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Bakgrund: Vården är den sektor där den tekniska utvecklingen kommit att hamna mest på 
efterkälke. Inom industriproduktion såväl som inom detaljhandel och rena tjänsteproducerande 
områden som bank är den tekniska utvecklingen långt gången och de innovativa lösningarna 
presenteras en efter en. Men nyligen har nya tekniska lösningar kommit att presenteras även för 
vården. Man talar om digital vård eller e-hälsa. De nya lösningarna är ännu inte välkända bland de 
potentiella kunderna då de är relativt nya på marknaden. Implementering av tjänsterna har gjorts på 
vissa lokala delar i Europa och studier kring tjänsternas implementering och utfall har presenterats 
men ännu har inga undersökningar belyst de potentiella kundernas förväntningar kring tjänsterna. 
 
Syfte: Denna studie ämnar belysa kunders förväntningar på de digitala vårdtjänsterna utifrån ett 
fokus på kontakten med läkaren och med hänsyn till demografiska aspekter såsom ålder, kön och 
nuvarande hälsotillstånd. Med resultatet från insamlade data önskar denna undersökning bidra till 
kartläggningen av konsumentens förväntningar samt skapa förståelse över vad som skapar dessa 
förväntningar hos kunden. 
 
Metod: Data samlats in genom enkätundersökning och intervjuer med frivilliga respondenter, för 
en tydlig bild av populationens förväntningar. Studien fokuserar på skillnader och likheter ur ett 
demografiskt perspektiv. Här tas kön, ålder samt kronisk sjukdom i beaktande. 
 
Slutsats: I vår slutsats har vi sett att det finns skillnader mellan de som använt sig av E-
hälsotjänster tidigare och de som ej gjort det, denna skillnad märks på frågan om första kontakt med 
E-hälsovården, där de som använt tjänsten säger sig vilja ha kontakt via meddelandefunktion i 
större utsträckning än de som inte använt tjänsten, de föredrar istället telefon. I den vidare kontakten 
med E-hälsovården står det lite mellan snabb, enkel, lättillgänglig och tidseffektiv kontakt med 
vården mot att få en mer fördjupad personlig kontakt. Samtliga tror sig kunna spara både tid och 
pengar, intressant är att de som använt tjänsten säger att de kan spara tid och pengar i större 
utsträckning än de som ej använt den. En av de viktigaste punkterna för tjänsteutvecklingen, som 
idag inte är möjlig, är att patienten vill ha möjligheten att läkaren kan skicka dem vidare för 
provtagning och specialistutredning via remiss, där så är nödvändigt. Som patient värdesätter vi 
kunskapen som byggts upp kring just vårt specifika fall när det kommer till återkommande kontakt 
med vården. Att få ha kontakt med en och samma läkare genom ett och samma ärende förstärker 
både förtroende och intresse för e-hälsan på den punkten råder det ingen större skillnader utöver 
grupperna och är något som tjänsteutvecklarna bör ha i åtanke. 
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Abstract  
 
Title: Expectations of the digital medical consultations. The consumers view and expectation on E-
health and digital medical consultations. 
 
Authors: Anton Friberg, Carl-Fredrik Norling och Niklas Elgestad 
 
Supervisor: Thomas Michel 
 
Department: School of Management at Blekinge Institute of Technology, Bachelors Thesis in 
Business Administration FE1453, 15 credits 
 
Background: The Healthcare is the sector, where the Technical advances are high in the medical 
area but with low technical advancements regarding the contact between doctor and Patient. In 
other areas such as industry or banking, the technical advancement in the customer contact is way 
beyond the one in the Health area. Newly things started to happen, even if the new technical 
possibilities and services are unknown, they exist. We talk about digital Healthcare and E-Health. 
The implementation has started in some European countries and studies were initiated about how 
they work, but no one has yet made any investigation regarding the wishes and needs of the patients 
or customers. 
 
Purpose: The purpose of this Essay is to investigate what the customers wish for and expect of the 
digital Healthcare and if the rare any differences depending on demographical aspects. The Essay 
wish to contribute to survey patients expectations on the meeting with the digital Healthcare and to 
bring out suggestions on a better service for the Swedish customer.  
 
Method: We gathered the information was thru a web-based survey, out of which we made some 
interviews to get a more profound picture of the answers gathered in the survey. We focus on the 
differences and similarities of a demographical perspective and we consider age, gender and 
chronic disease.  
 
Conclusion: In our conclusion, we have seen some differences between those who has used the 
service before and those who has not. The difference shown in the first contact wishes, where those 
who has tried the service prefers message contact and the others prefer a first contact with 
telephone. In the continued contact with the E-Health it is a standoff between fast, easy time 
efficient contact and a more deeply relation with the same doctor. All of the patients answered that 
they expect to be able to save money and time with the digital Healthcare and those who has tried 
the service was more positive to save money and time, than the ones that has not tried it yet. One of 
the most important conclusions was that the patient want that the doctor can be able to send them 
for further exams or to see a specials doctor if necessary. As a patient, we value the knowledge 
gained in our case regarding the recurrent contact to Healthcare. To be able to have contact to the 
same doctor repeatedly increases the confidence in the Healthcare and interest in E-Health, all 
respondents answered the same on this question. That it something the developers of the service 
should have in mind. 
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Inledning 
 
Vi kommer i det inledande kapitlet att ge läsaren en introduktion till uppsatsen och bakgrunden 
kring ämnet. Vi kommer att framföra en problemdiskussion som leder fram till frågeställningen och 
syftet.  

