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FörordFörordFörordFörord    
 
Det är nästan med vemod som detta förord skrivs. Detta innebär att det 
efterlängtade slutet på vår studietid har ankommit. Oavsett hur mycket ljuset i 
slutet av tunneln var eftertraktat är det med en viss sorg i bröstet som dessa ord 
skrivs ned. Jag ska betrakta denna kandidatuppsats som början på ett nytt kapitel 
istället för slutet på ett gammalt. I samma takt som informationslogistiken tar 
över världen är jag säker på att GU08 kommer lyckas med detsamma. Därför 
tillägnas denna uppsats till Emilie Frisén, min goda kompanjon som höll ut vid 
min sida i bokstavligt talat vått och torrt. Vidare vill jag tillägna denna uppsats 
till mina goda vänner Vanja Maslo och Emina Medic, som med stort tålamod 
lyssnade på mina [oftast osammanhängande] klagomål om CIL och Ljungby. 
Tack! 
 

“A true friend is someone who thinks that 

you are a good egg even though he knows 

that you are slightly cracked.” 

- Bernard Meltzer 
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ABSTRACT 
There has arisen a new target in the government, private and public sectors to introduce new 
IT support to enable business development and efficiency. For this reason, IT Project National 
eHealth launched whose primary purpose is to improve information management in health 
care and social services, using information and communication technology. The project 
includes three parts: 

• Management and further development of national information structure and 
jargon/specialist language 

• Development of a framework for how the national information structure and 
terminology is to be used. This framework should include principles on how 
documentation should be documented in a timely and structured manner 

• Coordinating work around a common national information structure. 
 
The government decided in 2006 after having revised the national IT strategy within the 
healthcare and welfare that the work would go in a new direction. The strategy was expanded 
to better meet the changing needs of those observed in the health sector. These needs that 
were observed include new solutions that ensure data and privacy and data protection, 
legislation that will promote information quality and create a uniform standard for terms and 
concepts in health care. Therefore, the name was changed from the National IT strategy for 
health and social care to the National eHealth - the strategy for accessible and secure 
information in health care. The key words for the National eHealth project is the introduction, 
use and benefit. The solutions will include the development of e-services. 
 
The purpose of this study is to examine the factors that make individuals with Internet habit 
not use e-services available in health and social care, is it because the lack of advertising and 
thus lack of knowledge about e-services, or is there a lack of confidence to e-services will be 
able to maintain adequate privacy? Data collection will be done through interviews. 
 
This paper intends to examine: 

• Correlation between Respondents' Internet habits and frequency of use of e-services in 
health and social care. 

• Who is using e-health services (demographic factors such as age and family 
constellation)? 

• Has the e-services made it easier for these individuals? 
• How did these individuals learn about these e-services, would they be interested to 

learn more about national directives in health and social care as National eHealth (and 
what communication channels they would like to be informed by) and what e-services 
would they like to be offered by the health care system? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    4 

SAMMANFATTNING 
 
Det har uppstått en ny målsättning inom offentliga myndigheter, privata och offentliga 
sektorer att införa nytt IT-stöd för att möjliggöra verksamhetsutveckling och effektivisering. 
Av denna anledning har IT-projektet Nationell eHälsa dragit igång vars primära syfte är att 
förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, med hjälp 
av informations- och kommunikationsteknologi. Projektet innefattar tre  delar: 

� Ansvar för förvaltning och vidareutveckling av nationell informationsstruktur och 
fackspråk.  

� Framtagande av ett regelverk för hur den nationella informationsstrukturen och 
fackspråket ska användas. Detta regelverk ska inkludera principer för hur 
dokumentation ska dokumenteras på ett lämpligt och strukturerat sätt.   

� Ansvar för samordning av arbetet kring en gemensam nationell informationsstruktur. 
 
Regeringen beslutade 2006 efter att ha reviderat den nationella IT-strategin inom vård- och 
omsorg att arbetet skulle gå i en ny riktning. Strategin utvidgades för att bättre kunna täcka de 
förändrade behoven som observerats inom hälsosektorn. Dessa behov är bland annat nya 
lösningar som ska säkerställa data- och personintegritet och dataskydd, lagstiftning som ska 
främja informationskvalitet och skapa en enhetlig standard för termer och begrepp inom 
vården. Därför ändrades namnet från Nationell IT-strategi för vård- och omsorg till Nationell 
eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Ledorden för 
Nationell eHälsa-projektet är införande, användning och nytta. Lösningarna ska innefatta 
utveckling av e-tjänster.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som gör att individer med Internet-
vana inte använder e-tjänster som finns tillgängliga inom vård- och omsorgen; beror det på 
bristande marknadsföring och därmed bristande kunskap om e-tjänsterna eller finns det ett 
bristande förtroende för att e-tjänsterna ska kunna värna tillräckligt om personintegriteten? 
Insamling av data ska ske med hjälp av intervjuer.  
 
Denna uppsats ämnar bland annat undersöka: 

� Korrelationen mellan respondenters Internet-vana och användningsfrekvens av e-
tjänster inom vård- och omsorgen.  

� Vem som använder e-hälsotjänster (demografiska faktorer som ålder och 
familjekonstellation)? 

� Har e-tjänsterna underlättat för dessa individer? 
� Hur har dessa individer fått reda på dessa e-tjänster, skulle de vara intresserade att få 

mer information om nationella direktiv inom vård- och omsorg som Nationell eHälsa 
(samt vilka kommunikationskanaler skulle de vilja bli informerade genom) och vilka 
e-tjänster skulle de vilja bli erbjudna av vården? 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden som denna studie grundar sig på. 
Därefter presenteras en problemdiskussion som följs av problemställning och syftet som 
studien ska uppnå. Avsnittet innehåller även avgränsningen för undersökningen, och en 
presentation av tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Avslutningsvis presenteras en 
kort redogörelse för rapportens centrala disposition och centrala begrepp.  
 

1.1 Bakgrund  
Hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige är [decentraliserat] organiserat mellan stat, kommuner 
och landsting (SKL), och regleras under hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och 
sjukvårdslagen reglerar och markerar ansvarsområdena/utsträckningen mellan kommunerna 
och landstingen. Denna lag är utformad på så vis att den skänker kommunerna och 
landstingen relativt fria händer att sköta den egna hälso- och sjukvården. Staten sköter den 
övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken. Enligt paragraf 2 i Hälso- och Sjukvårdslagen 
(1982:763) är målet med hälso- och sjukvård (Regeringskansliet, 2007): 
 

 ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.” 

 
Hälsovårdssektorn är den mest informationstäta sektorn med sina många aktörer och 
beslutsfattare. Trots sin uppenbara vitala funktion i samhället, faller denna sektor ofta offer 
för budgetbesparingar och nedskärningar i landstingens och kommunernas ihärdiga försök att 
få ihop en budget som befinner sig i balans. Detta tillmötesgående från statens sida i 
samverkan med de investeringar som faktiskt görs i sektorn är praktexempel på skeva 
prioriteringar gällande försök att förbättra vårdsektorn. Fokus ska riktas mot den basala 
omvårdnadens behov istället för investeringar i att införskaffa spetskompetens inom 
specialiserade vårdområden. Genom omdirigering av fokus samt minskat gap mellan 
beslutsfattare och de individer som utför dagligt arbete inom hälsosektorn kan man undvika 
att budgetprioriteringar görs på patienternas bekostnad. Gapet mellan beslutsfattarna och 
arbetarna på operationell nivå orsakar att informationsutbyte mellan dessa parter är obefintlig 
(Regeringskansliet, 2007, Yarollahi, 2011).  
 
Nyckeln till att kunna erbjuda den höga kvalitetsstandard inom vården, som beskrivs i Hälso- 
och Sjukvårdslagen ovan, till individer i samhället är en säker och enkel tillgång till relevant 
information. Hälso- och sjukvården som erbjuds till individen kan förbättras alltså genom att 
frigöra information som lagras inom vårdsektorn. Genom att frigöra informationen och 
därmed göra den mer tillgänglig vinner man en hel rad fördelar; bland annat bättre insyn och 
delaktighet i sin individuella vård, information bidrar till bättre beslutsstöd, information 
gagnar dessutom forskning, utveckling av nya behandlingsmetoder och arbetsrutiner. För att 
möjliggöra användbarheten av information måste den struktureras, definieras och presenteras 
olika för olika målgrupper. Det huvudsakliga problemet som kommunerna och landstingen 
upplever idag ligger inte i insamling eller brist på data utan att informationen inte finns 
tillgänglig eller är användbar när den behövs som mest (Socialdepartementet, 2010).  
 
Det finns en målsättning att öka användningen av IT-stöd inte bara i offentliga myndigheter 
utan även privata och offentliga sektorer så att dessa kan agera som förebild för andra 
verksamheter. Genom utveckling av e-tjänster kan man lyckas frigöra inte bara information 
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utan även resurser, vilket möjliggör potential till verksamhetsutveckling (Amerzyanova & 
Larsson, 2011). Informationsteknologi (IT) är idag en naturlig del av de flesta verksamheter. 
Idag finns alla tekniska förutsättningar för att staten ska kunna erbjuda vård och omsorg av 
god kvalitet som sätter individens behov i centrum som inte är begränsad av organisatoriska 
gränser. Av denna anledning har IT-projektet Nationell eHälsa dragit igång vars primära syfte 
är att förbättra informationshanteringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, med 
hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (Socialdepartementet, 2010). Förenklat 
kan man förklara strategin Nationell eHälsa som ett nationellt [omfattande] projekt som har 
till uppgift att samordna, koordinera och strukturera relevant och lämplig information inom 
hälso- och sjukvården. Projektet innefattar tre delar (Socialdepartementet, 2010): 
 

� Ansvar för förvaltning och vidareutveckling av nationell informationsstruktur och 
fackspråk.  

� Framtagande av ett regelverk för hur den nationella informationsstrukturen och 
fackspråket ska användas. Detta regelverk ska inkludera principer för hur 
dokumentation ska dokumenteras på ett lämpligt och strukturerat sätt.   

� Ansvar för samordning av arbetet kring en gemensam nationell informationsstruktur. 
 

Regeringen beslutade 2006 efter att ha reviderat den nationella IT-strategin inom vård- och 
omsorg att arbetet skulle gå i en ny riktning. Strategin utvidgades för att bättre kunna täcka de 
förändrade behoven som observerats inom hälsosektorn. Dessa behov är bland annat nya 
lösningar som ska säkerställa data- och personintegritet och dataskydd, lagstiftning som ska 
främja informationskvalitet och skapa en enhetlig standard för termer och begrepp inom 
vården. Därför ändrades namnet från Nationell IT-strategi för vård- och omsorg till Nationell 
eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Ledorden för 
Nationell eHälsa-projektet är införande, användning och nytta. Huvudmännens satsning på 
Nationell eHälsa är 750 miljoner kronor totalt, en satsning på 250 miljoner kronor per år 
under en treårsperiod varav 90 % av denna summa finansieras med skattemedel. För att kunna 
ha råd med vårdbehoven som ständigt ökar måste hälso- och vårdsystemet effektiviseras 
(Socialdepartementet, 2010). 
 
Nationell eHälsa-projektet siktar mot att bringa nytta och skapa värde för tre målgrupper 
(Socialdepartementet, 2010):  

� Individen : Invånare, patienter och anhöriga bör ha kvalitetssäkrad information om 
vård- och omsorg tillgänglig. Dessutom bör dessa aktörer ha tillgång till 
dokumentation om tidigare insatser och behandlingar. Genom e-tjänster hoppas man 
kunna individuellt anpassa service för att främja patientdelaktighet. 

� Personal inom vård- och omsorg: Det är viktigt att dessa aktörer har en säker och 
enkel tillgång till elektroniska beslutsstöd som garanterar hög säkerhet och underlättar 
aktörernas dagliga arbete. Detta kan uppnås genom att säkerställa att strukturerad och 
relevant information är lättillgänglig och underlag för beslut om insatser och 
behandlingar finns tillgängligt. 

� Beslutsfattare inom vård och omsorgen och socialtjänsten: Kontinuerlig 
uppföljning av verksamhetskvalitet, verksamhetsstyrning, planering och 
resursfördelning kräver att det finns användbara verktyg till hands. Utöver 
beslutsfattarna är det viktigt att offentliga och privata forskningsaktörer har tillgång till 
information med hög kvalitet, som respekterar individens integritet.  

 
Center för eHälsa i samverkan (CeHis) bildades i syfte för att koordinera landstingens och 
kommunernas gemensamma ansträngningar för att utveckla eHälsostöd i form av e-tjänster, 
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infrastruktur samt regelverk som ska se till att informationstillgängligheten, kvaliteten och 
patientsäkerheten ska förbättras. CeHis (2005) formulerar sin vision på följande vis: 

 
”Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter god och säker vård och bra 
service. Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa vården till 
varje patients behov. IT används som ett strategiskt verktyg i alla delar av vården 
och de samlade vårdresurserna utnyttjas på ett mer effektivt sätt” 

 
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna (Se Appendix 1). 
Landstingens och kommunernas gemensamma handlingsplan innefattar följande steg: 
 

� Utveckla och samordna verksamhetsstödjande eHälso-tjänster 
� Se till att e-hälsotjänster är tillgängliga för allmänheten 
� Utveckling av teknisk infrastruktur (lösningar för säker kommunikation och data- och 

personintegritetsskydd)  
 
 

Fig 1. Målet med Nationell eHälsa (CeHis, 2005). 
 

1.1.1 E-tjänster  
Det finns ingen vedertagen definition för begreppet e-tjänst. Enligt Skatteverket (2011) är e-
tjänst en rad aktiviteter som kräver säkerhetslösningar för att få åtkomst till den önskade 
tjänsten. Denna säkerhetslösning innebär att tjänsten kräver inloggning för att få åtkomst. 
Rowley (2006) definierar e-tjänst som något verk som kan förmedlas via IT-kanaler. E-
tjänster kommer i denna rapport att betraktas som ett informationssystem av den anledningen 
att hantering av information är den huvudsakliga tjänsten i både e-tjänster och 
informationssystem. Man kan se på e-tjänster ur två perspektiv: som en informationstjänst och 
som en självbetjäningstjänst. Synen på e-tjänster som informationstjänst menar att det 
primära utbytet, själva tjänsten i detta fall, mellan parter är information. Konsekvensen av att 
se e-tjänster ur detta perspektiv är att tjänstens kvalitet i helhet är starkt kopplat till hur kund 
uppfattar informationskvaliteten då informationen är den primära [affärs]nyttan. Det andra 
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perspektivet på e-tjänster, självbetjäningstjänst, är att det inte finns någon mänsklig 
interaktion eller mellanhand. Dessa självbetjäningstjänster installeras oftast i hopp om att öka 
effektiviteten i en verksamhet (Karlsson, 2008). 
  
Områden som kan underlättas i vården med införandet av e-tjänster är exempelvis minskning 
av administrativa tjänster som beställning av läkemedel för patient och utökat antal 
självbetjäningstjänster tillgängliga för kund (se Fig 2). E-tjänsterna inom vården är normalt 
internetbaserade elektroniska tjänster som skapar möjligheter i form av ökat stöd för patient 
genom att öka tillgängligheten av information för patienter och anhöriga. Dock är det inte alla 
verksamheter som lyckas extrahera affärsnytta från e-tjänster, detta beror på att det finns 
bristande kunskap om hur organisationen ska hantera affärsnyttan med e-tjänster. Införandet 
av e-tjänster i organisationer har gett upphov till konkurrensfördelar. Exempelvis kan företag 
och myndigheter nu genom webbplatser vara tillgängliga dygnet runt eller det kan handla om 
information om läkemedel och behandlingar (Karlsson, 2008).  
 
