjänster. 
• Anställda har svårigheter med att förstå vad webbtidbokningar är, vad det ska användas 

till och tekniken i sig.  
• Det är en nackdel om ingen tydlig vision finns. 
• Att mottagningens anställda inte får testa eller observera tekniken anses påverka 

implementeringen negativt.  
• Webbtidbokningar efterfrågas inte från patienterna.  
• Patienterna läser inte informationen om att tekniken finns och använder den därför inte. 
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7.2    Förslag till fortsatt forskning 
Det har även i arbetet framkommit att få av de tillfrågade mottagningarna sett en efterfrågan från deras 
patienter. Inom sjukvården så är det naturligt att efterfrågan kommer från patienterna och/eller de ökade 
kraven från samhället vilket fick författarna till detta arbetet att fundera mycket över denna faktor. Det 
hade därför också varit mycket intressant att studera varför patienterna väljer att inte använda e-
hälsotjänsten webbtidbokning även om den finns tillgänglig. De tillfrågade mottagningarna har själva 
besvarat denna frågan genom att anta att patienterna inte har vetskapen om att innovationen finns 
tillgänglig trots att de skickar med information om webbtidbokningar vid varje kallelse. Efterfrågar 
patienterna verkligen en sådan innovation som webbtidbokningar och varför/varför inte? 
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Bilagor 

 
Bilaga 1.    Intervjuformulär om webbtidbokningar används 
 
Före implementering 

• När och hur fick ni reda på att webbtidbokningar skulle införas?  
• Vems initiativ var det att införa webbtidbokningar? 
• Hur mycket information fick ni om hur implementeringen skulle gå till? 
• Kändes informationen tillräcklig? 
• Saknades något informationsmaterial till personal och patient? 
• Upplever ni att ni och de andra på mottagningen känner er motiverade till att 

använda webbtidbokningen? 
• Vad tänkte och tyckte ni om en implementering av webbtidbokningar? 
• Upplevde ni att alla resurser som krävdes för en implementering fanns? (personal, 

tid, IT ex) 
• Fick ni observera eller testa tjänsten? 
• Finns det några tydliga motståndare och förespråkare? 
• Vad har ni för förväntningar? 
• Har ni fått en tydlig vision förklarad för er? 
• Anser ni att patienterna har varit delaktiga och haft möjlighet att kunna påverka e-

hälsotjänsten webbtidbokning? 
• Ser ni någon efterfrågan på ett införande av webbtidbokningar utifrån 

mottagningen, landstinget, patienterna eller övrig omgivning? 
• Vilken kommunikationskanal användes när ni fick information om 

webbtidbokningar? 
• Hur lång tid tog det från information till beslut? 
• Hur bra upplevdes förberedelserna (planeringen) för implementeringen av 

webbtidbokningar på en skala från 1-7? 
 

Implementeringprocessen 
• Hur upplevde ni implementeringsprocessen? Vad upplevdes som positivt 

respektive negativt? 
• Fick ni möjligheten till hjälp och till att ställa frågor? 
• Har patienterna fått information om att webbtidbokning är tillgängligt? 
• Vad har ni fått för respons från patienterna angående webbtidbokningar? 
• På vilket sätt har det/kommer det att ändra mottagningens arbetssätt, vilken 

verksamhetsutveckling har/behöver ske? 
• Har ni använt några förbättringsverktyg? 
• Vilka kommunikationskanaler har använts? 

 
Efter implementering 

• Använder ni webbtidbokning idag i er yrkesroll? 
• Vad finns det för funktioner? Kan man omboka? avboka? boka tid? 
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• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med webbtidbokningar utifrån er 
yrkesroll?  

• Hur är det att arbeta med webbtidbokningar? 
• Hur upplever ni användningen av webbtidbokningar på en skala från 1-7?  
• Hur ser ni att framtiden för webbtidbokningar och andra e-hälsotjänster ser ut? 
• Tycker ni att det är enkelt att använda webbtidbokningar för er? för patienterna? 
• Hur viktigt är chefens stöd och ledningens engagemang? 
• Hur kommer ni att följa upp förändringen? 
• Har ni några tips och idéer på hur andra ska lyckas? 
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Bilaga 2.     Intervjuformulär om webbtidbokningar inte används 
 

Före implementering 
• Har ni planer på att införa webbtidbokningar? 

Om ja: 
• När och hur fick ni reda på att webbtidbokningar skulle införas?  
• Vems initiativ var det att införa webbtidbokningar? 
• Hur lång tid tog det från information till beslut? 
• Fick ni observera eller testa tjänsten? 
• Hur mycket information har ni fått om hur implementeringen ska gå till? 
• Känns informationen tillräcklig? 
• Saknas något informationsmaterial till personal och patient? 
• Upplever ni att ni och de andra på mottagningen känner er motiverade till att 

börja använda webbtidbokningen? 
• Vad tycker ni om en implementering av webbtidbokningar? 
• Upplevde ni att alla resurser som krävs för en implementering finns? 

(personal, tid, IT ex) 
• Finns det några tydliga motståndare och förespråkare? 
• Vad har ni för förväntningar? 
• Har ni fått en tydlig vision förklarad för er? 
• Ser ni någon efterfrågan på ett införande av webbtidbokningar utifrån 

mottagningen, landstinget, patienterna eller övrig omgivning? 
• Vilken kommunikationskanal användes när ni fick information om 

webbtidbokningar? 
• Hur lång tid tog det från information till beslut? 
• Hur bra upplevs planeringen för implementeringen av webbtidbokningar på 

en skala från 1-7? 
 

Implementeringprocessen 
• På vilket sätt kommer det att ändra mottagningens arbetssätt, vilken 

verksamhetsutveckling behöver ske? 
• Vilka funktioner kommer ni att ha? ( ex Kan man omboka? avboka? boka 

tid?) 
• Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med webbtidbokningar utifrån er 

yrkesroll? 
• Hur viktigt är chefens stöd och ledningens engagemang? 

 
Efter implementering 
• Hur kommer ni att följa upp förändringen? 
• Vilka kommunikationskanaler har använts? 
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Om nej:  
• Varför? 
• Vet ni vad webbtidbokningar är? 
• Fick ni observera eller testa tjänsten? 
• Hur lång tid tog det från information till beslut? 
• Har ni hört någonting från andra mottagningar som implementerat 

webbtidbokningar? 
• Vad ser ni för fördelar/nackdelar? 
• Skulle du vilja införa det? 
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Bilaga 3.    Diabetesmottagningar motsättningar i relation med varandra
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Bilaga 4.     Diabetesmottagningar förutsättningar i relation med varandra 

 
 
 
 
 