 
1.1.Bakgrund 
I takt med att Sveriges befolkning ökat har också efterfrågan på vårdtjänster kommit att öka. Men 
utvecklingen av utbudet i den svenska vården har däremot inte kunnat hålla samma takt vilket leder 
till köbildningar (Hanning, 1996) när resurserna sinar. Vårdtagarna tvingas stå i långa köer så väl 
till specialistenheter som till den allmänna vårdcentralen (Hanning, 1996). Debatten kring dessa 
väntetider har pågått under en längre tid och beslutsfattares lösning har många gånger varit att 
försöka skjuta till ytterligare resurser (Hanning, 1996). Men samtidigt som debatten växt kring den 
allt mer pressade vårdsektorn har också den tekniska utvecklingen i Sverige kommit att skjuta i 
höjden (SCB, 2016). Ständig utveckling och modernisering till följd av nya tekniska innovationer 
har kommit att sprida sig från den rena varuproducerande industrisektorn till att tillslut omfatta även 
handels- och tjänstesektorn (SCB, 2008; SCB, 2016). Användningen av internet som en plattform 
för kommunikation och utövande av tjänster har kommit att bli en betydande del i vardagen. Denna 
utveckling har skapat helt nya förutsättningar för den allmänna befolkningen att ta del av ett bredare 
tjänsteutbud på ett mer lättillgängligt vis (SCB, 2016). 
 
Den ökade internetanvändningen har skapat förutsättningar för utvecklandet av bland annat e-
handel, internetbank och kommunikationsforum (PWC, 2015; PWC, 2016; SCB, 2016). Utbud och 
distribution av varor och tjänster kan ske i realtid oavsett vart i världen man befinner sig och 
människor kan kopplas samman över hela jordklotet. Men en sektor som hamnat på efterkälken i 
den digitala utvecklingen är vården (PWC, 2016). Nyligen har nya tekniska lösningar kommit att 
presenteras även här. Man pratar om digital vård eller e-hälsa (Harvey, 2016). Genom att ansluta sig 
till en hemsida eller en app har man numera möjlighet att beskriva sina symptom, träffa läkare och 
få en diagnos ställd kring sitt nuvarande hälsotillstånd helt digitalt (PWC, 2015; PWC, 2016; 
Harvey, 2016). 
 
Digitala vårdtjänster är en ny och modern typ av tjänst för sjukvården som kommer att skapa nya 
förutsättningar för hantering av vårdbesök idag och i framtiden. Undersökningar har även visat att 
denna typ av tjänst spås spara stora summor till följd av reducerade kostnader (PWC, 2015). 
Tidigare genomförda studier kring digitala vårdtjänster har skett över spridda såväl geografiska som 
demografiska områden. Bland annat har man i Tyskland undersökt en grupp personer som led av 
depressioner. Resultaten från studien visade att ångesten dämpades genom telekontakt d.v.s. 
telefonkontakt och SMS-kontakt med vårdpersonal från hemmet efter avslutad sjukhusvistelse. Det 
framkom även att personer som bodde en bit ifrån sjukhuset uppfattade sig som säkrare med denna 
kontakt (Van den Berg m.fl., 2011).  
 
Ett flertal undersökningar har bedrivits i Europa. Bland annat i England genomfördes en studie 
2011 (Ure m.fl.) där patienterna fick testa teleövervakning samt att ha kontakt med vårdpersonal 
över datorskärm. Resultatet visade på att patienterna uppskattade den digitaliserade vårdtjänsten, 
dessutom var kontakten med vårdpersonalen genom datorskärmen mycket omtyckt på grund utav 
att patienterna snabbt kunde få kontakt och råd utan att behöva ta sig till vårdmottagningen (Ure 
m.fl., 2011). 
  
Fler undersökningar skulle komma och 2013 genomfördes ytterligare en undersökning i England 
där man bland annat visade att patienter som använde sig av telekommunikation och 
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fjärrövervakning utvecklade sin egen förmåga att dra nytta av den teknik som stod till buds och hitta 
information på eget bevåg och genom det öka sin egen förmåga till egenvård (Riley m.fl. 2013). 
Patienterna i denna studie liksom patienterna från den studie som genomfördes i Tyskland upplevde 
att de kände sig tryggare och kunde ta till vara på både information och vårdutbud bättre (Riley 
m.fl., 2013; Van den Berg m.fl., 2011). 
 
I Sverige idag har ca 90 % av befolkningen tillgång till internet i hemmet och ca 4 av 5 personer i 
åldrarna 16-85 använder det dagligen (SCB, 2016). Med dessa förutsättningar torde möjligheten att 
använda sig av digitala vårdtjänster tas emot med positiv respons men vad förväntar sig kunderna 
av dessa tjänster? Framförallt, vad förväntar de sig i mötet med läkaren? 
 
Vad säger stat och landsting om e-hälsa och framtiden? 
Sveriges Regering har tagit fram en målsättning för ett hållbart digitaliserat Sverige.  
Sett ur en mer specifikt syn på E-hälsan har det bildats ett kansli under Socialdepartementet för ett 
par år sedan som kallas  E-Hälsomyndigheten. Här pågår arbetet med att implementera Vision E-
hälsa 2025, regeringens målsättning att Sverige ska vara ledande på E-hälsa år 2025.  
 
Man har i detta sammanhang satt fingret på tre nyckelområden som behöver förbättras:(Vision E-
hälsa 2025) 
 • Regelverket, viktigt att man ser efter den enskildes rättigheter och intressen i alla 

förändringar av lagar och regler samt i befintliga lagar och regler 
 

 • Enhetligare begreppsanvändning. Koder, begrepp och benämningar skall vara enhetliga för 
att underlätta informationsutbytet för att kunna säkerställa kvalité och säkerhet 
 

 • Standardiseringsfrågor. Att tekniken är standardiserad för att olika aktörers system ska 
kunna interagera med varandra. 
 