Den drivande kraften bakom utvecklingen av e-tjänster generellt är ekonomiska faktorer, och 
teknisk utveckling inom vården har visat sig underlätta vårdarbetet. På detta plan fungerar e-
tjänsterna tillfredställande. Problemen som förknippas med e-tjänsterna däremot är att det är 
svårt att visa en tydlig korrelation mellan användning av e-tjänster som komplement inom 
vården och kostnadseffektivitet. Ett av problemen med e-tjänster inom vården är att de oftast 
inte kan användas av alla målgrupper i samhället, då speciellt den äldre befolkning oftast inte 
har samma förutsättning för detta som den yngre populationen. Detta kan bero på att den äldre 
populationen inte har tillgång till datoriserade stöd eller Internet, eller att de tvivlar på sin 
kapacitet att använda tjänsterna. Andra faktorer som kan påverka användningen av e-tjänster 
är att människor kan begränsas av sin förmåga att ta in information eller av sina 
psykomotoriska färdigheter. Vidare kan e-tjänsterna motarbetas av människor som hyser stor 
skepsis mot teknik, rädsla från personal för att bli ersatta som ett resultat av den tekniska 
utvecklingen eller på grund av negativ attityd och bristande anpassningsförmåga gentemot e-
tjänsterna. Vårdarbetare kan undvika att använda e-tjänster om det inte påvisas ett tydligt 
samband mellan användningen och nyttan som e-tjänsterna ska bidra med 
(Socialdepartementet, 2002). 
 
Affärsnyttan av e-tjänsterna kan mätas på olika sätt, genom användaracceptans eller Return on 
Investment (ROI). Det som kan betraktas som problem i detta fall är definitionen av 
affärsnytta i samband med e-tjänster eftersom det är svårt att mäta vilken affärsnytta som 
vården utvinner av att ha e-tjänster. I denna rapport definieras affärsnyttan som det strategiska 
värdet som organisationen tjänar genom e-tjänsterna. Affärsnyttan med informationssystem är 
det hållbara värdet som organisationen utvinner av systemet, i samspel med andra system eller 
självständigt. Hållbara värdet i denna kontext innebär att systemet ska vara hållbart över en 
lång tidsperiod (Cronk & Fitzgerald, 1999, Karlsson, 2008).  
 

1.1.1.1 För – och nackdelar med e-tjänster 
E-tjänster kan som nämnts innan, om hanterade rätt, agera som konkurrensfördelar. E-tjänster 
kan exempelvis användas för att få bättre interaktion mellan parter i organisationens 
värdekedja. E-tjänsterna är ett bra sätt att sammankoppla externa eller interna tjänster 
tillsammans med andra företags tjänster för att skapa nya utökade tjänster, som förenklad 
beställningsprocess för kund. Kommunikationskostnaderna reduceras eftersom 
kommunikationen mellan aktörer är underlättad då e-tjänsten erbjuder online-verktyg för att 
kommunicera med bland annat distributörer, leverantörer och kunder. Organisatoriska gränser 
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suddas ut på detta sätt. Informationen som finns i e-tjänsten blir mer tillgänglig för 
allmänheten. Med hjälp av navigeringsverktyg och sökfunktioner blir det enklare att extrahera 
önskad information. E-tjänsten frigör information vilket gör att strategiska beslut kan fattas 
med beslutsunderlag som är baserade på god empirisk grund (Karlsson, 2008). Strategin 
bakom e-tjänsterna inom just vården bygger inte på en nyskapande princip utan ämnar 
”cementera” och släta ut behovet som finns att befintliga system ska kunna kommunicera med 
varandra. Behovet att eliminera systemöar, isolerade system som inte kommunicerar med 
varandra (Beynon-Davies, 2002), är tillsammans med ekonomiska faktorer en ledande faktor 
till implementering av e-tjänster inom vården enligt Vinnovas rapport (Andreasson & Winge, 
2009) som handlar om innovationer och lösningar för att lyckas skapa en hållbar vård (se 3.3 
Kommunikation inom e-tjänster).   
 
En stor nackdel som e-tjänster måste överkomma är att kunden inte har tillräckligt förtroende 
för e-tjänsten. Detta kan vara en konsekvens av oprofessionellt gränssnitt, att tjänsten inte är 
tillräckligt snabb eller tillräckligt tillfredställande. Detta kan reflektera tillbaka negativt på 
organisationen i sin helhet. Om detta scenario är en sannolikhet är det av yttersta vikt att 
organisationen genast vidtar åtgärder för att få kunderna att få tillbaka förtroendet för tjänsten. 
Studier har visat att framgångsfaktorerna för att vinna en kunds förtroende för en tjänst är 
användaracceptans och god informationskvalitet. Det är fundamentalt att e-tjänsten accepteras 
av användarna och erbjuder information av god kvalitet för att undvika att tjänsten får negativ 
influens på organisationen (Karlsson, 2008).  
 
Säkerhetsfaktorn är en aspekt som många användare av e-tjänster oroar sig för. E-tjänster som 
myndigheter använder sig av måste följa personuppgiftslagen (PuL), register- och 
sekretesslagstiftning för att säkerställa att personuppgifter som användare uppger ska hanteras 
på ett lämpligt vis. E-tjänster måste skydda personuppgifter som samlas in, skydda 
personuppgifter som skickas mellan öppna nät för att oberättigade inte ska kunna få tag på 
uppgifterna samt säkerställa identiteten hos användaren som ska ta del av information som 
finns i e-tjänsten. Administrativa rutiner och tekniska lösningar finns etablerade för att 
säkerställa att personuppgifter som samlas in via en e-tjänst ska skyddas (Datainspektionen, 
2008). 
 
Inera är en av aktörerna som tillsammans med landstingen, kommunerna och personliga 
utförarna som skall ingå i de gemensamma ansträngningarna i utvecklingen av e-hälsotjänster. 
Företaget består av 125 anställda och får sina uppdrag från Center för eHälsa i samverkan 
(CeHis), landstingen och kommunerna. Med hjälp av Ineras kompetens inom IT-utveckling, 
vård och kommunikation ska Nationell eHälsa gå från idé till realitet. Ineras huvudsakliga mål 
inom projektet är att se till att informationen som finns tillgänglig i e-tjänsterna skall färdas 
säkert och slutligen nå rätt personer och målgrupper (Inera, 2011). De e-tjänster inom vård- 
och omsorgen som finns tillgängliga idag är exempelvis: 

� Sjukvårdsupplysningen (1177.se) 
� Mina vårdkontakter 
� Ungdomsmottagningen (UMO.se)  

� Vårdguiden 
� FASS.se 
� Apoteket  

1.1.2 eHälsa 
Begreppet eHälsa grundas på Världshälsoorganisationens (WHO, 1948) definition av hälsa: 
”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott 
frånvaron av sjukdom och svaghet”. Genom att lägga till ”e” till utvidgar man begreppet till 
att innefatta möjligheten att erbjuda vårdrelaterade tjänster med hjälp av 
informationsteknologi. Det är viktigt att komma ihåg att eHälsa inte är ett initiativ vars 
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primära fokus är teknologisk utveckling, utan ett försök att göra vården mer integrerad i 
dagens informationssamhälle genom att öka tillgängligheten för allmänheten hjälp av 
informations- och kommunikationsteknologi. eHälsa blir därmed knutpunkten för många 
discipliner, bland annat juridik, etik, sociologi, medicinsk informatik, kognitionspsykologi 
och beteendevetenskap som siktar mot att patienters, anhörigas, personal och beslutfattares 
behov i sjukdomsförebyggande syfte (Socialdepartementet, 2011, Center för eHälsa, 2005). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Sverige är ett av många länder som står inför framtida utmaningar inom sjukvård och omsorg 
då ökande antal individer som drabbas av kroniska sjukdomar direkt kopplat till livsstilsval. 
Kampen mot den ökande incidensen av sjukdomar ska skötas genom ett decentraliserat 
sjukvårdssystem samtidigt som allmänheten ständigt kräver högre kvalitet och effektivitet 
från vård- och omsorgen (Center för eHälsa, 2005).   
 
Enligt en undersökning som utfördes av Stiftelsen för Internetinfrastruktur (2010) använder 
91  % av Sveriges befolkning Internet om man inte inkluderar befolkningen som är över 75 år. 
Om man även inkluderar individer över 75 år är 85 % av Sveriges totala befolkning 
Internetanvändare. Sverige hamnar även på fjärde plats efter USA, Hong Kong och Kina när 
det gäller antal spenderade timmar på Internet i veckan. Svenskarna spenderar i genomsnitt 
15,5 timmar i veckan på Internet. Detta inkluderar användningen av Internet både privat och 
på arbetstid. Undersökningen visar även att svenskarna använder Internet mer och mer för att 
kolla upp information om vård och hälsa (se Tabell 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 2000 använde 15 % av Internetanvändare Internet som primär informationskälla angående 
vård och hälsa. 2010 visade samma undersökning att denna siffra ökat markant, och visar att 
55 % av befolkningen nu använder Internet för att söka information om vård och hälsa på 
Internet. Detta är en stadig ökning med fem procentenheter årligen. Studien visar att Internet 
inte utgör någon konkurrens för traditionella vård- och hälsoinformationskällor, utan agerar 
som komplement till dessa (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2010).   

Tabell 1. Andel Internetanvändare (över 18 år) som använder Internet som informationskälla angående hälsa och 
vård någon gång i veckan eller som vardagsaktivitet (i denna undersökning räknas vardagsaktivitet som dagligen 
eller + 3 gånger i veckan) (Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2010). 
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E-hälsotjänster är fördelaktiga att använda då e-tjänsterna gör vårdrelaterad information mer 
tillgänglig för patienter, anhöriga och individer inom vårdsektorn. E-tjänsterna anses bringa 
värde enligt Sveriges Kommuner och Landsting samt stat då de investerar 250 miljoner 
kronor årligen på utvecklingen av e-tjänster inom vård och omsorgen. Fördelarna som kan 
utvinnas med e-tjänsterna är bättre insyn och delaktighet i sin vård, bättre beslutsstöd inom 
vårdsektorn och bättre stöd för forskning om framtida behandlingsmetoder. Målet med 
eHälso-projektet är att personer ska börja använda e-tjänster vid behov av vårdrelaterad 
information. Eftersom projektet är en ny företeelse finns ingen tidigare forskning kring hur 
hög användningen av e-tjänster är samt hur kännedomen om e-tjänsternas existens uppstår hos 
personer. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (2010) har tydligt påvisat hur den svenska 
befolkningens användning av Internet för att söka vårdrelaterad information har ökat. I 
genomsnitt ökar denna siffra cirka fem procentenheter årligen. Finns det något samband 
mellan den ökande Internetanvändningsfrekvensen och kännedom och användning av e-
hälsotjänster? Faktorer som styr Internetanvändningen skulle i sådana fall ha en stark 
koppling med hur personer får reda på om e-tjänsterna. I synnerhet skulle demografiska 
faktorer som ålder och familjekonstellation som har en påverkan på Internetanvändning även i 
sådana fall ha en påverkan på användning av e-tjänster. Detta är information som skulle 
komma till nytta i Nationell eHälso-projektets mål att öka personers användning av e-tjänster. 
Denna diskussion skulle kunna utökas för att täcka ”varför” personer använder e-tjänster, 
närmare bestämt vilka faktorer gör att personer använder respektive inte använder e-tjänster? 
Hur kommer det sig att personer som väljer att inte använda e-tjänster när fördelarna som 
finns att utvinnas är klart definierade i Nationell eHälsas direktiv?  
 
För att få en giltig föreställning angående hur personer kommer att reagera på e-tjänster har 
denna uppsats fokuserat på tre faktorer, som har identifierat med hjälp av litteraturen som 
presenteras i tredje kapitlet av denna uppsats; marknadsföring, datasäkerhet och 
dataacceptans. Med hjälp av marknadsföring får individer en uppfattning och kunskap om 
produkten ifråga. Om en produkt är väl marknadsförd kommer personer att vara medvetna om 
produkten, dess kapacitet och vad produkten kan erbjuda individen. När individen blivit 
medveten om en produkt blir nästa hinder att överkomma hur väl individen kommer att 
acceptera system i avseende vilka fördelar som individen kan utnyttja och hur det kommer att 
underlätta för individen och därmed bestämma om individen kommer att acceptera systemet. 
Eftersom det gäller en produkt som erbjuds via Internet brukar det finnas restriktioner 
angående användning, närmare bestämt oro kring datasäkerhet. Frågeställningen lyder som 
sagt hur det kommer sig att individen väljer att använda eller inte använda e-tjänster? Därefter 
kommer en diskussion föras kring hur e-tjänster blivit marknadsförda och om individer finns 
några restriktioner kring datasäkerheten i e-tjänsterna.  
 
Denna diskussion ska undersökas genom intervjuer som ska kompletteras med 
litteraturstudier och tidigare forskning om e-tjänster i allmänhet för att studien ska kunna 
komma fram till slutsatser som bygger på goda empiriska grunder. 
 

1.3 Problemställning 
Denna uppsats ämnar undersöka hur personer uppfattar e-tjänster, närmare bestämt hur stor 
kunskapen och användningen av e-tjänster är. Fördelarna som finns att utvinna av e-tjänsterna 
är att information görs mer tillgänglig för patienter, anhöriga och individer inom vårdsektorn. 
Gapet mellan individ och vården minskar med hjälp av införandet av e-hälsotjänster. Vilka är 
de drivande faktorerna till att folk väljer att använda respektive inte använda e-tjänster – beror 
det på [bristande] kunskap om eller förtroende för e-tjänster?   
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Närmare bestämt belyser begreppet kunskap i detta fall hur stor kunskap individer har om e-
tjänster och hur denna kunskap har förvärvats, alltså vilka markandsföringsansträngningar har 
funnits för att öka medvetenheten om e-tjänster? Förtroende i detta fall belyser individernas 
tillit till e-tjänsterna gällande datasäkerhet.     
 

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva användningen av e-tjänster som informationskälla 
inom vård och omsorgen för en individs perspektiv genom att besvara frågorna varför 
individer använder respektive inte använder e-tjänster?  
 

1.5 Avgränsning 
Denna rapport ämnar, som nämnts ovan, undersöka två parametrar – marknadsföring och 
säkerhet. De 120 respondenterna som inkluderats i denna studie har valts slumpmässigt på 
gatan i centrala Lund.  
 

1.6 Tidigare forskning 
Jacobsen (2002) uppmuntrar forskaren till att leta efter tidigare forskning som gjorts inom 
området för att forskaren lättare ska kunna generera idéer kring tillvägagångssättet samt att 
vara uppmärksam på vilka motstånd som kan uppstå under arbetets gång.  
 
Under litteraturforskningen påträffades en studie med liknande grundprincip som denna 
studie, nämligen ”Vilka faktorer påverkar invånarnas användning av e-tjänster inom hälso- 
och sjukvård?” av Necovska & Lassholm (2011) vid Södertörns Högskola. Denna studie 
inkluderar även en marknadsföringsaspekt som Necovska & Lassholms studie inte 
innefattade, och därför användes deras uppsats inom området som vägledande. Båda rapporter 
utgår från ett individperspektiv gällande synen på e-hälsotjänster. Diskussionen kring e-
tjänster inom vård och omsorgen håller ett generellt tonläge då båda uppsatser kvantitativt, 
genom intervjuer/enkäter, undersöker individers uppfattningar om e-tjänster. Denna 
kandidatuppsats kan även rikta sig mot beslutsfattare inom vård och omsorgen då uppsatsen 
ämnar undersöka vilka faktorer som styr individers användning av e-tjänster. Informationen 
som extraheras från denna undersökning kan agera som vägledande för beslutsfattare inom 
vården eftersom undersökningen visar kartläggningen av e-tjänsternas genomslagskraft bland 
slutanvändarna/kund. Till slutanvändarna/kund räknas de aktörer som finner någon nytta av e-
tjänsterna genom användning.  
 
Stiftelsen för Internetinfrastruktur utförde en undersökning 2010 som undersökte svenskarnas 
Internet-vana i avseende av en hel rad olika aspekter, en av dessa aspekter reglerade 
Internetanvändning i samband med informationssökning om vård och hälsa. Denna aspekt 
togs i åtanke under arbetet med intervjuerna och respondenterna. I slutskedet av 
undersökningen spelade denna aspekt en avgörande roll i slutsatsbestämningen. Därför har 
denna undersökning också agerat som vägledande under arbetet med studien.  
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1.7 Språk 
Denna rapport inkluderar vissa engelska begrepp som inte har översats till svenska på grund 
av dess frekventa användning inom ämnet. Begreppen kommer att bli förklarade i rapporten 
samt under rubriken ”1.9 Centrala begrepp”.  
 

1.8 Rapportens disposition 
Kapitel 1 - Detta kapitel innehåller en beskrivning av bakgrunden som denna studie grundar 
sig på. Därefter presenteras en problemdiskussion som följs av problemställningen och syftet 
som studien ska uppnå. Avsnittet innehåller även avgränsningen för undersökningen och en 
presentation av tidigare forskning som gjorts inom ämnet. Avslutningsvis presenteras en kort 
redogörelse av rapportens centrala begrepp.  
Kapitel 2 - I detta kapitel följer en beskrivning på metodval och tillvägagångssätt som 
använts för att uppnå undersökningens syfte. Vidare finns beskrivningar på hur urvalet av 
respondenter skett, samt vilka etiska aspekter som beaktas i samarbetet med respondenterna 
för att styrka validiteten i respondenternas svar, och därmed rapportens trovärdighet.  
Kapitel 3 - Detta kapitel innehåller resultaten från teoriinsamlingen. Den teoretiska 
referensramen ska presentera teori om komponenter och aspekter som måste beaktas vid 
diskussion om införande av nya e-tjänster.  
Kapitel 4  - Detta kapitel kommer att presentera de resultat som samlats in under 
intervjuerna.  
Kapitel 5  -  Avsnittet kommer innehålla en djupare analysen av de erhållna resultaten 
Kapitel 6 – Detta kapitel  dediceras åt slutsatser som kommer att dras baserat på resultaten 
som samlats in under undersökningen i samband med den teoretiska referensramen som har 
ackumulerats under arbetets gång. 
Kapitel 7 – Detta kapitel kommer att innehålla författarens reflektioner kring undersökning, 
samt förslag på vidare forskning 

 

1.9 Centrala begrepp 
E-tjänst:  Tjänster som erbjuds genom informations- och kommunikationsteknologi. När 
denna rapport nämner e-tjänster menas e-tjänster som hälso- och sjukvården erbjuder, om 
inget annat nämns. 
CeHis: Center för eHälsa i samverkan    
SKL:  Sveriges Kommuner och Landsting 
Kund: Stakeholders som upplever någon nytta av e-tjänsterna (patienter, anhöriga, 
vårdpersonal, beslutsfattare etc.) 
Affärsnytta: Faktorer som gör att en organisation kan växa men även vara dynamisk i sin 
omgivning 
Konsument: De aktörer som använder sig av e-tjänsten. Se ”Kund”. 
EAP: Enterprise Architecture Planning 
SOA: Service-Oriented Architecture 
TAM: Technology Acceptance Model 
UTAUT : Unified Theory of Acceptance and Use of Tehcnology  
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2 METOD 
I detta kapitel följer en beskrivning på metodval och tillvägagångssätt som använts för att 
uppnå undersökningens syfte och mål. Vidare finns beskrivningar på hur urvalet av 
respondenter skett, samt vilka etiska aspekter som beaktas i samarbetet med respondenterna 
för att styrka validiteten i respondenternas svar, och därmed rapportens trovärdighet.  

2.1 Val av metod 
Jacobsen (2002) menar att man bör välja metod efter typ av problemställning. Denna studie 
går ut på att få fram vilka faktorer som påverkar individernas användning av e-tjänster som 
erbjuds inom vård- och omsorgen. De centrala faktorerna som undersöks närmare är hur stor 
kunskapen är hos individer om e-tjänster och till vilken grad denna kunskap är kopplad till 
användningsfrekvensen av e-tjänsterna samt hur stor tillit individerna har till e-tjänster – 
upplever de någon risk i samband med användning av e-tjänster? Det lämpligaste 
tillvägagångssättet, med tanke på undersökningens syfte och problemställning, är att tillämpa 
en kombination av den kvantitativa ansatsen och den kvalitativa ansatsen, med en extensiv 
utformning. Skillnaden mellan en intensiv och en extensiv utformning är antalet enheter och 
variabler som studeras. I en intensiv utformning fokuserar man på många variabler och få 
enheter, medan en extensiv utformning är fokus på få variabler men många enheter (Jacobsen, 
2002). Denna studie fokuserar kring ett fåtal klart definierade variabler och många enheter. 
Undersökningen kommer att omfatta 120 respondenter (se Urval av Respondenter). 
 
Med hjälp av den kvantitativa ansatsen är det lättare undersöka få variabler men många 
enheter på ett tid- och kostnadseffektivt sätt. En enkät har utformats (se Appendix 2), som jag 
har konstruerat, som tjänar som intervjumall. Denna enkät undersöker även en hel rad andra 
aspekter som kan vara intressanta, nämligen hur e-tjänsterna har underlättat för de 
respondenter som faktiskt använt sig av e-tjänsterna och vilka e-tjänster som de skulle vilja bli 
erbjudna av vården. Dessa frågor har ingen direkt klar koppling till undersökningens syfte 
men kan vara intressanta aspekter att ta i beaktning när man diskuterar e-tjänster. 
 
Vidare menar Jacobsen (2002) att genom den extensiva utformningen undersöks ett fenomens 
frekvens och omfattning. I detta fall syftar frekvensen till andelen individer som använder 
respektive inte använder e-hälsotjänster. På grund av stort antal enheter (120 stycken) som 
dessutom inte definieras eller avgränsas enligt några aspekter har den smidigaste strategin 
varit att intervjua respondenter face-to-face med enkäten som intervjumall. 
 
Vidare menar Jacobsen (2002) att det finns olika tillvägagångssätt att få grepp om 
verkligheten. Dessa tillvägagångssätt kallas för induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Den 
induktiva ansatsen skapar en bild av verkligheten genom att forskaren drar slutsatser genom 
att först få fram empiriska resultat och sedan jämför dem med relevant teori. Den deduktiva 
ansatsen bygger på att forskaren drar slutsatser som bygger på relevant teori och sedan samlar 
in empiri för att se om resultaten kan möta förväntningarna. Den abduktiva ansatsen är ett 
mellanting av ovanstående tillvägagångssätt. Det innebär att forskaren växlar mellan teori och 
empiri för att kunna dra slutsatser.  
 
Denna undersökning följer den abduktiva ansatsen då undersökningen inleddes med att samla 
in förkunskaper som samlades in genom teoriinsamling för att bygga en klarare bild av e-
tjänster som fenomen. Därefter samlades all empiri in och slutligen drogs paralleller till 
relevant teori för att se hur väl de stämmer överens med varandra.  
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2.3 Urval av respondenter 
Undersökningen omfattar 120 respondenter. Den geografiska positioneringen ska inte ha en 
påverkan på rapportens validitet (se Validitet). Dessa 120 respondenter intervjuades face-to-
face av mig, där intervjumallen var en enkät som jag konstruerade i förväg. Respondenterna 
valdes slumpmässigt, i den ordning som de passerade mig på gatan utanför Centralstationen i 
Lund. Tack vare att respondenterna inte valdes enligt några bakomliggande faktorer eller 
aspekter ska studien kunna utvinna flera perspektiv på synen på e-hälsotjänsterna eftersom 
respondenternas demografiska faktorer (som ålder och familjekonstellationer) varierade så 
pass stort. Anledningen till att undersökningen bestod av 120 respondenter är för att efter 
cirka 100 respondenter kändes undersökningen mättad och inga nya insikter kunde erhållas, 
men jag valde att intervjua 20 individer till utifall att det skulle visa sig att något nytt 
perspektiv kunde utvinnas. 
 

2.4 Bortfall 
Det visade sig vara väldigt enkelt att samla in respondenternas åsikter kring e-tjänster. Det var 
endast en handfull potentiella respondenter som tackade nej till att delta i undersökningen på 
grund av stress för att hinna med ett avgående tåg. Bortfallet har därför inte påverkat 
resultatets representativitet.  

2.5 Insamling av data 
Det finns två typer av data som kan samlas in under datainsamlingen: primär- och 
sekundärdata. Med primärdata menas den typen av data som forskaren samlar in själv för 
första gången från en primär informationsskälla. Detta kan göras med intervjuer, enkäter och 
observationer. Sekundärdata är den data som andra förutom forskaren har samlat in, alltså 
litteraturstudier (Jacobsen, 2002).  

2.5.1 Primärdata 
Primärdata innebär informationsinsamling som samlas in för första gången från en direkt 
informationskälla, exempelvis genom intervjuer eller e-postundersökningar (Jacobsen, 2002). 
 
Denna undersökning innefattar 120 intervjuer som utfördes face-to-face med en förbestämd 
intervjumall som var en enkät. I utformningsskedet av intervjumallen var den ursprungliga 
idén att denna undersökning skulle basera sig på en enkätundersökning som skulle skickas ut 
via e-post. Dock insåg jag snabbt att det skulle ur strukturperspektiv vara mer tidskrävande att 
sammanställa resultaten i analysskedet eftersom varje enkät skulle i sådana fall samlas in 
enskilt. Eftersom intervjuerna skedde muntligt och face-to-face kunde jag i förhand utforma 
kolumner och strukturera upp respondenterna efterhand som intervjuerna skedde i dessa 
kolumner. Dessutom gav det mig möjligheten att ta anteckningar på respondenternas egna 
resonemang och åsikter kring e-tjänster, som troligen var mer omfattande än om de skulle ha 
samlats in skriftligt genom enkäter. 
 
Eftersom enkäten inte var för omfattande och tog endast tre till fem minuter att utföra 
muntligt med en respondent togs beslutet att utföra intervjuer med respondenterna face-to-
face. Detta skulle även ge respondenterna möjligheten att fritt föra sina resonemang om e-
tjänsterna och ställa frågor direkt om de inte förstod något, vilket skulle ge undersökningen 
mer nyanserade svar i jämförelse om svaren skulle ha samlats in genom enkäter via e-post.  
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2.5.2 Sekundärdata 
Sekundärdata innebär information som någon annan forskare redan samlat in tidigare som 
man återger och kopplar till sin egen undersökning för att styrka svaren och undersökningens 
validitet (Jacobsen, 2002). Denna studiens utformning och jämförelser har baserats på 
litteraturstudier och en kandidatuppsats som gjordes vid Söderholms högskola (2011) som 
undersökte individers förhållningssätt till e-tjänster samt en undersökning utförd av Stiftelsen 
av Internetinfrastruktur som skänkte insikt om svenskarnas Internet-vana generellt och deras 
Internet-vana i samband med vård- och omsorg mer specifikt. 
 
Övrig litteratur identifierades på grund av dess relevans till de faktorer som undersökningen 
fokuserade på. Utöver generell information om e-tjänster och Nationell eHälso-projektet lades 
stort fokus på marknadsföring, datasäkerhet och dataacceptans. Detta för att dessa tre faktorer 
har stor påverkan på hur en individ kommer att reagera på ett nytt system och hur väl dessa 
individer kommer att acceptera systemet.  

2.6 Analys av data 
Denna studie har som utgångsläge att försöka samla in individers synpunkter kring varför e-
tjänster som erbjuds inom hälsovården inte används, samt vilka tjänster de vill bli erbjudna 
och om de skulle använda e-tjänster efter att ha fått mer information om nationella IT-direktiv 
inom hälso- och sjukvården och e-tjänster som redan finns tillgängliga i dagsläget. Genom att 
extrahera dessa aspekter kan en potentiell behovskartläggning etableras som skulle ge en bild 
av vilken kommunikation (och kommunikationskanaler) som skulle vara nödvändig för att 
höja medvetenheten och användningen kring e-tjänsterna men även tydligt påvisa om det 
finns en bristande tillit från befolkningens sida för att personintegriteten ska värnas och 
respekteras och varför denna bristande tillit existerar. Insamlingen av empirisk data sker via 
intervjuer. Informationen som utvinns genom intervjuerna ska struktureras i tabeller för att 
uppnå schematisk överblickbarhet över den insamlade data.  
 

2.7 Reliabilitet 
Reliabilitet syftar till att resultatet från en mätning eller undersökning är tillförlitligt, 
följaktligen att samma resultat ska kunna utvinnas oberoende av hur många gånger försöket 
upprepas (Jacobsen, 2002). Individernas åsikter kring e-tjänster. Resultaten extraherades 
genom intervjuer med slumpmässigt valda individer. Frågorna var inte för personliga för att 
respondenterna skulle känna sig illa till mods för att uppge svar, istället var reaktionen 
nyfikenhet och uppvisad vilja att få reda på mer information om e-tjänsterna. Det är nog 
troligt att samma svar skulle erhållas om undersökningen bedrevs ännu en gång. Intervjuerna 
hölls i Lund, men reaktionerna och åsikter om e-tjänsterna inom vård- och omsorg skiljer sig 
nog inte beroende på geografiska faktorer. Sjukvården skiljer sig inte märkbart mellan de 
olika regionerna och därmed bör inte respondenternas åsikter kring eHälsa ändras ifall 
undersökningen skulle upprepas. På grund av att den svenska sjukvården är decentraliserad 
bör nog viljan finnas att genomföra det nationella direktivet om eHälsa.  

2.8 Validitet 
Validitet är ett begrepp som syftar till om undersökningen har mätt de variabler som 
undersökningen ursprungligen menade att mäta (Jacobsen, 2002).  Denna studie har för avsikt 
att mäta slumpmässigt valda individers synpunkter på e-tjänster och deras anledningar till 
varför respektive varför inte de använder e-tjänster. Med hjälp av intervjuerna som utfördes 
undersöktes de variabler som studien ämnade undersöka. Vid varje intervju förklarades 
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begreppet e-tjänst och en lista fanns med exempel på e-tjänster inom vården. Dessa 
förklarades noggrant så att respondenterna hade tillräckligt med information för att kunna ge 
en respons på frågorna. Därför räknas även respondenternas svar, som inte kände till e-
tjänsternas existens innan intervjun, som att ha validitet i detta fall. 

2.9 Nackdel med metod 
Nedanstående kapitelavsnitt innefattar metodkritik och vilka nackdelar som är förknippade 
med ansatsvalet. 