 
I myndighetens arbete läggs stor vikt vid nyttan för samtliga intressenter och initiativen skall även 
tas fram med utgångspunkt ur ett jämställdhetsperspektiv. I Handlingsplanen beskrivs följande: 
“Inom de tre insatsområdena genomförs redan idag ett stort antal insatser som på olika sätt syftar till 
att förbättra förutsättningarna för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. Sverige måste kraftsamla nationellt för att effektivare realisera de nyttor som 
kan förväntas i förhållande till de resurser som investeras. För att visionen ska uppnås behöver 
förutsättningar skapas för berörda aktörer att komma överens om och genomföra gemensamt 
prioriterade insatser som driver utvecklingen framåt.”(Handlingsplan Vision E-hälsa 2025) 
 
1.2. Problemformulering  
De digitala vårdtjänster som idag finns i Sverige är distribuerade av privata aktörer (PWC, 2015; 
Harvey, 2016; PWC, 2016). För att denna tjänst ska fungera på bästa möjliga sätt gäller det att ta 
reda på vad kunderna förväntar sig (Kotler m.fl, 2011; Harvey, 2016). Undersökningar har tidigare 
gjorts rörande potentiella kunders benägenhet att vilja använda sig av digitala vårdtjänster (PWC, 
2016) och lika så vårdpersonalens benägenhet och vilja att använda digitala vårdtjänster i arbetet 
(PWC, 2015). Undersökningar har även gjorts i Storbritannien kring implementerandet av dessa 
tjänster på viss lokal nivå och det beslutsfattande arbetet runt omkring (Harvey, 2016). Men inga 
undersökningar har ännu presenterats där de potentiella kundernas förväntningar på det digitala 
vårdmötet har belysts.  
 
Man pratar inom produktutveckling om något man kallar för kundcentrerad produktionsutveckling 
(Kotler m.fl, 2011) och i arbetet med att utveckla en ny tjänst kontra arbetet med att utveckla en 
fysisk vara benämns denna utvecklingsprocess som service design (Sirendi R., Taveter K., 2016). 
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Inom e-hälsa och e-sjukvård  har det debatterats huruvida tjänsterna utgår ifrån vårdgivarna och 
deras perspektiv, att de vänder sig direkt till vårdpersonalen. Att man i dessa tjänster har missat 
patientens perspektiv (E-hälsa, 2012). Att digitala vårdtjänster accepteras av potentiella kunder som 
en tänkbar tjänst för att få hjälp med vårdfrågor (PWC, 2016) belyser fortfarande inte de 
förväntningar kunderna har på tjänsterna. Men genom att anta ett kundcentrerat angreppssätt på de 
redan befintliga e-hälsotjänsterna skapas goda förutsättningar att studera potentiella kunders 
förväntningar och förstå hur dessa förväntningar byggs upp. 
 
Det tvistas kring frågan huruvida digitala vårdtjänster och e-hälsotjänster skapar ett hinder för 
patienten (PWC, 2016) då tekniken kan brista eller då patienten inte förstår hur tekniken ska 
användas. Att engagerade och välinformerade patienter har möjligheten att ta ett större ansvar för 
sin egen hälsa och sin egen vård står klart (PWC, 2015; PWC, 2016) men för att skapa tillräckligt 
välanpassade tjänster som ger potentiella användare rätt förutsättningar till den här typen av 
möjlighet krävs forskning som belyser kundernas förväntningar och vad som bygger dessa 
förväntningar.  
 
Den forskning som hittills bedrivits kring digitala vårdtjänster och e-hälsotjänster belyser de utfall 
som uppkommit av lokal implementering av tjänsterna (Ure m.fl., 2011; Riley m.fl., 2013; Van den 
Berg m.fl., 2011) och trots forskningens kundfokus brister forskningen i avseende att skapa en 
förståelse för kundens förväntningar på digitala vårdtjänster och e-hälsotjänster. Med hjälp av 
teorier kring vad som bygger förväntningar hos potentiella kunder önskar denna uppsats med sin 
undersökande del bidra till forskningen kring digitala vårdtjänster och e-hälsotjänster genom att 
belysa de förväntningar som potentiella kunder har på den digitala vården utifrån tre demografiska 
aspekter och vad som bygger upp dessa förväntningar.  
 
För att belysa potentiella kunders förväntningar kring digitala vårdtjänster och e-hälsotjänster har en 
undersökning genomförts med förhoppning att kunna spegla potentiella kunders förväntningar. 
Undersökningen har tagit hänsyn till tre olika demografiska aspekter. Kön, ålder och nuvarande 
hälsotillstånd. Med hjälp av denna avgränsning skapades även möjligheten spegla såväl likheter 
som skillnader mellan de olika demografiska avgränsningarna och få en djupare förståelse för 
respondenternas förväntningar kring de digitala vårdtjänsterna och e-hälsotjänsterna. Det leder fram 
till följande frågeställning.  
 
1.3. Frågeställning 
  
1. Vilka förväntningar har kunderna på kontakten med läkaren och eventuell övrig personal i det 

digitala vårdmötet?  
2. Skiljer sig förväntningar åt utifrån kön, ålder och nuvarande hälsotillstånd? 
3. Vad skapar dessa förväntningar hos kunderna?  
 
1.4. Syfte 
Denna studie ämnar belysa kunders förväntningar på de digitala vårdtjänsterna utifrån ett fokus på 
kontakten med läkaren och med hänsyn till demografiska aspekter såsom ålder, kön och nuvarande 
hälsotillstånd. Med resultatet från insamlade data önskar denna undersökning bidra till 
kartläggningen av konsumentens förväntningar samt skapa förståelse över vad som skapar dessa 
förväntningar hos kunden.   
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2. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras val och utformande av metod för uppsatsens undersökning. En kort 
motivering ges till varför just den aktuella metoden valts samt en förklaring och beskrivning till 
utformningen av metodens utförande. Till sist kommer en diskussion om försvar och kritik som kan 
komma att riktas mot vald metod. 
 

2.1. Val av metod 
För att uppfylla uppsatsens syfte och ta reda på vilka förväntningar kunderna har i mötet med 
läkaren inom den digitala vården och vad som skapar dessa förväntningar krävdes en undersökning 
där data samlats in, bearbetats, analyserats och tolkats.  
Nedan kommer en redogörelse över hur vi gjort, var vi samlat in data och vilka som tillfrågats för 
att skapa en tillräckligt tydlig bild för analys. 
 