2.9.1 Kvantitativ ansats 
Nackdelarna som följer med den kvantitativa ansatsen är att forskaren kan i förhand definiera 
vad som är relevant för undersökningen och på så vis ha en direkt effekt på resultatet som 
undersökningen genererar. Det kan vara att det sker ett urval av respondenter som forskaren 
vet kommer att uppge svar av en särskild typ. Detta har undvikits då frågorna tillät 
respondenterna föra fria resonemang kring vad de tyckte var viktigt med e-tjänster. 
 
Den största nackdelen i detta fall är den kvantitativa ansatsens ytliga prägel som gör att 
undersökningen inte lyckas fullkomligt fånga undersökningens komplexitet. Detta för att den 
extensiva utformningen är omfångsrik, i den benämningen att undersökningen ska lyckas 
fånga uppfattningarna hos många enheter i avseende av få variabler. Detta har till största mån 
undvikts genom att respondenterna valts ut slumpmässigt. I detta fall kan generaliseringen 
göras på grund av att enheterna valdes slumpmässigt utan några gemensamma aspekter eller 
faktorer.  

2.10.2 Kvalitativ ansats 
Nackdelarna som följer med den kvalitativa ansatsen är ansatsens komplexa, ostrukturerade 
och omfattande natur som gör att man lätt kan mista överblicken över informationen 
(Jacobsen, 2002). Detta har till största mån undvikits genom att intervjuerna endast baserat sig 
på de variablerna som studien fokuserat på. 

2.11 Etiska aspekter 
Jacobsen (2002) menar att det finns en del etiska aspekter att ta i beaktning när forskaren ska 
inleda sina intervjuer med utvalda respondenter. Dessa är: 

• Frivillighet: Alla respondenter ska delta i undersökningen av egen vilja utan någon 
press eller tryck från omgivningen. Denna aspekt kan betraktas som en självklarhet, 
dock kan det ske att respondenten känner sig tvingad att delta i undersökningen. 
Forskaren kan försöka undvika denna situation genom att upprepa faktum att 
deltagning i undersökningen är 100 % frivillig.  

• Kunskap: Alla respondenter ska vara fullt medvetna om undersökningens syfte och 
mål.  

• Motsägelser: Kan respondenten ha uppvisat ett beteendemönster/attityd som inte 
stämmer överens med deras vanliga beteendemönster/attityd? 

 
Dessa etiska aspekter har tagits i beaktning i genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna 
inleddes med en kort beskrivning om vad studien handlade om, hur det skulle dokumenteras 
och om respondenterna skulle vara intresserade att delta. I slutet av intervjun informerade jag 
de respondenter som visade  intresse av att få mer information om de nationella direktiven om 
eHälsa och vilka e-tjänster som finns tillgängliga för framtida användning. Även om 
intervjuerna utfördes face-to-face, uppgav jag som forskare inte upphov till något 
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Fig 2. Schematisk översikt över undersökningens utformning. 

beteendemönster som kan ha fördefinierat respondenternas åsikter och svar om e-tjänster 
inom vården och därför bör det inte finnas något beteendemönster hos respondenterna som 
var motsägelsefullt.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta avsnitt innehåller presentationen av teorin som är relevant för undersökningens 
syfte. Avsnittet innehåller aspekter som är viktiga att beakta vid införande av 
informationssystem i organisationer, teori om användaracceptans av ny teknologi, 
datasäkerhet och marknadsföring av e-tjänster. 

3.1 Informationssystem 
Ett informationssystem (IS) är ett datoriserat system vars uppgift är att sköta 
informationshanteringen och stödja kommunikationen inom eller mellan organisationer. Detta 
innefattar lagring, bearbetning och distribution av information. Syftet med informations-
system är att försörja organisationens informationsbehov samt att avlösa medarbetarna från 
rutinmässiga processer (Axelsson, 1998). Det finns två typer av informationssystem: 

� Standardsystem 
� Skräddarsydda system 

Standardsystem är standardiserade system som (med anpassning) kan användas av olika typer 
av organisationer. Skräddarsydda system är lösningar som har anpassats för en specifik 
organisation eller verksamhet. Det förekommer även en kombination av dessa lösningar, 
vilket är ett standardiserat system med vissa skräddarsydda funktioner.  
 
En viktig aspekt inom uppbyggnad av IS är att systemet ska kunna försörja användarnas 
informationsbehov, överensstämma med företagskulturen och organisationens affärsidé 
(Axelsson, 1998). 
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3.1.1 Införande av informationssystem 
Andersen & Goldkuhl (1994) menar att systemutveckling är benämningen på arbetet med att 
skapa och utveckla ett system. Begreppet inkluderar även arbetet med att försöka påverka 
organisationens attityd mot den potentiella förändringen som det nya systemet kan resultera i 
men även organisationens attityd mot själva systemet. Införande av ett informationssystem i 
en verksamhet kommer att resultera i en förändring och kommer att påverka organisationen 
oavsett organisationens erfarenhet av implementation av informationssystem. Vidare menar 
författarna att systemutvecklingsarbetet ska skötas med hänsyn till verksamhetens, 
användarnas och systemutvecklarnas attityd gentemot utvecklingsarbetet.    
 
Om hanteringen av införandet av informationssystem inte sker på ett korrekt vis löper 
organisationen risken att informationssystemet inte kommer att bidra med den tänkta 
funktionaliteten som var informationssystemets ursprungliga syfte. Boddy et al. (2002) menar 
att endast cirka 11 % av systeminförande i organisationer sker framgångsrikt och cirka 80 % 
misslyckas på grund av felaktig hantering av införandet. 50 – 75 % av alla systeminföranden 
läggs ned på grund av problem med införandet enligt två studier som utfärdades av META 
Group och Applied Data Research (Ahlstedt & Johansson, 2007). Boddy et al (2002) menar 
vidare att misslyckande respektive framgång med systeminförande är starkt kopplat till 
ledarskapet som koordinerar och övervakar införandet och inte på grund av tekniska faktorer. 
Problem som identifieras i samband med informationssystemsinförande är att användare inte 
förstår informationssystemet vilket kan sänka motivationsgraden hos användaren till att 
använda informationssystemet, systemutvecklaren och användaren har missförstått varandra 
och därmed inte fått med alla kravspecifikationer och önskemål som ska säkerställa att 
informationssystemet ska bidra den tänkte funktionaliteten (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  
 

3.2 Införande av informationssystem i hälso- och sjukvården 
För att införande av informationssystem i en organisation ska ske på ett framgångsrikt vis 
måste en symbios finnas mellan tekniska och mänskliga aspekterna. Införandet betyder alltid 
att en förändring kommer att ske vilket kan medföra risker om införandet inte hanteras 
korrekt. Inom vård och omsorgen är det viktigt att först funderar på hur en ny teknik i form av 
ett informationssystem kommer att påverka användare (patienter, vårdpersonal, beslutsfattare, 
forskare etc.) vårdprocesser och organisationen i sin helhet (Ahlstedt & Johansson, 2007). 
 
Förutom att vara medveten om riskerna som kan ske i samband med införande av nytt 
informationssystem är det även viktigt att det finns [utbredd] kunskap inom organisationen för 
att användarna ska kunna utnyttja systemet på optimalt vis. Hälso- och sjukvårdssystemet är 
ett komplext nätverk som involverar många aktörer som har olika intressen och olika 
informationsbehov. Många av aktiviteterna som vårdpersonalen utför på en daglig basis har 
blivit så pass självklara att ingen längre reflekterar kring dem och kunskapen om dessa 
aktiviteter har blivit osynliga för systemutvecklarna. Osynlig kunskap är omöjlig att överföra 
till nya system vilket kan resultera i att viktig funktionalitet som utförs frekvent inte kommer 
att inkluderas i det nya systemet. Konsekvensen av detta blir att informationssystem inte 
kommer att hålla den standard som är efterfrågad (Bjerhag & Skog, 2009). För att skapa de 
bästa förutsättningarna för både systemutveckling och systeminförande inom vården måste 
systemutvecklarna förstå användarna och organisationens komplexitet för att få bättre 
förståelse för systemkraven som finns inom hälso- och sjukvårdssystemet (Bjerhag & Skog, 
2009).  
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2007 utfördes en studie i USA som undersökte hur IT inom sjukvården upplevdes av läkare, 
med fokus på fördelar samt misstag som utvinns av införandet av IT-systemet. Studien visade 
att största hindret mot införandet av systemet är avsaknaden för finansiellt stöd och osäkerhet 
förknippad med kapitalsatsningens utfall. Nästan 70 % av respondenterna fann att det 
saknades en utförlig implementationsplan och IT-personal. Drygt hälften av läkarna var 
osäkra på sin egen kapacitet att lyckas använda systemet. Detta är problem som kan 
övervinnas genom utbildning och certifiering samt standardisering för att kunna få ett bättre 
samspel med andra system som redan finns i organisationen (Bjerhag & Skog, 2009).  
 

3.3 Kommunikation i e-tjänster 
Syftet med e-tjänster är bland annat att frigöra information för att kunna stödja 
verksamhetsfunktioner och aktörer i det dagliga arbetet inom vården samt förstärka och 
bibehålla kompetensen som finns inom organisationen för att försäkra god vård. Genom att 
implementera både formella och informella kommunikationskanaler i organisationen 
involveras alla aktörer oavsett om de befinner sig innanför eller utanför organisationens 
gränser och detta främjar kommunikationen mellan dessa aktörer. E-tjänsterna ämnar även 
uppfylla kravet att främja kommunikation mellan befintliga system, strukturer och processer 
(Andreasson & Winge, 2009).  
 
De kommunikationsområden som påverkas av e-tjänsterna delas in i fyra kluster: 

� E-tjänsterna skall stödja löpande vård- och omsorgsplanering, vårddokumentation 
och uppföljning 

� De skall stödja kommunikation och tjänstebeställning utanför organisationsgränserna 
och kunna utökas i takt som det sociala nätverket/klientelen byggs ut.  

� Det ska vara möjligt att bygga communities/forum för att underlätta kommunikation 
� Integrera tjänster som skall underlätta distansvård och därmed göra vård i hemmet 

säkrare. 
 
Hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige är decentraliserat i dagsläget eftersom de olika 
informationssystemen som finns i vård- och omsorgen i de olika regionerna har egna 
kommunikationslösningar och egna databaser. Detta är inte ett hållbart tillvägagångssätt. Det 
måste skapas en gemensam plattformslösning som integrerar de olika systemen med varandra 
för att kunna generera information och dokumentation på ett säkert, enkelt och strukturerat 
vis. E-tjänsterna skall även erbjuda nya grafiska gränssnitt som ska främja användbarhet och 
att användarna ska känna att e-tjänsterna är värdeskapande för kunderna än de traditionella 
systemen. Primärt kommer de värdeskapande egenskaperna ligga i att kunna extrahera 
information på ett lättare sätt genom navigations- och sökfunktionerna som kommer att 
integreras i e-tjänsterna. Bilden nedanför illustrerar hur e-tjänsterna ska stödja de olika 
verksamhetsfunktionerna och nivåerna inom vården (Andreasson & Winge, 2009). 
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Fig 3. Vilka verksamhetsfunktioner och nivåer som e-tjänsterna ämnar stödja (Vinnova, 2009). 
 
Syftet med en tjänst är att en aktör utför ett antal aktiviteter för att uppnå ett visst resultat. 
Därför är det viktigt att en beskrivning av detta resultat finns bifogat så att tjänsten kan utföras 
med rätt aktiviteter för att uppnå det önskade resultatet. För att resultatet ska uppnås kan det 
vara viktigt för enheter att samarbeta och vara i samspel med andra enheter samtidigt. För att 
allting ska uträttas på ett korrekt vis måste det finnas tillgång till god informationsförsörjning. 
Vissa e-tjänster kan ha som syfte att stödja vissa verksamhetstjänster, andra kan vara inriktade 
på att hitta, välja och initiera vissa verksamhetstjänster från exempelvis andra vårdgivare.   
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3.4 Hur ska man utveckla e-tjänster som ämnar stödja verksamhets-
processer som är värdeskapande? 
De individer inom vården som hyser skepsis mot IT-lösningar riktar kritik mot att IT-
systemen som implementeras inte uppfyller det som förväntas av dem. Det är då viktigt att 
komma ihåg att poängen med e-tjänsterna inte är teknikfrämjande inom organisationen utan 
verksamhetsfrämjande är den drivande kraften för utvecklingen. Enligt Vinnova (2009) är 
verksamhetsutvecklingen den bästa ansatsen för att lyckas skapa fokus på patienterna och öka 
värdeskapandet för dem. För att åstadkomma en vård och omsorg som lägger individens 
behov i centrum måste vården och omsorgen genomgå en omorganisering som kommer att 
kräva nya processer, nya roller och nya arbetsformer. En omorganisering av denna kaliber 
kommer att kräva mer information än vad som finns tillgängligt i de traditionella systemen, 
därför kommer e-tjänsterna att spela en möjliggörande roll i omorganiseringen. Resultatet 
kommer att bli en ökad delaktighet (Karlsson, 2008).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4. Värdeskapande vård- och omsorgsprocesser (Vinnova, 2009). 
 
 
För att utveckla de traditionella systemen krävs det att: 

� Vårdgivarna inser förbättringspotentialen i att hålla fokus på individens behov och 
inse hur e-tjänsterna utifrån detta perspektiv kan försörja med information   

� Utifrån patienternas behov formulera ett övergripande mål och arbeta mot detta. 
Genom detta synsätt kan man lättare identifiera vad som anses vara värdeskapande för 
individen 

 
Detta tillvägagångssätt kräver ett processorienterat synsätt. Inledande fasen blir att identifiera 
de aktiviteter och processer som är värdeskapande för individen. De värden som är viktiga för 
patient kan vara undvikande av sjukdom eller behandlingar i förebyggande syften till exempel 
(Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Hälso- och sjukvården är en organisation som befinner sig i en ständig virvelvind av 
innovationer, kontinuerliga förändringar och omstruktureringar. Av denna anledning är det 
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naturligt att organisationen ställer krav på sina informationssystem att förändringar ska kunna 
mottas på ett effektivt och snabbt sätt, vilket i sin tur ställer stora krav på systemarkitekturen. 
Enterprise Architecture Planning (EAP) är en utvecklingsprocess som fokuserar på 
utformning av IT-lösningar och stöd som i sin tur strävar efter att underlätta arbetet med att nå 
måluppfyllelse i organisationen. Service-Oriented Architecture (SOA) har sitt ursprung från 
EAP. SOA är webbtjänster som möjliggör samverkan mellan olika system, även kallad 
interoperabilitet, och följaktligen underlättar koppling mellan teknik och affärsprocesser. Med 
hjälp av SOA kan vård- och omsorgen ta sig an de utmaningar som påträffas med att anamma 
ett processorienterat synsätt och nya vårdkoncept (Motiwalla & Thompson, 2009). 
 
I samband som arbetet med Nationella IT-strategin för vård- och omsorg initierades fastlades 
även ett annat nationellt omfattande projekt, Nationell Informationsstruktur (NI), vars syfte är 
att utforma enhetlig informationsstruktur som innebär att vård- och omsorgen ska använda sig 
av enhetliga termer, standards och fackspråk. NI inkluderas inte i denna kandidatuppsats men 
nämner projektet av anledningen av att detta IT-initiativ också kommer att påverka e-
tjänsternas utformning då förhoppningarna är att hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige ska 
börja använda sig av gemensam informationsstruktur (Andreasson & Winge, 2009). 
 

3.5 Technology Acceptance Model (TAM) 
I slutet av 1980-talet, i takt med att informationssystemen började blomstra i verksamheter, 
lades stort fokus bland akademiker på hur användare accepterade den nya teknologin 
(Necovska & Lassholm, 2011). Det tog inte lång tid innan det stod klart att om 
användaracceptansen var låg riskerade företaget förlora resurser och kapital. När 
användaracceptans är i fokus är Technology Acceptance Model (TAM) den mest framstående 
modellen. TAM utvecklades av F.D Davies på slutet av 1980-talet för att förklara beteende i 
samband med datoranvändning. TAM är baserad på teorin bakom Fishbein och Azjens 
Theory of Reasoned Action (TRA)1. TAM är en informationssystemsteori som med hjälp av 
en modell framlägger hur användare kommer att acceptera och använda en viss typ av 
teknologi (se Fig 5). När en användare står inför ny teknologi finns en rad faktorer som 
kommer att påverka användarens beslut om och när användaren ska använda teknologin 
(Mazhar, 2006): 

� Perceived usefulness (PU): definierades av F.D. Davies som graden till vilken en 
individ tror att användning av en viss typ av system kommer att höja performance på 
hans/hennes jobb. 

� Perceived ease-of-use (PEOU): Davies definierade detta som graden till vilken en 
individ tror att användningen av en viss typ av system kommer att underlätta för 
individen. 

Målet med TAM är att bidra med en förklaring bakom bestämningsfaktorerna av 
datoracceptans som är generell, alltså förmågan att förklara användarbeteende för en lång rad 
av olika teknologier. Om en individ uppfattar att en teknologi har nytta kommer 
användaracceptansen att vara hög eller om teknologin är enkel att använda och gärna 
underlättar vissa situationer för individen. Användaracceptans definieras som en 
                                                 
1
 Theory of Reasoned Action är en teori som utvecklades av M. Fishbein och I. Azjen under 1960-talet. Teorin 

kartlägger en individs reaktion och vilja att agera på ett särskilt vis. Betoningen ligger på avsikt – som definieras 

som en plan eller risk att en individ kommer uppvisa ett beteendemönster i en särskild situation. Enligt TRA är 

normer och attityder den främsta anledningen till varför individer agerar på ett visst sätt och är den drivande 

faktorn bakom individers beteende (Necovska & Lassholm, 2011).  
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demonstrerad vilja inom en användargrupp att använda informationsteknologi för aktiviteter 
som systemet ämnar stödja (Mazhar, 2006).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 5. Technology Acceptance Model (TAM).  
 

3.5.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Tehcnology (UTAUT) 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är en modell som är en 
förlängning av TAM-modellen och andra modeller som är relaterade till användaracceptans. 
UTAUT-modellen tar till hänsyn demografiska och sociala faktorer som ålder, kön, 
erfarenhet, socialt inflytande etc. som kan påverka en individs uppfattningar angående 
systemacceptans som TAM-modellen inte inkluderar. Senare TAM-forskare har identifierat 
och inkorporerat ytterliggare bakomliggande faktorer som kan påverka en individs 
benägenhet att acceptera ett system – kontextuella och situationsbaserade faktorer. Dessa 
faktorer kan vara kopplade till externa förhållanden som [nationella] kulturella värderingar 
(maskulinitet/femininet, individualism/kollektivism etc) (Bieber et al, 2010). 
 
Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) är en modell som ämnar 
förklara IS-användning och efterföljande användarbeteende. Teorin består av fyra 
beståndsdelar (Bieber et al, 2010):  

• Performance expectancy: Till vilken grad individen känner att användningen av 
systemet kommer att hjälpa henne/honom att uppnå fördelar i arbetsperformance 

• Effort expectancy: Till vilken grad individen känner att användningen av systemet 
underlättar för individen 

• Social influence: Till vilken grad som individen känner att det är viktigt att andra tror 
att hon/han använder systemet 

• Fascilitating conditions: Till vilken grad individen tror att en organisation och teknisk 
infrastruktur existerar för att stödja systemet. 
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Dessa fyra beståndsdelar har en direkt påverkan på användaravsikt och användarbeteende. 

 
Fig 6. UTAUT-modell (Bieber et al, 2010). 
 
Performance expectancy, social influence och fascilitating conditions är de punkter som 
denna uppsats lägger störst fokus på. I intervjuerna blev respondenterna direkt tillfrågade om 
de ansåg att e-tjänsterna kunde underlätta för individerna (performance expectancy), 
familjekonstellationer, ålder, kön (social influence) samt vad respondenterna anser om 
marknadsföring och datasäkerhet (fascilitating conditions) kopplade till e-tjänster. 
Presentation av resultat kommer att ske i kapitel 4 Resultat/Empiri och vidare diskussion 
kring resultaten presenteras i kapitel 5 Analys.  
 

3.6 Marknadsföring 
Marknadsföring av varor och tjänster inom hälso- och sjukvården regleras inom 
marknadsföringslagen (SFS 2008:486) som menar att reklam utfärdad av hälso- och 
sjukvården måste följa god marknadsföringssed. Detta innebär att det finns vissa regler som 
måste följas för att skydda kund som ska konsumera tjänsterna eller produkterna. Exempel på 
dessa lagar är att reklamen måste identifiera en tydlig avsändare, inga vilseledande påståenden 
får användas angående tjänsten/produktens kvalitet eller attribut. Vidare finns också 
Tillkännagivande av marknadsföringslagen (2008:487) som hanterar marknadsföringsmetoder 
som är förbjudna i alla EU-länder. Enligt marknadsföringslagen får jämförande 
marknadsföring förekomma, vilket innebär att benchmarking, med hjälp av statistik får 
användas men inte om syftet är för att rekrytera patienter. Påvisa för- och nackdelar till sin 
egen vinning med hjälp av jämförande marknadsföring är inte tillåtet enligt de 
marknadsföringsetiska reglerna. Självklart måste innehållet vara helt sanningsenligt. Förutom 
marknadsföringslagen finns också tystnadsplikt- och sekretesslagen (2009:400) som måste 
följas för att skydda konsumentens integritetsrätt. Denna lag måste också tas i beaktning vid 
marknadsföring av tjänster och produkter inom hälso- och sjukvården. Dessa 
marknadsföringsetiska regler har uppkommit i takt som patienters valfrihet har ökat.  
 
Det finns en övervakningsnämnd som har till uppgift att övervaka marknadsföringen som sker 
kring produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården. Privata hälso- och sjukvården måste 
få marknadsföra sig för att folk ska få ökad medvetenhet om dess existens men även förstå att 
det är ett godtagbart komplement till den offentliga sektorn. En av övervakningsnämndens 
viktigaste uppgifter är att se till att ingen marknadsföring får ske som skapar en onödig 
efterfråga. Ett exempel är kliniker som kan locka med meddelanden om att man kan slippa 
glasögon trots att synfelet saknar medicinsk grund och därmed inte kräver en operation av den 
kalibern (Äärimaa, 2003).   
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Enligt Hjertqvist (2011), VD för Health Consumer Powerhouse2, finns det en juridisk gråzon 
gällande hälso- och sjukvårdens marknadsföring – användningen av sociala medier3 för 
marknadsföringssyften. Om en aktör inom hälso- och sjukvården skulle vilja marknadsföra en 
tjänst eller produkt måste marknadsföringsmaterialet enligt lag tydligt återge vem avsändaren 
är. Genom sociala medier som Facebook, Twitter eller bloggar kan det vara svårt att 
identifiera den ursprungliga avsändaren då material kan publiceras otaliga gånger på olika 
platser på Internet. E-tjänster inom hälso- och sjukvården har vårdcentralernas och 
landstingens webbsidor som primära marknadsföringskanaler.  
 

3.7 Datasäkerhet och personintegritet 
Allt fler myndigheter hakar på i trenden att utveckla e-tjänster. Det är viktigt att 
personuppgifter som uppges av individer skyddas, hanteras och lagras på korrekt vis. Detta 
regleras via registerlagstiftning, sekretesslagstiftning och personuppgiftslagen (PuL). Om en 
individ uppger personuppgifter till en myndighet, oavsett medium, är denna myndighet 
personuppgiftsansvarig för att dessa uppgifter skall behandlas på korrekt vis inom 
verksamheten. När personuppgifter skickas in till en myndighet via en e-tjänst måste denna 
myndighet beakta dessa tre säkerhetsaspekter (Datainspektionen, 2008): 

� Begära autentisering för att säkerställa identiteten hos användaren 
� Skydda personuppgifter så att utomstående och obehöriga inte skall få åtkomst till 

informationen 
� Skydda personuppgifter som har samlats in 

 
Autentisering innebär att myndigheten ber användaren fastslå sin identitet för att få åtkomst 
till önskade personuppgifter via e-tjänster. Risken för att obehöriga och utomstående individer 
skall få åtkomst till information minskar samt att när autentisering sker uppstår ett bindande 
juridiskt avtal för individen som utför autentiseringen. Autentiseringen kan ske genom 
uppgivning av personligt lösenord, e-legitimation och engångslösenord. Val av 
autentiseringsmetod beror på hur känslig informationen är och vilka risker finns med 
behandling av informationen. Känslig information definieras som (Datainspektionen, 2008): 

� Information som kan identifiera ras/etniskt ursprung 
� Religiösa eller filosofiska åsikter 
� Politiska åsikter 
� Medlemskap i fackförening 
� Uppgifter som rör hälsa eller sexliv 

 
Om myndigheter ska samla in eller skicka information som innehåller känslig information (se 
ovan) om individer måste denna information krypteras. Krypteringen ser till att obehöriga 
individer inte kan få åtkomst till information någonstans längs vägen och förvanska 
informationen, endast den avsedda mottagaren kan få tillgång till innehållet. Även lagring av 
känslig information hos myndigheter kräver administrativa rutiner och tekniska lösningar 
(Datainspektionen, 2008).  
 

                                                 
2
 Health Consumer Powerhouse utvecklar konsumentinformation om sjukvård för att patienter ska kunna 

utvecklas till vårdkonsumenter – en aktör som utan problem kan navigera sig genom vårdsystemet (Hjertqvist, 

2011). www.healthpowerhouse.se  
3
 Sociala medier definieras som aktiviteter som kombinerar teknik och social interaktion för att förmedla 

information. Exempel på sociala medier är forum, communities, bloggar, wikier (Hjertqvist, 2011). 
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Tabell 2. Schematisk översikt över respondenternas ålder. 

4 RESULTAT/EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras de resultat som har erhållits från intervjuerna. Resultaten från 
intervjuerna kommer att mynna ut i behovsbilder som baseras på respondenternas svar 
angående marknadsföringsbehov, risker och generell kunskap om e-tjänsterna.  
 
De empiriska resultaten samlades in genom en rad intervjuer som hölls med slumpmässigt 
valda respondenter i centrala Lund (120 intervjuer totalt). Utav dessa 120 respondenter var 64 
kvinnor och 56 män, 53 % kvinnor respektive 47 % män. Syftet med intervjuerna (se 
Appendix 2) var att se hur många procentenheter som kände till e-tjänster som finns 
tillgängliga inom vården, antalet som använde respektive inte använde e-tjänsterna och 
anledningen till användningen respektive valet att inte använda e-tjänsterna. Respondenterna 
som använder e-tjänster fick förklara om de kände att e-tjänsterna underlättade något för 
respondenterna och hur. Vidare undersöktes om respondenterna som var användare av e-
tjänsterna ansåg att det fanns en risk med användandet och vad denna risk uppfattades vara. 
Under intervjun besvarade respondenterna även om de ansåg att marknadsföringen för e-
tjänsterna var tillräcklig eller om de skulle vilja få mer information – och genom vilka 
marknadsföringskanaler som respondenterna helst skulle vilja få denna information. Denna 
marknadsföringsaspekt inkluderade även en fråga om respondenterna skulle vilja få reda på 
mer om nationella direktiv angående vård och hälsa i Sverige.  
 
De två inledande frågorna i intervjun undersökte demografiska faktorer: ålder och antal barn, 
som visas i tabellerna nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellerna visar att respondenterna varierar stort avseende ålder, från 15 år till den äldsta 
respondenten som var 78 år gammal. Majoriteten av respondenterna, 47 %, var mellan 19 och 
35 år gamla. Denna undersökning inkluderade respondenter som var under 18 år eftersom 
Ungdomsmottagningen också erbjuder en e-tjänst för konsumenter upp till 22 år.  
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Majoriteten av respondenterna, 94 respondenter (78 %) har antingen inga eller ett barn. 41 
respondenter har inga barn (34 %) och 53 respondenter uppgav att de hade ett barn (44 %). 
Cirka 22 % av respondenterna (26 respondenter) har mellan två till fem barn. Ingen av 
respondenterna hade mer än fem barn. Anledningen till att denna fråga var relevant i 
undersökningen är att barn genomgår många sjukdomar under sin uppväxt och som förälder 
kan det vara intressant och nyttigt att ha kunskap om e-hälsotjänster för att kunna försäkrar sig 
om en säkrare distans vård om det är nödvändigt.  
 
Respondenterna blev ombedda att uppge sin Internet-vana, på en skala från 1 till 10 (se Fig 6). 

Fig 7. Svarsalternativsskala. 
 
 
Totalt 75 % av respondenterna uppgav att de hade en god Internet-
vana (mellan 8 till 10 på skalan). 48 % totalt av respondenterna 
uppgav ha väldigt god Internet-vana (skala 9-10). Endast 8 % 
påstod att de hade en låg Internet-vana (skala 0-4); varav 2 % inte 
hade någon Internet-vana alls (se Tabell 4).  De procentenheterna 
som inte hade någon Internet-vana var personer som befann sig i 
åldersintervallet 65 och högre, de uppgav även att de inte hade 
tillgång till en dator överhuvudtaget. 4 % av respondenterna 
uppgav att de hade en medelgod Internet-vana (5 på skalan). 6 % 
totalt uppgav att de hade en Internet-vana som befann sig på en 
skala mellan 6 och 7. 
 
 
 
 
 

Skala 
Internet-vana 
(uttryckt i %)  

0 2 
1 0 
2 0 
3 3 
4 5 
5 4 
6 2 
7 5 
8 27 
9 25 

10 23 

Tabell 3. Schematisk översikt över antal barn respondenterna har 

Tabell 4. Schematisk översikt över  
respondenternas Internet-vana 
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Fråga fyra bad respondenterna berätta om de kände till någon/några e-tjänster som erbjuds 
inom vård- och omsorgen. Totalt 43 % kände till att det existerade e-tjänster som hälso- och 
sjukvården erbjuder och 57 % kände inte till dessa e-tjänster. 

 
 
 
 
 

Tabell 5. Antalet respondenter som kände till e-tjänster som erbjuds av vård- och omsorgen. Tabellen 
visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter.  
 