2.1.1. Hur 
För insamling av de primära data som krävs för uppsatsens undersökande del genomfördes en 
enkätundersökning med uppföljande intervjuer av frivilliga respondenter.  
En enkätundersöknings fördelar framför andra typer av undersökningsmetoder är att man kan nå ut 
till en större mängd respondenter med en god möjlighet till bred spridning (Trost, 2012). Med hjälp 
av tekniska lösningar i form av webbenkäter kunde denna spridning göras med minimala kostnader 
och stor tidseffektivitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).En enkätundersökning ansågs därför 
vara den bästa undersökningsmetoden för att samla in en tillräckligt stor mängd data för att kunna 
besvara uppsatsens frågeställning. 
För att kunna skapa en djupare bild av respondenternas åsikter kring tjänsterna och ge ett tydligare 
svar på frågeställningen genomfördes intervjuer med frivilliga respondenter som fick lämna sin 
epostadress om de ville medverka, för att på så sätt kunna kontakta dom och bestämma tid och 
datum. Intervjuerna syftar till att skapa en djupare och mer ingående bild (Trost, 2010, Bryman & 
Bell, 2011) av 8 stycken respondenters åsikter och på så vis också komplettera bilden som gavs av 
enkätundersökningen. Med hjälp av intervjuer kan mer än raka svar tas fram (Trost, 2010) och 
fördjupa den redan insamlade datan (Trost, 2010; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Detta tack 
vare möjligheten att inte bara ställa frågor med givna svarsalternativ, som ofta är det vanligaste 
förfarandet inom enkätundersökningar (Trost, 2012), utan även kunna skapa diskussion och 
utveckla de svar som respondenten givit. Den intervjumetod som användes i undersökningens 
fördjupande del var telefonintervjuer. Där gavs möjligheten att kunna spela in samtalet och upprepat 
kunna lyssna på inspelningen för att uppfatta detaljer som inte uppfattats när samtalet spelades in 
(Trost, 2010; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Sedan genomfördes analys i syfte att finna 
olika sambandsmönster utifrån de demografiska aspekter som belyses (Bryman & Bell, 2011).  
 
2.1.2. Var 
Undersökningen skedde över ett spritt geografiskt område i Sverige. För att kunna svara på 
undersökningens frågeställning krävdes en bred spridning av respondenterna. När önskan är att 
kartlägga de förväntningar som kunderna har är givetvis en bred spridning och en hög frekvens av 
yttersta vikt (Trost, 2012; Trost, 2010; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Undersökningen 
utföras via internet och sociala medier för största spridning. Bland annat delade vi länken till 
enkätundersökningen på våra egna Facebook sidor för att öka spridning samt så skickades den vi 
BTH:s mail system till studenterna för att få öka spridning och svarsfrekvens. Författarna återfinns i 
Skåne, Västra Götaland respektive Stockholm. Detta skapade bättre förutsättningar för en bredare 
spridning mellan de frivilliga respondenter som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Det gav 
därmed en bättre förutsättning för en större variation även i den fördjupade bilden som gavs i 
samband intervjuerna (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2011). Den fördjupade bilden gavs då 
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förutsättningar att spegla ett större antal människors åsikter (Trost,2010; Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2014). Med hänsyn härtill kommer ett renodlat slumpmässigt urval att göras (Trost, 2012). 
Undersökningen kommer alltså att vända sig till den stora massan. 
 
2.1.3 Vilka 
Undersökningen är tänkt att skapa intressanta resultat som kan bygga grunden för en fortsatt 
diskussion och utveckling inom forskning men såväl inom områden som redan distribuerar liknande 
tjänster idag. Därför har undersökningens analyserande del tagit hänsyn till ett antal demografiska 
aspekter såsom kön, ålder och om respondenten har eller inte har en kronisk sjukdom och om 
respondenten har eller inte har använt tjänsten tidigare.  
Vid insamlandet av data togs däremot ingen hänsyn till etnicitet, utbildning, yrke m.m. 
Undersökningen är helt frivillig och alla svar är anonyma. Inga personuppgifter lämnas ut som på 
något sätt kan avslöja vem som faktiskt deltog i undersökningen och vad de svarat. Detta gäller för 
både enkätundersökningen och intervjuerna. Vem som faktiskt svarat på frågorna i 
enkätundersökningen är inte av någon som helst betydelse för undersökningens arbete i form av 
analys och tolkning av insamlade data. Inte heller är namn, adress eller andra personuppgifter av 
intresse för att kunna analysera och tolka den information som insamlad i samband med 
intervjuerna. Med hjälp av anonymiteten var förhoppningen att antalet svarsbortfall ska minska 
(Trost, 2012; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014) och intresset för att ställa upp på intervju öka 
(Trost, 2010). Att få vara anonym är av stor betydelse då egenskapen att respektera anonymitet och 
personlig integritet är viktiga egenskaper hos oss som författare och på samma sätt respekterar vi 
det hos personerna som deltar i undersökningen. Det finns även etiska frågor som kan vara känsliga 
för folk med kronisk sjukdom vilket vi även vill respektera. 
 