De 52 respondenterna som kände till e-tjänsternas existens, ombads att namnge några 
exempel på e-tjänster inom hälsa- och sjukvård som de kände till. Majoriteten av 
respondenterna uppgav ”Mina vårdkontakter” och ”Vårdguiden” som de huvudsakliga e-
tjänsterna de hört talas om, då de fått reklam i brevlådan om att vårdvalet kan göras med hjälp 
av dessa e-tjänster. Några av respondenterna kände till att Apoteket också har en e-tjänst. Ett 
fåtal respondenter visste att information om e-tjänsterna som rör hälsa- och sjukvård kan 
hittas på landstingens hemsida. Den yngre populationen kände till att ungdomsmottagningen 
(UMO.se) har en e-tjänst som kan vara till hjälp om man upplever bekymmer med 
[sexual]hälsan eller har frågor om hälsa- och sjukvård. Respondenterna blev sedan ombedda 
att förklara hur de har fått reda på e-tjänsternas existens. Några respondenter blev, som 
nämnts ovan, medvetna om e-tjänster genom utskick av brev hem. En stor del av 
respondenterna hade dock använt sökmotorn Google© för att ta reda på information om 
sjukdom och symptom och landat på Apotekets och ungdomsmottagningens hemsidor som 
låtit respondenterna navigera vidare till e-tjänsterna. Några av respondenterna har fått reda på 
e-tjänsten ’Mina vårdkontakter’ när de ringt in till vårdcentralen. Under telefonkön blev de 
informerade och uppmuntrade till att också använda sig av e-tjänster som komplement om 
möjligt som vårdalternativ.  
 
De 52 respondenter (43 % av den totala populationen) som kände till att det fanns e-tjänster 
inom hälso- och sjukvården fick besvara om de någonsin använt en e-tjänst. Av de 52 
respondenter som kände till om e-tjänsterna hade 27 % använt en e-tjänst. 73 % hade inte 
använt e-tjänster men kände till deras existens. 14 respondenter av totalt 120 respondenter, 11 
% av den totala populationen, har alltså använt sig av e-tjänster. Av de 52 respondenter som 
känt till e-tjänsternas existens har 38 inte använt e-tjänster. 

 
 
 
 
 

Tabell 6. Antalet respondenter som har använt e-tjänster som erbjuds av vård- och omsorgen. Tabellen 
visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
Vidare frågades de 14 respondenter som använt e-tjänster inom vården om de känner att e-
tjänsterna har underlättat för dem. 79 % av de 14 respondenterna (11 respondenter) uppgav att 
de känt att e-tjänsterna har underlättat för dem. 3 respondenter, 21 % av de 14 respondenterna, 
uppgav att de inte har märkt av någon skillnad och att de inte underlättat någonting enligt 
deras uppfattning. Totalt har 11 respondenter (9 %) av den totala populationen av 120 
respondenter uppgivit svaret att de känner att e-tjänsterna har underlättat för dem. 
  
 

Känner du till vilka e-tjänster 
som vården erbjuden? 
Ja 43% 52 
Nej 57% 68 

Har du någonsin använt e-
tjänster? 
Ja 27% 14 
Nej 73% 38 
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Har e-tjänsterna underlättat 
för dig? 
Ja 79 % 11 
Nej 21 % 3 

Tabell 7. Antalet respondenter som känner att e-tjänsterna har underlättat för dem. Tabellen visar 
resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
De 11 respondenter som ansåg att e-tjänsterna har underlättat för dem, ombads att utveckla 
sina resonemang kring detta och förklara tydligare med konkreta förslag på hur e-tjänsterna 
underlättade för respondenterna. I dessa förslag nämndes till exempel fördelarna individerna 
kunde vinna med att boka tid hos en vårdcentral via nätet för att slippa telefonköer eller söka 
information och råd direkt på nätet via e-tjänster istället för att behöver ta kontakt med 
vårdcentral.  Samtliga respondenter uppgav svaret att den största underlättande faktorn för 
dem var att råd om hälsa och vård var tillgängligt dygnet runt. Dessa råd om vård och hälsa 
underlättade deras distansvård i hemmet när vårdcentralerna var stängda. De kunde med hjälp 
av Internet läsa på om sina symptom och få råd om vad som kan göras i 
sjukdomsförebyggande syfte och därmed slippa slösa tid på att sitta i telefonkö för att boka en 
tid hos läkare och senare ytterliggare tid i en läkarmottagning. Att slippa sitta i telefonkö för 
att tala med en läkare eller sjuksköterska uppgavs också som en underlättande faktor e-
tjänsterna bidrog med av majoriteten av respondenterna.  
 
När respondenterna blev tillfrågade hur ofta de hade använt sig av e-tjänsterna uppstod en 
lång stunds tvekan innan respondenterna svarade. De flesta respondenterna påstod att de 
endast använt e-hälsotjänster ospecificerat några få gånger. När respondenterna blev ombedda 
att specificera antalet gånger, var det klaraste svaret respondenterna kunde ge en handfull 
gånger och inte mer. Ingen av respondenterna har använt e-tjänster mer än en handfull gånger. 
 
Följande fråga bad respondenterna svara på vilka e-tjänster de skulle vilja bli erbjudna av 
vården. Nästan alla respondenter hade inte tänkt genom den frågan någon gång och hade inget 
konkret svar förutom att de bara väldigt gärna skulle vilja slippa sitta i telefonkö eller kö i 
själva läkarmottagningen. En respondent uppgav att hon gärna genom e-tjänster skulle vilja 
bli vidarekopplad eller hänvisad till individer vars vårdspecialisering skulle kunna hjälpa 
henne. På det viset skulle hon slippa ringa in till vårdcentralen, bli undersökt på nytt och 
sedan hänvisad vidare till korrekt person. De individer som aldrig använt en e-tjänst ansåg att 
det inte fanns något behov av att lägga till fler tjänster då de inte ens i dagsläget hade behov 
av existerande tjänster. Några individer var intresserade av att se fler forum eller communities 
på nätet där det delades råd om hur man tar hand om sjuka barn, eller en interaktiv ’Fråga 
doktorn’-lösning vars funktion skulle vara precis som en vanlig rådgivande läkare, och handla 
specifikt om skötsel av sjukt barn.  
 
Vidare frågades respondenterna om de upplevde någon risk med att använda e-tjänster. Denna 
fråga ställdes till alla respondenter men resultaten nedanför har kategoriserats (se Tabell 8) 
efter hela populationens svar, de respondenter som kände till e-tjänsternas existens och de 
respondenter som faktiskt har använt e-tjänsterna. Detta gjordes för att lättare upptäcka några 
beteendemönster inför analysskedet (se Kapitel 5 Analys).  
 
Upplever du någon risk med använda e-tjänster 
Totala populationen (120 respondenter) 
Ja 28,50% 34 
Nej 71,50% 86 
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Endast bland de respondenter som känner till om e-tjänster? (52 
respondenter) 
Ja 11,50% 6 
Nej 88,50% 46 
Endast bland de respondenter som har använt e-tjänster? (14 
respondenter) 
Ja 7% 1 
Nej 93% 13 

Tabell 8. Översikt över hur många respondenter som upplever någon risk i samband med e-
tjänstanvändning. Tabellen visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
Av den totala populationen, 120 respondenter, ansåg 28,5 % (34 respondenter) att det fanns en 
risk i samband med e-tjänstanvändning. Lite mer än två tredjedelar, 71,5 % (86 respondenter), 
ansåg att det inte fanns någon risk med användningen av e-hälsotjänster.4 Bland de 
respondenter som kände till e-tjänsternas existens, 52 respondenter, ansåg 11,5 % (6 
respondenter) och 88,5 % (46 respondenter) ansåg att det inte finns någon risk med att 
använda e-tjänsterna. Av de respondenter som faktiskt använt e-tjänsterna, 14 respondenter 
totalt, ansåg 7 %, i detta fall 1 respondent att det fanns en risk i samband med e-
tjänstanvändning och övriga 93 % (13 respondenter) ansåg att det inte fanns någon risk med 
att använda e-tjänster som erbjuds av vården.  
 
De respondenter som ansåg att det fanns en risk i samband med e-tjänstanvändning, ombads 
specificera vad denna risk skulle kunna vara enligt deras uppfattning. Samtliga respondenter 
ansåg att risken som existerade i samband med e-tjänstanvändning var säkerhetsrelaterat. 
Respondenterna var oroliga för att någon obehörig individ skulle kunna få åtkomst till känslig 
information som överlämnas, lagras och hanteras via e-tjänsterna (se 3.6 Marknadsföring). 
Några av respondenterna uppgav också att de var oroliga för att deras känsliga uppgifter som 
lagras i e-tjänsterna skulle kunna utnyttjas i marknadsföringssyfte och sedan exponera 
respondenterna för oönskad reklam. Respondenterna riktade mycket oro med att obehöriga 
individer, som chefer, lärare, föräldrar etc., kommer i kontakt med deras känsliga information 
och använder dessa uppgifter mot respondenterna. Det kan handla om att förlora jobbet, 
praktikplats, mista vänner och andra närstående på grund av information som skulle kunna 
lokaliseras till e-tjänsterna. Resten av populationen som ansåg att det inte fanns någon risk i 
samband med e-tjänstanvändning motiverade sitt svar med att de var tveksamma till att andra 
individer skulle vara intresserade av att kolla upp informationen som finns om respondenterna 
i e-tjänsterna och kände inget obehag inför framtida användning av e-tjänsterna. Några av 
respondenterna påpekade att de har varit tursamma nog för att aldrig vara i behov av en e-
tjänst som fokuserar på hälso- och sjukvård, men om omständigheterna skulle ändras och det 
skulle visa sig att e-tjänsterna var nödvändiga skulle de ändå inte uppge känslig information 
via Internet utan känna sig mer bekväma att tala med en läkare/sjuksköterska/barnmorska 
direkt på en vårdcentral. På detta viset skulle de vara säkra på att deras journal skulle vara mer 
oåtkomlig för obehöriga individer. E-tjänsterna skulle alltså endast användas för att kolla upp 
råd angående vård och hälsa och inte för aktiviteter som kräver uppgivning av känslig 
information. Det fanns en oro bland respondenterna kopplad till att personer med onda 
avsikter kunde skapa hemsidor och e-tjänster som liknar de egentliga och riktiga e-tjänsterna 
och på så vis komma över känslig information och sedan förvanska denna.  
                                                 
4
 Vid varje intervju förklarades begreppet e-tjänst och en lista fanns med exempel på e-tjänster inom vården. 

Dessa förklarades noggrant så att respondenterna hade tillräckligt med information för att kunna ge en respons 

på frågorna. Därför räknas även respondenternas svar, som inte kände till e-tjänsternas existens innan 

intervjun, som att ha validitet i detta fall (se 2.8 Validitet).  
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Följande fråga bad respondenterna svara på om de ansåg att e-tjänsterna behöver mer 
marknadsföring. 91 % av respondenterna svarade ja, med motiveringen att e-tjänsterna kunde 
ha en vital funktion om ens sjukdomstillstånd skulle försämras och att det är viktigt att ha 
kunskap om tjänster som existerar i samhället vars syfte är att underlätta vardagen eller hjälpa 
till i svåra tider som sjukdom. 9 % av respondenterna ansåg att ingen marknadsföring var 
nödvändig då vi lever i digitaliserad värld där individer oftast söker upp de saker de anser 
vara nödvändiga på Internet innan de gör något annat och kommer att hamna hos e-tjänsterna 
oundvikligen. Några av respondenterna ansåg att de aldrig känt av behovet av att använda e-
tjänsterna hittills, inte heller mottagit någon information om dessa e-tjänster och följaktligen 
behöver inte bombarderas med mer information än nödvändigt. De respondenter som var 
intresserade och positiva till tanken om bättre marknadsföring av e-tjänsterna blev ombedda 
att konkretisera vilka marknadsföringskanaler de skulle vilja att dessa e-tjänster marknadsförs 
genom. Majoriteten av svaren dominerades av viljan att få mer information via Facebook © 
och tidningar som gratistidningarna Metro och City. Några respondenter skulle vilja se 
planscher uppsatta på busshållsplatser. Detta för att de skulle vara säkra på att avsändaren av 
marknadsföringsinformationen skulle vara tydlig och innehållet i marknadsföringsbudskapet 
skulle vara sanningsenligt.  
 
Bättre marknadsföring av e-
tjänster? 
Ja 91% 109 
Nej 9% 11 

Tabell 9. Översikt över de respondenter som anser att e-tjänsterna kan marknadsföras bättre. Tabellen 
visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
När respondenterna blev tillfrågade om de skulle vilja ha mer information om nationella 
direktiv angående vård- och hälsa i Sverige svarade 87 % av respondenterna ja och 13 % nej. 
De som svarade ja, var även de individer som på föregående fråga var positiva till 
marknadsföringsidén Några av respondenterna var dock intresserade och positiva till idén om 
marknadsföring men inte med idén om att motta information om nationella direktiv då de 
ansåg att de ändå inte hade en möjlighet att framlägga sin åsikt så att den blir hörd och ville 
därför inte heller bli besvärade med vad de betraktade som ”onödig information”. 
Veta mer om nationella direktiv 
angående vård i Sverige? 
Ja 87% 104 
Nej 13% 16 

Tabell 10. Översikt över de respondenternas intresse att få lära mer om nationella direktiv angående 
vård. visar Tabellen visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
Den sista frågan i intervjun bad respondenterna svara på om de skulle tänka sig använda e-
tjänsterna i framtiden. 94 % av respondenterna svarade ja och 6 % av respondenterna svarade 
nej. Motiveringen till varför respondenterna inte skulle vilja använda e-tjänsterna grundades 
på att de är hälsosamma individer som troligtvis inte kommer att vara i behov av att använda 
e-tjänsterna. Skulle deras tillstånd och omständigheter förändras då skulle respondenterna 
uppsöka en läkare på det traditionella viset för att försäkra sig att ingenting kan gå snett på 
vägen.  
 
Kommer du använda e-tjänster i 
framtiden? 



    35 

Ja 94% 113 
Nej 6% 7 

Tabell 11. Översikt över hur många respondenter som är intresserade av att använda e-tjänster i 
framtiden. Tabellen visar resultatet uttryckt i procentenheter och antalet respondenter. 
 
 

5 ANALYS 
I detta avsnitt ska resultaten från ovanstående kapitel presenteras i form av 
behovsanalyser, där det ska dras kopplingar mellan demografiska faktorer, 
marknadsföringsaspekter, säkerhetsaspekter, användaracceptans, faktiskt 
användningsgrad med den insamlade teorin för att få fram en generell behovsbild av e-
tjänstanvändning inom hälso- och sjukvården.  
 

5.1 Generell behovsbild 
Denna generella behovsbild baseras på intervjuerna som hölls med 120 slumpmässigt valda 
individer i centrala Lund.  Behovsmönstret som kan urskiljas direkt vid första anblick av 
resultaten som schematiskt visas i tabellerna och figurerna i föregående kapitel är att mindre 
än hälften av populationen är medvetna om e-tjänsternas existens. Mindre än en tredjedel har 
faktiskt blivit exponerad för e-tjänsten och dess grafiska gränssnitt. Drygt hälften av 
respondenterna var mellan 19 och 35 år. Respondenterna angav också hög Internet-vana. 
Individer inom detta åldersintervall brukar traditionellt vara hälsosamma individer, som 
naturligtvis på grund av detta skäl inte har ett behov att uppsöka e-tjänster inom vård och 
omsorg. 44 % av respondenterna har svarat att de har minst ett barn. Barn brukar gå genom 
sjukdomar under sin uppväxt som kräver läkaruppsyn. Som förälder kan e-tjänsterna spela en 
stor stödjande roll, genom att dämpa ångest genom att ge råd när vårdcentraler inte är 
tillgängliga. Genom att göra vården tillgänglig 24 timmar om dygnet minskar avståndet 
mellan vårdsystemet och patient [och anhöriga]. Ändå visar siffran att användningen av e-
tjänsterna ligger runt en tredjedel av populationen. Motiveringen bakom varför 
respondenterna inte använder e-tjänsterna är en känsla av oro över att e-tjänsterna är en 
grogrund för bedragare som etablerar liknande webbplatser och tjänster vars mål är att få 
åtkomst till känslig information och förvanska och utnyttja informationen. Självfallet uppger 
respondenterna också att de inte har ett behov av e-tjänsten då deras hälsotillstånd inte kräver 
några tjänster från vården. Svenskar tillbringar 15,5 timmar framför datorn i veckan, både 
privat och på arbetet. Samhället drabbas allt mer av kroniska sjukdomar kopplade till 
livsstilsval. Faktum är att den låga användningen av e-tjänster kan vara en indikation på att 
svenskar för ett hälsosamt liv som motverkar de besvär som kopplas med mycket sittande 
framför datorn.  
 
När individer för ett hälsosamt liv och inte drabbas av några besvär är det naturligt att de inte 
heller behöver uppsöka hjälp med sin hälsa och därför inte påträffar e-tjänsterna. 
Marknadsföringen av e-tjänsterna är i princip obefintlig då marknadsföringslagen håller en 
sträng reglering på vad som får och får inte göras i marknadsföringshåll. Sociala medier är än 
fortfarande en juridisk gråzon då det måste, enligt marknadsföringslagen, tydligt återge vem 
som avsändaren är. Genom sociala medier kan det uppstå svårigheter då information kan 
återpubliceras flera gånger och avsändarinformationen kan falla bort på detta vis. Dessutom 
kan detta vara en grogrund för bedragare som vill falskt återge sig själva som etablerade 
aktörer inom vården och lura invånare att uppge känslig information. På landstingens och 
CeHis hemsida finns information om de nationella direktiv som tagits inom hälso- och 
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120 respondenter 

Ja: 28,5 % (34) Nej: 71,5 % (86) 

52 respondenter 

Ja: 11,5 % (6) Nej: 88,5 % (46) 

14 respondenter 

Ja: 7 % (1) Nej: 93 % (13) 

Total population 

Respondenter som 
känner till e-tjänster 

Respondenter som 
använt e-tjänster 

sjukvården samt om e-tjänsterna som finns och vad de kan erbjuda. Utskick via post inför 
vårdval, information som ges under telefonköer till vårdcentralen och broschyrer som finns på 
vårdcentralerna om e-tjänster som ’Mina Vårdkontaker’ och ’Sjukvårdsupplysningen’ 
(1177.se) är den enda typen av marknadsföring som sker i avseende e-hälsotjänster. Individer 
måste alltså komma i kontakt med den offentliga sektorn (förutom utskicket via post) för att få 
reda på mer om e-tjänsterna. 91 % av respondenterna uppger att de är positiva till tanken att 
införa mer marknadsföring avseende e-tjänster. 87 % av respondenterna uppger att de är 
intresserade att få mer information om nationella direktiv som rör hälso- och sjukvård. I 
relation till de 91 % som är intresserade av mer marknadsföring om e-tjänster är det alltså en 
fem procentenhets minskning angående intresse att få mer information om hela projektet som 
e-tjänsterna är en del av.  
 

5.2 Faktorer som motiverar individer att inte använda e-tjänster 
Oron och osäkerheten kring att känslig information ska läcka ut och utnyttjas i uppsåtligt 
bedragande syfte uppges som de ledande riskerna som respondenterna uppgav som finns i 
samband med e-tjänstanvändande. Fig 7 visar att respondenterna upplever risker i samband 
med e-tjänstanvändning i takt som mer kunskap och erfarenhet som ackumuleras om e-
tjänsterna.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Fig 8. Översikt över hur många respondenter som känner en risk i samband med e-tjänstanvändning. 
 
Genom att uppmuntra individer till att åtminstonde läsa på eller komma i kontakt med e-
tjänsterna skulle oron som finns rörande e-tjänsterna dämpas. 94 % av den totala populationen 
har svarat att de skulle kunna tänka sig använda e-tjänsterna i framtiden. Detta är ett stort steg 
från 43 % som kände till e-tjänsterna eller ringa 12 % som faktiskt använt e-tjänsterna. Många 
framtida konsumenter kan värvas om landstingen och kommunerna fokuserar på spridning av 
information om nationella direktiv angående hälso- och sjukvården samt e-tjänsterna. 90 % av 
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landstingens ekonomi spenderas faktiskt på den offentliga sektorn i hopp om ständig 
verksamhetsutveckling och förbättring. 250 miljoner kronor spenderas årligen i dagsläget i e-
tjänstsatsningen. Många av tvivel och frågor kan dämpas med hjälp av informationsspridning 
som i sin tur sprider kunskap och förståelse. Det är viktigt att individer förstår att data- och 
personintegriteten är säkrad i dessa e-tjänster och förhoppningsvis på detta sätt få folk att 
ändra uppfattning om riskerna som de tror att de tar i samband med e-tjänstanvändning.  
Landstingens investeringar i informationskampanjer om Nationell eHälsa skulle kunna bidra 
till en öppnare kommunikation med dessa invånare och minska gapet mellan invånare och 
vården. Vårdpersonalen tjänar också på detta initiativ eftersom gapet mellan dem och 
beslutsfattarna inom offentliga sektorn också skulle minska tack vare frigöring av information 
i organisationen. Detta kan främja användaracceptans vilket gör att misstron från användarna 
minskar och skapar en motivation till att använda e-tjänster. Om användarna får mer kunskap 
och förståelse om e-tjänsterna skulle detta även kunna öppna ögonen för användarna att inse 
vilken grad e-tjänsterna kan underlätta deras vardagsliv. Respondenterna svarade att den 
största bidragande fördelen som e-tjänsterna bidrar med är att de sparar tid då de slipper sitta i 
telefonköer eller vänta i läkarmottagningar. När respondenterna blev tillfrågade vad de skulle 
vilja att vården erbjöd dem var svaret att tid kan sparas om e-tjänster skulle kunna hänvisa 
dem till rätt personer istället för att behöva gå till vårdcentralen, genomgå undersökning och 
sedan bli rekommenderade eller hänvisade vidare till rätt person. Det finns en vilja att öppna 
fler communities eller forum online som kan erbjuda vårdråd. Råd rörande vård av sjukt barn 
var ett av de dominerande önskemålen från respondenterna.  

5.3 Performance expectancy 
UTAUT-modellen visar att en av de fyra faktorerna som är direkt kopplad till 
användaracceptans är performance expectancy – till vilken grad individen känner att 
användningen av systemet kommer att hjälpa henne/honom att uppnå fördelar i 
arbetsperformance. Denna faktor är även länkad till aktörer inom vårdsektorn som inte är 
patienter och anhöriga. E-tjänster underlättar för dessa aktörer genom att information blir mer 
tillgänglig vilket bidrar till att beslut kan tas baserade på beslutsunderlag som har godare 
grunder för sina påståenden. När bra beslut fattas slipper organisationen spendera summor 
pengar på att reparera skadorna som är konsekvenser av dåliga beslut baserad på alldeles för 
lite information. Förutom det ekonomiska perspektivet ska e-tjänsterna stödja löpande vård- 
och omsorgsplanering, vårddokumentation och uppföljning. Utöver detta ska e-tjänsterna 
stödja kommunikation inom och utanför organisationens gränser. Eftersom vårdssystemet i 
Sverige idag är decentraliserat kan detta bidra till stora ekonomiska och tidsmässiga fördelar 
eftersom man slipper omöjligheterna bakom att kommunicera mellan isolerade systemöar.  
 
Förutom aktörer inom vård och omsorgen skall även den enskilda individen uppleva fördelar 
med att använda e-tjänsterna. Individer ska få tillgång till en tillgängligare vård genom att ha 
tillgång till information 24 timmar per dygn som kan användas vid behov. Arbetsperformance 
i detta fall syftar till individens behov för vårdrelaterad information.  

5.4 Social influence 
Den tredje faktorn UTAUT-modellen tog upp kopplad till användaracceptans är social 
influence – till vilken grad individen känner att det är viktigt att andra tror att hon/han 
använder systemet. Intervjun undersökte ålder, kön och familjekonstellation i avseende antal 
barn. 53 % av populationen var män och 47 % av populationen var kvinnor. 47 % av den 
totala populationen var mellan 19 till 35 år gamla. Undersökningen inkluderade även 
individer under 18 år eftersom Ungdomsmottagningen erbjuder e-tjänster för ungdomar. 94 % 
av den totala populationen angav att de inte hade några barn. Anledningen till att dessa frågor 
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var relevanta var för att den yngre populationen har vanligtvis mer Internet-vana än den äldre 
populationen. God Internet-vana kan vara starkt kopplad till att individer känner till att e-
tjänster existerar. Dessutom var det intressant att se om det finns en märkbar skillnad mellan 
individer som har barn respektive inte har barn. 78 % av populationen hade antingen ett eller 
inga barn (varav 34 % hade inga barn och 44 % hade ett barn). Barn brukar under sin 
barndom genomgå en serie sjukdomar eller olyckor som kräver medicinsk uppmärksamhet. 
Denna uppmärksamhet behöver inte nödvändigtvis innebär träffa en läkare utan kan även bara 
vara föräldrar som behöver råd om hur de ska göra i vissa situationer. I undersökningen fanns 
ingen korrelation mellan antalet barn och e-tjänstanvändning. Majoriteten av föräldrarna 
uppgav ett stort intresse att ha information tillgänglig om vård av sjukt barn på Internet.  
 
Det är viktigt att komma ihåg eftersom majoriteten av respondenterna är unga individer. Unga 
individer är traditionellt friska individer som inte har något behov av e-tjänster inom vården. 
Om en individ inte behöver e-tjänster i vården kommer man inte heller i kontakt med e-
tjänster.   

5.5 Effort expectancy 
UTAUT-modellen visar att den andra faktorern som är direkt kopplad till användaracceptans 
är effort expectancy – till vilken grad och hur individen upplever att systemet kommer att 
underlätta för individen. I detta fall gällande e-tjänster upplevde majoriteten av 
respondenterna att den främsta underlättande faktorn är faktum att gapet mellan individen och 
vård och omsorgen minskar genom att det blir en myndighet som är nu med hjälp av e-
tjänsterna tillgänglig 24 timmar. Genom e-tjänsterna kan individerna ta del av information 
som ger de vårdrelaterade råd vilket gör att de slipper invänta vårdcentralernas öppettider och 
slippa sitta i telefonkö för att tala med läkare eller sjuksköterska. Dessa råd hjälper individer 
att förbättra distansvård gällande sjukdomsförebyggande syften till exempel men underlättar 
även distansvård vid sjukdom genom råd om hur individen kan på egen hand förbättra sitt 
sjukdomstillstånd. Den andra underlättande faktorn som respondenterna tog upp förutom att 
e-tjänsterna fungerar som sjukdomsförebyggande syfte till exempel är att respondenterna 
anser det vara skönt att de slipper sitta och vänta i telefonkö utan att information finns direkt 
tillgänglig vid behov.  

5.5 Fascilitating conditons 
Den fjärde faktorn i UTAUT-modellen som är kopplad till användaracceptans är fascilitating 
conditions - till vilken grad individen tror att en organisation och teknisk infrastruktur 
existerar för att stödja systemet. I denna undersökningen syftar fascilitating conditions till 
marknadsföring och datasäkerheten bakom e-tjänsterna. För att kunna konsumera en produkt 
måste konsumenten vara medveten om produkten. Traditionellt brukar företag marknadsföra 
sina produkter för att väcka intresse hos potentiella konsumenter. E-tjänsterna är svårare att 
marknadsföra enligt marknadsföringslagen. Detta innebär att marknadsföring inom 
sjukvården måste, förutom att ha god marknadsföringssed, se till att de inte skapa onödig 
efterfrågan i samhället. Marknadsföringen som sker i dag är broschyrer på vårdcentralerna, 
kort information till individer som sitter i telefonkö till vårdcentralerna för att de ska veta att 
e-tjänsterna är ett godtagbart komplement till offentliga sektorn och på landsstingen och 
kommunernas hemsidor. Respondenterna angav intresse för att se mer marknadsföring av e-
tjänsterna via tidningar, sociala medier som facebook men även postrar på busshållsplatser. På 
detta sätt är fortfarande avsändaren av informationen känd och skapar inte onödig efterfrågan.  
 
Eftersom antalet unga individer är majoriteten av den totala populationen kommer inte 
individerna heller att komma i kontakt med e-tjänsterna eftersom marknadsföringen av e-
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tjänsterna är så pass ytlig. Ifall marknadsföringen skulle vara utförligare och nå ut via fler 
medier kan även yngre individer få mer hälsorelaterad information som kan hjälpa bland 
annat ungdomar att undvika sjukdomar eller få råd om vad de ska ta sig till vid sjukdom. 
Majoriteten av föräldrarna som frågades var intresserade att ha tillgång till information om 
tillvägagångssätt vid vård av sjukt barn. Det var dock inte många av dessa föräldrar som 
faktiskt kände till e-tjänsterna. Mycket av köerna på vårdcentralerna skulle kunna minskas om 
kunskap om e-tjänsterna skulle komma ut på ett skickligt och effektivt sätt som övertalar 
medborgarna om att e-tjänster är ett säkert och enkelt sätt att komma i kontakt med vård och 
omsorgen. Om köerna till vårdcentralerna skulle minskas så skulle detta direkt påverka 
Performance expectancy eftersom aktörer inom vården skulle kunna fokusera på att få fram 
mer information för att till exempel forska om behandlingsmetoder och fokusera ännu mer på 
att behålla individens behov i centrum.  
 
Många av respondenterna talade om sina farhågor kring att obehöriga individer ska gå tillgång 
till privat information om respondenterna och förvanska denna. Denna risk är ett stort 
problem gällande användningen av e-tjänsterna. Se 5.2 Faktorer som motiverar individer till 
att inte använda e-tjänster. 
 
   

6 SLUTSATS 
Detta kapitel kommer att innefatta slutsatser baserade på resultat som erhållits från den 
generella behovsbilden och intervjuerna som hållits med respondenterna.  
 

6.1 Varför behöver Sverige e-tjänster inom hälso- och sjukvården? 
Ett arabiskt ordspråk lyder: ”Den som har sin hälsa, han har även hopp. Den som har hopp 
har allt.” En lärdom som kan dras från detta ordspråk är att hälsa måste vårdas. Mina 
intervjuer visar att behovet för användning av e-tjänsterna inte är höga, vilket kan innebära att 
respondenterna är hälsosamma människor. Dock betyder inte detta är behovet för e-tjänsterna 
är något mindre för detta. E-tjänsterna behöver inte användas först när sjukdom slår till utan 
de kan även komma till nytta vid sjukdomsförebyggande syften eller när människor finner att 
de är i behov av råd angående sin hälsa och vård. Forskning visar att folk i Europa drabbas allt 
mer och mer av sjukdomar som är direkt kopplade till livsstilsvanor. Detta involverar också 
långa timmar framför datorn. Sverige befinner sig på fjärde plats på listan efter USA, 
Hongkong och Kina om hur många timmar som tillbringas framför datorn. 15,5 timmar sitter 
en svensk genomsnittligen framför datorn i veckan. Alla som har suttit framför en dator hela 
dagen har upplevt besvären som följer – ryggbesvär, stelhet, huvudvärk och i svåra fall 
migrän. Detta scenario är som en öppen grind för kroniska ryggbesvär och huvudvärk. 
Faktum kvarstår fortfarande att ständiga teknologiska framgångar och utveckling tvingar oss 
att bli mer och mer digitaliserade för att hålla takt med resten av omvärlden. Hur ska man 
tackla detta debacle? Här reser sig ridån för e-tjänsternas entré.  
 