2.2 Utformande av frågeformuläret och intervjufrågor 
Med hjälp av ett frågeformuläret som skickades ut i form av en webbenkät gavs frivilliga 
respondenter möjlighet att delta i undersökningen och bidra till den data som ligger till grund för 
analys 
Undersökningens enkät utformades med 15 frågor. Varje fråga har utarbetats utifrån prototypfrågor 
som sänts till frivilliga respondenter och därefter utvärderats. De frivilliga respondenternas åsikter 
och tankar har vägts in i det fortsatta arbetet med utformandet av frågorna i enkäten. Med hjälp av 
en öppen diskussion med de första frivilliga respondenterna har tydligare och mer precisa frågor 
kunnat utformas och utarbetats i frågeformuläret. Frågeformulärets uppbyggnad och 
sammansättning har kunnat styras upp och formas om för att minska risken för svarsbortfall på 
grund av ett rörigt och otydligt frågeformulär. Det ska påpekas att de första frivilliga 
respondenterna senare inte kom att delta i själva undersökningen. De agerade enbart bollplank för 
utvecklingen av det fortsatta arbetet.  
Enkäten är utformad i en enda följd där respondenterna enkelt kan se frågorna och ge sin syn på 
varje fråga i formuläret. Enkäten bestod av 15 frågor där respondenterna ombads svara utifrån dem 
själva och deras egna preferenser. Frågorna följer en förutbestämd uppställning med hänsyn till de 
undersökningen faktiskt ämnar att bidra med till den fortsatta forskningen och diskussionen i ämnet. 
I samband med utformandet av frågorna och frågeformuläret har studier genomförts kring tidigare 
undersökningar där syftet varit bland annat service design, att arbeta fram en väl avvägd och 
tilltalande tjänst för kunder.  
De frågor som ställs i samband med intervjuer av frivilliga respondenter togs fram utifrån de svar 
som respondenten givit på enkätundersökningens frågor. Respondenten ombeds utveckla och 
motivera varför just ett visst specifikt svar angetts. I samband med detta kom följdfrågor som 
ytterligare förtydligar respondentens förväntningar på det digitala vårdmötet och användandet av e-
hälsotjänster.  
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2.3. Statistiska analysen 
Analysen är bland annat gjord med statistiska metoder där vi har utfört flertalet statistiska t-test för 
att se om gruppernas svar signifikant skiljer sig från varandra. Ett test som rör statistisk signifikant 
innebär att man kan beräkna hur väl resultatet man fått fram från ett slumpmässigt valt stickprov 
kan generaliseras till den population vilken stickprovet tagits från. När man undersöker den 
statistiska signifikansen för sambandet mellan två variabler, får man även fram information om hur 
pass stor risken är att man drar slutsatsen att det finns ett samband trots att det inte finns ett sådant. 
Om en analys visar på ett signifikant resultat betyder det i sig inte att resultatet är viktigt, som är en 
av betydelserna av ”signifikant” - i statistiska sammanhang betyder ordet bara den tilltro en forskare 
kan ha till sina resultat (Bryman & Bell, 2011). 
Man kan välja vilken signifikansnivå eller säkerhetsnivå man vill använda sig av. Det betyder 
vilken risknivå man är villig att acceptera då man drar slutsatsen om det finns ett samband mellan 
två variabler i den population man fick stickprovet ifrån. Den högsta risknivån man brukar 
acceptera inom samhällsvetenskapen är att man i fem fall av hundra drar en felaktigt 
slutsats.(Bryman & Bell, 2011) Vi har valt att använda oss av den nivån och accepter en fem 
procentig felmarginal. Vårt stickprov kan vara ett av dessa fem procent som är fel men risken för 
det är ganska liten. Vår signifikansnivå betecknas med ”p < 0,05” där ”p” står för sannolikhet.  
I t-testen vi utfört är populationen normalfördelad. Inom den normalfördelade kurvan (se nedan) har 
det 95 procentiga intervaller markerats. Utanför detta intervall måste medelvärdet vara för man ska 
kunna förkasta nollhypotesen.  
 

  
Figur 1. Kurva över normalfördelning med markerat 95 procentigt intervall. 

 
 
Testen går ut på att vi formulerat två hypoteser, en Nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) enligt 
följande: 
H0:𝜋 = 𝜋0 Gruppernas svar skiljer sig inte ifrån varandra 
H1:𝜋 ≠ 𝜋0 Gruppernas svar skiljer sig ifrån varandra  
Signifikansnivån är vald till p < 0,05 
Data som samlats in från enkäten har ombearbetats till siffror för att kunna genomföra testen. 
           Exempel på ombearbetning av text till siffror:  4 = mycket viktigt, 3 = Viktigt, 2 = Ganska 
viktigt, 1 = inte alls viktigt. 
Data delades sedan in i vilken kategori den tillhör, till exempel om den tillhörde män eller kvinnor 
kategorin. Varje fråga, för varje kategori får en egen kolumn. Sedan har det utförts t-test för varje 
fråga mellan de valda kategorierna där vi analyserat skillnaden mellan gruppernas svar med hjälp av 
Excels Data analysis toolpak. Med Excels: t-Test Two-Sample Assuming Unequal Variances 
utförde vi tester för att se om hela populationen anser samma sak som sampel:et.  
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Figur 2. Resultat från t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
för fråga nummer sex mellan Kvinnor och Män 
 

Här ovanför visar vi ett ttest utfört mellan män och kvinnor på fråga nummer sex. Testet visar på att 
56 män och 52 kvinnors svar observerades. Det vi sedan tittar på är t Critical two-tail som är ≈ 
1,9828 och ≈-1,9828, beroende av att det är två sampels i testet. Innanför dessa två skall t Stat ≈ 
0,7201 befinna sig för att inte nollhypotesen ska förkastas. Då befinner sig medelvärdena inom det 
95 procentiga området i den normalfördelade kurvan. I det här testet ser vi att t Critical two-tail ≈ -
1,9828 < t Stat ≈ 0,7201 > t Critical two-tail ≈ 1,9828 och befinner sig således emellan och därför 
kan inte nollhypotes förkastas, det vill säga gruppernas svar skiljer sig inte ifrån varandra i detta 
test. 
Man kan även titta på P(T<=t) two tail, det vill säga p-värdet ≈ 0,4730 som beskriver sannolikheten 
för att t Stat ≈ 0,7201 befinner sig inom t Critical two-tail ≈ 1,9828, ≈ -1,9828. Om p-värdet 
överstiger vår signifikantsnivå 0,05 är sannolikheten stor att nollhypotesen är sann och vi förkastar 
inte nollhypotesen. Om däremot p-värdet understiget vår signifikansnivå på 0,05 är sannolikheten 
för att nollhypotesen är sann liten och den krymper ju lägre p-värdet blir. Det finns även grader för 
hur liten sannolikheten är att nollhypotesen är sann, dessa brukar graderas med stjärnor:  
* = p<0,05, ** = p<0,01 och *** =p<0,001 
Tre stjärna är den lägsta sannolikheten för att nollhypotesen är sann. 
 
2.4. Diskussion kring vald metod och utförande 

2.4.1. Diskussion metod 
Andra undersökningsmetoder finns också att tillgå som bland annat fältstudier i form av direkt 
observation. En undersökningform med direkt observation skulle innebära att utredaren sitter med 
vid det digitala vårdmötet. Direkta observationer på plats skulle även de kunna bedrivas under en 
längre tid och generera data av en helt annan karaktär. Men direkt observation fallerar snabbt som 
ett orimligt alternativ då lagen om patientsäkerhet (Patientsäkerhetslag (2010:659)) skulle förhindra 
möjligheten att delta vid vårdmöten för observation av denna typ.   

2.4.2. Diskussion statistisk analys 
Excels data analysis toolpak är ett väl använt och beprövat analys program som används över hela 
världen. Det som skulle göra så att beräkningarna blir fel är om data använts på ett felaktigt sätt 
därför har vi sett till att alla författare gått igenom och tittat så inmatningen och ombearbetningen 
skett på ett korrekt sätt och vi betvivlar inte att resultaten stämmer. Det som är till grund för att vi 
inte analyserat och gjort t-test på alla kategorier och undersökt skillnaden är för att vi fick in för få 
svar, mer om svarsbortfall i kommande stycke. 
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2.4.3. Diskussion om svarsbortfall 
Att svarsbortfall är det största bekymret med en enkätundersökning står klart (Trost, 2012; Bryman 
& Bell, 2011) och därför är en precisering och begränsning av antalet frågor en nödvändig åtgärd 
för att minska detta problem. Det är av yttersta vikt att ett gediget och noggrant arbete utförs vid 
utformandet av frågorna i enkäten då något förtydligande inte kan ges då enkäten väl är sänd till 
tilltänkta respondenter (Trost, 2012). Att helt avvärja sig från svarsbortfall till följd av 
misstolkningar av frågorna i enkäten är inte möjligt. Samtliga respondenter har var och en sin egen 
erfarenhet och uppfattning kring ämnet (Trost, 2012; Bryman & Bell, 2011). Men då fördjupade 
data samlats in via intervjuer var förhoppningen att kunna skapa ett komplement till viss 
misstolkning och oförstående (Bryman & Bell, 2011). Med hjälp av intervjuerna ges möjlighet till 
diskussion och förtydligande av vissa aspekter utifrån frågorna i enkäten.  
En annan viktig del att fokusera på för att försöka minska svarsbortfall är urvalsprocessen (Trost, 
2010; Trost, 2012; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Då enkäten sändes till en stor mängd 
respondenter på ett spritt geografiskt område var förhoppningen att detta skulle bidra till ökad 
svarsfrekvens. En bred spridning på ett stort område är dock inte en garanti för ett stort svarsomfång 
(Bryman & Bell, 2011). De tilltänkta respondenterna kan funnit denna undersökningar som 
ointressant och onödig. Mängder med undersökningar genomförs varje dag och denna kan ha setts 
som en i mängden. 
Den enda selektivitet som skulle skett med de data undersökningen samlat in var i urvalet av vilka 
intresserade respondenter som skulle väljas för intervju. Då skulle hänsyn tas till åldersgrupper, kön 
och huruvida respondenten lider av eller inte lider av en kronisk sjukdom samt om respondenten 
använt eller inte använt e-hälsotjänster. Detta skulle gjorts för att på så sätt kunna skapa en mer 
varierad och intressantare förutsättning för analys (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2011). Tyvärr var 
svarsfrekvensen från vissa åldersgrupper inte vad vi önskat och de som ville medverkande på 
intervjuer var lågt i antal. Därför intervjuade vi alla som ville medverka i en intervju och det blev 
totalt åtta stycken. Det som ändå var bra var att vi kunde göra denna typ av triangulering, först 
analysera enkäternas svar statistisk sedan använda resultatet vid intervjuerna. Att just intervjuer 
valdes för kompletterande fördjupning av de data som samlas in är inte en tillfällighet. Genom lång 
tid tillbaka har dessa metoder följts åt som lämpliga komplement för att skapa en tydlig och klar 
bild över det fält från vilket den aktuella datan samlats in (Trost, 2010; Trost, 2012; Bryman & Bell, 
2011). Forskare har med framgång använt sig av denna typ av triangulering och 
surveyundersökning i många undersökningar av vitt skilda karaktär och spridda över många olika 
fält (Bryman & Bell, 2011). Men det gör inte intervjuer automatiskt till en felfri och ständigt exakt 
metod.  

2.4.4. Diskussion om webbenkäten 
Att enkäten skedde i form av en webbenkät kan ses som en riskabel åtgärd då varje tilltänkt 
respondent dagligen tar emot en stor mängd information via internet. Enkäten sändes ut med hjälp 
av BTH:s mail lista och sociala medier och trots hänsyn till det enorma flöde av intryck som 
passerar de möjliga respondenterna där varje dag (Trost, 2010; Trost, 2012; Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2014) fick enkäten 111 svar. Dock hade vi satt ut en deadline på två veckor för 
hur länge vi skulle vänta på svar. Så antalet medverkande som bidrog till enkätunderlaget var 108 
stycken.  