6.2 Vilka fördelar kan utvinnas av e-tjänsterna? 
Som mottack till dessa välfärdssjukdomar som ständigt hotar oss bör vi ha 
sjukdomsförebyggande tjänster som staten erbjuder som ett motgift mot de teknologiska 
framstegens negativa konsekvenser. Om fokus placeras närmare på vardagslivet är e-tjänster 
välkomnade bland föräldrar. Mycket potential finns att tjänas hos den äldre populationen 
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också. Äldre människor kanske inte har så mycket Internet-vana eller till och med tillgång till 
en dator, men generationen som står på tur att bli den äldre generationen är bekanta med 
datorer och användningen av Internet. Om inte den äldre demografin vill använda teknologi 
för att främja sin hälsa kan man sporra den yngre generationen att hjälp finns att få inför 
framtiden. Kunskapen om att avståndet till vården är minskat eftersom den med hjälp av e-
tjänsterna är nu tillgängliga 24 timmar om dygnet är ångestdämpande och tryggande.     
 
Dessa e-tjänster är även fördelaktiga för vårdpersonal då deras verksamhet och arbetsrutiner 
kan effektiviseras. En minskad administrativ börda kommer att spara tid till att kunna 
effektivisera andra delar av verksamheten i försök om att skänka den bästa vården som är 
möjligt för sina patienter. Detta är i slutändan målet med hälso- och sjukvård enligt Hälso- 
och Sjukvårdslagen (HSL). Med hjälp av e-tjänster kommer information att frigöras i 
organisationen som kommer att leda till att beslutsstöd med godare empirisk grund kan skapas 
vilket kommer leda till att bättre strategiska beslut kommer att tas. Bättre beslut kommer att 
spara pengar inom sjukvården eftersom mindre pengar kommer att spenderas på att korrigera 
konsekvenserna av dåliga beslut fattade baserade på tunna och otillräckliga beslutsstöd. 
Utöver de ekonomiska fördelarna kommer mer information att främja forskning om insatser 
och behandlingsmetoder. Denna forskning kommer förhoppningsvis i sin tur skänka mer 
information om hur vården ska kunna effektiviseras ännu mer och självklart bidra till en 
hälsosammare nation.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att e-tjänsterna är ett bra initiativ eftersom de kan: 

� Agera i sjukdomsförebyggande syfte mot bland annat välfärdssjukdomar  
� Öka kunskapen och förståelsen hos människor om deras hälsa och vården generellt 
� Öka individers delaktighet i deras vård 
� Minska gapet som finns mellan invånare och vården samt vårdpersonalen och 

beslutsfattarna 
� Vårdpersonalens administrativa börda minskas 
� Bättre beslutsstöd 
� Främja information om insatser och behandlingsmetoder 

 
För att återkoppla till teorin som presenterades i det tredje kapitlet, närmare bestämt UTAUT-
modellens fyra faktorer – kan man fastställa att 11 individer av totalt 120 respondenter, 9 % 
av den totala populationen, fann att e-tjänsterna hade en underlättande aspekt (effort 
expectancy). 14 individer (12 % av populationen) hade faktiskt använt e-tjänsterna och blivit 
exponerade för gränssnittet och utav dessa 14 individer hade 11 individer funnit att e-
tjänsterna underlättade för individerna. 3 av dessa 14 individer (21 %) har alltså inte funnit att 
e-tjänsterna underlättat något för individerna. Anledningen till att denna siffra ligger på denna 
nivå beror antagligen på att inte fler människor har känt till e-tjänsternas existens och har 
därför inte använt e-tjänsterna. Kunskapen om vad e-tjänster är och hur de kan hjälpa 
människor i samhället borde distribueras till allmänheten för att göra individer medvetna om 
hur de kan utnyttjas på bästa möjliga sätt för att gynna olika aktörer. Detta innebär att 
individer kan utnyttja e-tjänster vid fall som inte är akuta vilket tillåter att individer med akuta 
sjukdomsfall kan komma fram till vårdpersonal snabbare och få tillgång till vård snabbare. 
Genom att identifiera tydliga och handgripliga fördelar med e-tjänsterna kommer 
användaracceptansen bli hög bland de potentiella slutanvändarna (performance expectancy). 
Det är viktigt att belysa fördelarna som finns att hämtas för alla åldergrupper. 
Ungdomsmottagningarna har också e-tjänster som erbjuder information för ungdomar upp till 
23 år om hälsa och råd om sexuella relationer. Föräldrar kan använda e-tjänsterna för att kolla 
upp råd om barnsjukdomar och de äldre generationerna kan även boka tider eller avboka tider 
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hos läkare utan att behöva sitta i telefonkö tidigt på morgonen (social influence). E-tjänsterna 
kan alltså behöver alltså inte uteslutande användas vid inträffandet av sjukdom utan även för 
generella råd men även för sjukdomsförebyggande råd.  
 
Det onda ansiktet av e-tjänster som besvärar potentiella e-tjänstanvändare är riskerna de löper 
i samband med användningen – nämligen data- och personintegriteten (fascilitating 
conditions). Det är viktigt att landstingen och kommunerna sprider med information om hur e-
tjänsterna fungerar och alla säkerhetsaspekter som beaktas i samband med arbetet med e-
tjänster.  Intervjuerna visar hur misstron och osäkerheten kring riskerna i samband med e-
tjänstanvändning minskar i takt som kunskap och erfarenhet om e-tjänsterna ökar. Genom att 
investera i informationskampanjer i form av marknadsföringskampanjer om e-tjänster som 
Sjukvårdsupplysningen, 1177.se, genom planscher på busshållsplatser, reklaminslag på 
television/radio, tidningsannonser etc., kan man öka kunskapen om e-tjänsterna. Om 
landstingen utfärdar dessa kampanjer kan folk vara säkra på vem avsändaren är och att 
innehållet i marknadsföringen är sanningsenligt. Detta ökar även medvetenheten hos 
invånarna som då skulle kunna identifiera vilka sidor och tjänster som publicerade av 
bedragare och vilka sidor som är de riktiga e-tjänsterna utfärdade av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Dessa kampanjer kan även kort innehålla information om nationella 
direktiv som beslutas kring vården i Sverige. Den som vill veta mer detaljerat om dessa 
direktiv kan bli hänvisad vidare till relevant litteratur. Dessa informationskampanjer skulle 
kunna öka tilltron för den offentliga sektorn och därmed e-tjänsterna och riskerna minimeras.  
Genom ökad kunskap och förståelse för e-tjänsterna kommer individer lättare att acceptera e-
tjänsterna om de tydligt förstår fördelarna som de kan utvinna med hjälp av e-tjänsterna. 
Användaracceptansen kommer att göra att e-tjänsterna kommer att integreras som en naturlig 
del av den offentliga sektorn och därmed bli en naturlig del av vårdkulturen i Sverige.   
 
Fascilitating conditions är den faktorn inom UTAUT-modellen som är håller kopplad till 
resten av faktorerna och påverkar alla faktorer när det gäller e-tjänsterna i detta fall. Därför 
borde de största satsningarna ske på denna faktor för att följaktligen se till att de andra 
faktorerna också växer i samband med vad som blir ”centralfaktorn” för att e-tjänsterna ska få 
genomslagskraft. Genomslagskraft i detta sammanhang innebär att individer i landet får större 
medvetenhet om e-tjänsterna, vilket kommer att sporra användning ifall fördelarna är klart 
förmedlade. Om en ökad användningsgrad sker kommer Nationell eHälsa att anses som ett 
framgångsrikt projekt enligt kommunerna och landstingen vilket även är syftet med projektet.  
 

6.3 Varför används inte e-tjänsterna? 
Den primära anledningen enligt respondenterna, till varför e-tjänsterna inte används är för att 
de inte har något behov av e-tjänsterna. I detta fall menas att deras hälsotillstånd är gott och 
de har inget behov av att kolla upp information och behandling och vård för sjukdomar. 
Majoriteten av respondenterna var unga (19-35 år) och har på grund av sin unga ålder inga 
bekymmer med hälsan. Vidare oroar sig respondenterna för bedragare som kan sätta upp 
webbsidor som erbjuder liknande e-tjänster för att komma åt känslig information. I hopp om 
att bibehålla en viss grad av data- och personintegritet ser folk till att söka vårdhjälp på det 
traditionella viset.  
 
Kunskapen om e-tjänsterna är liten bland populationen, endast 43 % totalt visste om att e-
tjänster existerade. Närmare tre femtedelar var alltså helt omedvetna att e-hälsotjänster kunde 
utnyttjas via nätet. Detta var en förvånansvärt liten siffra eftersom väldigt många av 
respondenterna hade barn. Speciellt nyblivna föräldrar brukar vara nervösa och paranoida att 
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något kommer att hända deras barn. När man söker på Internet för något vårdrelaterat bör man 
ha stött på någon e-tjänst som vården erbjuder. Det fanns ingen direkt skillnad i svar mellan 
könen. Det var i princip likställt hela vägen genom undersökningen. Endast 12 % av den 
totala populationen har faktiskt använt e-tjänster. För att koppla tillbaka till huvudfrågan som 
ställdes i kapitel 1:  
 

- Hur stor är kunskapen om e-tjänster och hur kan denna användning bli större? 
 
Slutsatsen som kan dras av denna undersökning är att det är tydligt bevisat att den upplevda 
risken med att använda e-tjänster sjunker i takt som kunskapen om e-tjänsterna växer. Som 
inledande fas är det bara viktigt att informera invånare om e-tjänster så att de vet att e-
tjänsterna existerar överhuvudtaget. Sedan kan landstingen och kommunerna starta 
informationskampanjer som skapar djupare förståelse kring e-tjänsterna och deras nyttor. 
Investeringar i marknadsföring kommer inte att behövas tack vare dessa 
informationskampanjer då medvetenheten redan etablerats. När medvetenheten etablerats 
måste en förståelse skapas bland potentiella användare. När potentiella användare förstår de 
potentiella fördelarna med att använda e-tjänster kommer användaracceptans att uppstå. När 
användaracceptans har uppstått bland invånarna kommer e-tjänsterna att integreras naturligt in 
till den svenska vårdkultur och sättet som man bedriver vård i Sverige, både privat vård och 
traditionell vård som utfärdas i vårdcentralerna.  
 

7 EGNA REFLEKTIONER 
Studien genomfördes genom intervjuer med 120 slumpmässigt valda respondenter för att få 
reda på vilka faktorer som gör att e-tjänster inte används idag – beror det på säkerhetsrisker 
eller helt enkelt brist på kunskap? Detta metodval var det lämpligaste tillvägagångssättet 
eftersom frågorna i intervjumallen tillät respondenterna lät respondenterna fritt resonera kring 
vilka risker de uppfattade i samband med e-tjänstanvändning bland annat. Den ursprungliga 
planen inför studien var att samla in data genom en enkät som skulle skickas ut genom e-post 
till olika individer. Problemet som jag stötte på var att jag inte kunde välja slumpmässigt 
valda individer för att få så många perspektiv som möjligt som skulle ge svaren validitet 
genom e-postutskick. Därför omvandlade jag enkäten till en intervjumall och intervjuade folk 
i centrala Lund. Respondenterna var väldigt glada för att ge sina svar och ville gärna veta mer 
om e-tjänsterna.  
 
I inledningsfasen av denna undersökning kontaktades Inera i hopp om att få en intervju för att 
få fram en mer nyanserad bild av hur arbetet med utvecklingen av e-tjänster inom vården går 
till. Inera, trots upprepade försök via telefon och e-mail, återupptog aldrig kontakten med mig. 
Studien har dock inte förlorat någon validitet på grund av detta för att den aspekten inte spelar 
någon avgörande på studiens centrala frågeställningar. 
 
Denna studie kontrollerade inte eller försökte mäta vilka e-tjänster som respondenterna 
använde då det inte var viktigt för studiens syfte. Däremot ombads respondenterna att namnge 
e-tjänster som de använt för att forskaren, i detta fall jag, kunde försäkra att respondenten 
talade sanning samt kolla hur stor medvetenhetsgrad respondenten besatt om e-tjänsterna. 
Studien ämnade inte mäta individuella e-tjänsters genomslagskraft bland konsumenter, utan 
till vilken grad e-tjänster som koncept och fenomen lyckats bryta sig genom samhällets 
nivåer. 
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Denna studie handlar om användandet av e-tjänster och vilka faktorer som styr att folk bland 
annat inte väljer att använda e-tjänsterna. Det finns så många aspekter att beakta när det gäller 
användning av system men även val av målgrupp. Jag valde respondenter som skulle använda 
e-tjänsterna från patientperspektiv. Om man skulle fortsätta forska inom området finns en hel 
rad andra målgrupper att fokusera på och deras informationsbehov och hur dessa kan 
tillfredsställas genom e-tjänster? Hur påverkar e-tjänsterna de dagliga arbetsrutinerna inom 
vården eller landstingen? Möjligheterna är i princip oändliga i detta område. När det gäller 
effektivisering av en organisation som är så pass komplex och föränderlig som sjukvården är 
effektiviseringsarbete av detta slag en cyklisk och kontinuerlig process utan slut i sikte. 
Ständigt sker något i omgivningen som tvingar organisationen att hänga med i utvecklingen 
eller så införs nya standarder eller lagstiftningar som förändrar villkoren i organisationen och 
tvingar den frammana nytt arbetssätt för att lyckas hänga med. Förslag på vidare forskning, 
efter denna uppsats borde landstingen och kommunernas förmåga att lyckas sprida 
medvetenhet om e-tjänsterna följas upp och mätas. Mätningen kommer att vara vägledande 
för nästa steg i utvecklingsarbetet som strävar efter att lyckas utfärda vård av god kvalitet.  
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APPENDIX 
 

APPENDIX 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPENDIX 2 – Intervjumall 
 

 
 
 

 
Ålder: 
 
 
Antal barn:  
 
 
Fråga 1. Hur stor är din Internet-vana på en skala från 1 till 10; där 10 är mycket stor 
och 0 är obefintlig? 
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Fråga 2.  

a) Känner du till några e-tjänster som vården erbjuder? 

 
 
 

b) Om ja, vilka då och hur fick du reda på dessa?  [Om nej – hoppa vidare till fråga 3] 
 
 
 

c) Har du någon sin använt dig av några av dessa e-tjänster? 

 
 

d) Har dessa e-tjänster underlättat för dig? 

 
 

e) Om ja, på vilket sätt då? 
 
 
 
 

f) Hur ofta har du använt dessa e-tjänster? 
 
 
 

 
 
Fråga 3. Vilka e-tjänster skulle du vilja bli erbjuden av vården? 
 
 
 
Fråga 4.  
a) Upplever du någon risk med att använda e-tjänster? 

 
 
b) Om ja, vilken risk upplever du då? 
 
 
Fråga 5.  
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a) Tycker du att e-hälsotjänsterna ska marknadsföras bättre? 

 
 

b) Genom vilka kanaler skulle du vilja få information om e-tjänster?  
 
 

Fråga 6.  
a) Skulle du vilja veta mer om nationella direktiven angående vårdtjänster i Sverige? 

 
 
Fråga 7. Kommer du använda att dig av e-tjänster i framtiden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