2.4.5. Diskussion om Facebook 
Valet av sociala medier gav möjligheten att marknadsföra enkäten på ett effektivt sätt. Genom att 
skapa ett intresse för undersökningen var förhoppningen att enkäten skulle kunna locka möjliga 
respondenter till sig, vilket den visade göra i en någorlunda skala. Dock så har antalet i våran egen 
ålder och närliggande varit bland det största respondent antalet vilket kan ses som en kritik, det kan 
även vara så att det var just de ålder gruppera som ville delta i undersökningen.  
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Med hänsyn till den kritik som presenterats ovan anses ändå den valda sammansättningen av metod 
vara den mest lämpade för undersökningens insamling av data.  
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3. Utbud av e-hälsa idag och i framtiden 
 
Här nedan presenterar vi utbudet i dagsläget, vad gäller E-hälsotjänster och hur framtidsvisionen 
från Stat och Landsting ser ut 

 
3.1. Utbud av e-hälsotjänster idag 
De tjänster som idag erbjuds kunderna är alla distribuerade av privata aktörer i form av privata 
vårdföretag och privata vårdcentraler (KRY; Min Doktor; EVC). Samtliga distribuerade e-
hälsotjänster och digitala vårdmöten som idag finns på marknaden erbjuder snabb hjälp med 
möjligheten att träffa en läkare utan att ens behöva lämna hemmet (KRY). De aktörer som idag 
erbjuder en digital hälsovård och digitala läkarbesök är alla auktoriserade och certifierade (KRY; 
Min Doktor; EVC).  
 
Samtliga aktörer erbjuder möjligheten till videosamtal men inte alla aktörer ser det som den primära 
alternativet till kontakt med läkare (Min Doktor). Majoriteten av de aktörer som idag distribuerar 
tjänsterna på marknaden erbjuder videosamtal som den primära kontakten med en läkare (KRY; 
EVC). Däremot finns ett fåtal aktörer som inte ser videosamtal som det primära kontaktformatet för 
sina patienter. Dessa aktörer samlar istället in sin information från patienter i form av skriftliga 
meddelanden från vårdtagaren och dessutom genom att låta vårdtagaren beskriva sina symptom i 
form av ett frågeformulär där vårdtagaren får svara på ett antal frågor med givna svarsalternativ 
(Min Doktor). Läkaren kan sedan utifrån den information som där samlas in ställa en diagnos och 
återkoppla till vårdtagaren med korrekta råd.  
 
Samma villkor och kostnader som för ett vanligt läkarbesök i primärvården gäller för de idag 
distribuerade e-hälsotjänsterna och samtliga distributörer tillämpar högkostnadsskydd och frikort 
(KRY; EVC; Min Doktor). Kostnaden varierar men gratis besök för barn och ungdomar under 20 år 
är genomgående bland samtliga aktörer. Efter att få träffa en läkare i det digitala mötet kan diagnos 
ställas och precis som för ett vanligt läkarbesök kan recept för läkemedel och sjukintyg skrivas ut 
och remisser kan utfärdas till specialistmottagningar och provtagning (KRY; EVC; Min Doktor). 
Samarbete med ett stort antal olika provtagningsenheter över hela landet ger vårdtagaren möjlighet 
att kunna ta sig till lämplig enhet oavsett geografisk tillhörighet.  
 
För samtliga aktörer sker identifiering av vårdtagarna på samma sätt. Genom att logga in med e-
legitimation identifierar vårdtagaren sig och kan därefter boka en tid för en konsultation med en 
läkare (KRY; EVC; Min Doktor). Alternativt svara på de frågor som läkaren sedan utvärderar och 
ställer en diagnos utifrån. Krav på e-legitimation hos vårdtagare garanterar en säkerhet för 
vårdgivaren och vårdtagaren att rätt patient delges rätt information. Alla läkare uppges vara 
legitimerade och erfarna med goda referenser. Men någon möjlighet för kunden att kontrollera de 
givna referenserna ges inte.  
 
3.2. E-hälsa i framtiden 
Sveriges Regering har tagit fram en målsättning för ett hållbart digitaliserat Sverige. 
(Näringsdepartementet, N2017.23) Denna grundplåt skall nås med hjälp av 5 delmål: 
 
 1. Digital Kompetens, alla invånare skall kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. 

 
 2. Digital Trygghet, det skall finnas de bästa förutsättningar för att med högsta säkerhet ta del 

av det digitaliserade samhället. 
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 3. Digital Innovation,vi ska ha den bästa utbildningen och förutsättningar för att digitala 
innovationer utvecklas, används. 
 

 4. Digital Ledning, Digitaliseringen skall leda till rättssäker, målmedveten och relevant 
effektivisering. 
 

 5. Digital Infrastruktur, en mycket viktig del är infrastrukturen som ger förutsättningar för 
snabbt bredband eller andra lösningar som stöder digitaliseringen.(Näringsdep, N2017: 23 Mars 
15) 
 

 När vi tittar mer specifikt på E-hälsan så har det för ett par år sedan bildats ett kansli under 
Socialdepartementet som heter E-Hälsomyndigheten och som ska jobba med att implementera 
Vision E-hälsa 2025, regeringens målsättning att Sverige ska vara ledande på E-hälsa år 2025. 
Vision E-hälsa 2025 består av ett par punkter och riktlinjer som man ska arbeta utefter för att nå 
målet. Övergripande så gäller att individen ska sättas i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas 
samt att vård och omsorg är effektiv, jämlik, säker och tillgänglig. Man har i detta sammanhang satt 
fingret på tre nyckelområden som behöver förbättras:(Vision E-hälsa 2025) 
 
 • Regelverket, viktigt att man ser efter den enskildes rättigheter och intressen i alla 

förändringar av lagar och regler samt i befintliga lagar och regler 
 

 • Enhetligare begreppsanvändning, Koder, Begrepp och benämningar skall vara enhetliga för 
att underlätta informationsutbytet för att kunna säkerställa kvalité och säkerhet 
 

 • Standardiseringsfrågor. Att tekniken är standardiserad för att olika aktörers system ska 
kunna interagera med varandra. 
 

I myndighetens arbete läggs stor vikt vid nyttan för patienter, brukare, invånare eller medarbetare 
och initiativen skall även tas fram med utgångspunkt ur ett jämställdhetsperspektiv. I 
Handlingsplanen kan man läsa följande “Inom de tre insatsområdena genomförs redan idag ett stort 
antal insatser som på olika sätt syftar till att förbättra förutsättningarna för att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Sverige måste kraftsamla 
nationellt för att effektivare realisera de nyttor som kan förväntas i förhållande till de resurser som 
investeras. För att visionen ska uppnås behöver förutsättningar skapas för berörda aktörer att 
komma överens om och genomföra gemensamt prioriterade insatser som driver utvecklingen 
framåt.”(Handlingsplan Vision E-hälsa 2025) 
 
I handlingsplanen beskrivs även inom EU så ser man E-hälsa som ett av de starkaste 
tillväxtområdena i Europa, vilket gör att även nordiska/internationella samarbeten o förbättrade 
samverkan skall tas tillvara.(Handlingsplan Vision E-hälsa 2025) 
 
Ett exempel på samverkan i Sverige är läkemedelslistan, som ska vara en förteckning över 
patientens receptbelagda mediciner som de har fått utskrivna av läkare. Denna lista ska varje apotek 
i hela Sverige komma åt för att på så sätt säkerställa att man får det man ska ha.(E-
hälsomyndigheten, hämtat 2017-07-05) 
 
Stockholms Läns Landsting har gjort en handlingsplan för framtida satsningar inom E-hälsa och 
informationssystem. Handlingsplanen är starkt kopplad till Landstingets framtidsplan som bygger 
på stora satsningar på utveckling av IT-stöd och eHälsa. I handlingsplanen beskriver man vikten av 
ehälsa och It-stöd för förbättrad kommunikation i vården, mellan olika vårdenheter och mellan 
vårdenheter och patienter. Man trycker även på att patienterna ska kunna göra mer av sin egen vård. 
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Arbetet görs i samarbete mellan Stockholm, Västra Götaland och Skåne. (Korkmaz, S., Naroskyin, 
B. 2015) 
Utredningen visar att arbetet med E-hälsosatsningar måste intensifieras och prioriteras och dess 
utformning bör styras av den lokala agendan. I utredningen ställdes det upp ett antal punkter som är 
viktiga ur ett framtidsperspektiv: 
 
 1. Att stödja patienternas delaktighet i vården och bidra till en låg kostnadsutveckling genom 

införandet av elektroniska tjänster. 
 

 2. Att stödja övergångar mellan olika aktörer inom vården, samt att öka transparensen och 
möjligheterna till patientval. 
 

 3. Att stödja effektivisering, förbättrad patientsäkerhet och uppföljning i vården, då fler 
elektroniska möjligheter ger fler verktyg till uppföljning och kontroll. 
 

 4. Utformning av ersättningen så att prioritering av ehälsa görs hos vårdgivarna.  
 

 
Handlingsplanen som Landstingen tagit fram syftar till att underlätta att nå Framtidsplanen som 
gäller till 2025 i vilken nätverkssjukvården anges som en av de viktigaste punkterna för att nå 
målen. Förväntningarna är att patientsäkerheten ökar, att de ekonomiska anslagen stagnerar, att 
vården förblir jämställd och att inga negativa konsekvenser på miljön tillkommer.  
Flera av de steg och tjänster som presenteras i handlingsplanen kommer att påbörjas redan under 
2016-2017. (Korkmaz, S., Naroskyin, B. 2015) 
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4. Teori 
 
Här kommer relevant teori att presenteras som senare i uppsatsen nyttjas vid analys av inhämtad 
empiri. Vi har valt ut ett flertal relevanta teorier, både avseende utveckling av nya tjänster, 
förväntningar hos kunden och personalens betydelse för tjänst och förväntning. 

 
4.1 Teorier kring tjänster, utveckling och uppbyggnad 

4.1.1 Konsumentcentrerad produktutveckling 
Konsumentcentrerad produktutveckling fokuserar på att hitta nya vägar att lösa kundens problem 
och skapa nöjda kunder genom att ta reda på vad kunderna värdesätter (Kotler m.fl, 2011). Många 
studier har visat att många innovativa produkter som särskiljer sig från mängden och är 
värdeskapande i den meningen att de erbjuder lösningar på kundernas problem också är de som blir 
de mest framgångsrika (Kotler m.fl, 2011). 
 
Crosby och Jonson (2006) menar att innovationer är nya produkter som erbjuder ett nytt tänkande 
för att möta kundernas behov och förväntningar. Många gånger kan de dessutom handla om 
förväntningar och behov som kunden hittills inte själv kunnat identifiera och som när de uppfylls 
skapar en känsla av att ha överträffat förväntningarna. Fûller och Matzler (2007) refererar till Kano 
(1984) och då främst till Kanos modell som framtagits för att illustrera varför den vanliga 
konsumenten har svårt att uttrycka och identifiera med egna ord vilka deras faktiska förväntningar 
och behov är. I denna modell ges tre olika kategorier gällande kundernas förväntningar.  
 
Grundläggande faktorer, vilket innebär faktorer av sådan sort att om de inte uppfylls skulle leda 
till misslyckande att leva upp till kundernas förväntningar men då de faktiskt uppfylls leder dem 
inte till någon större kundnöjdhet (Kano, 1984; Fûller och Matzler, 2007). Förväntningarna är som 
sagt så pass grundläggande att de inte ens uttrycks av den vanlige konsumenten då de anses 
underförstådda och per ren automatik borde finnas med i produktens egenskaper (Kano, 1984; 
Fûller och Matzler, 2007).  
 
Spänningsfaktorer, är de faktorer som konsumenterna idag inte väntar sig att finna i den specifika 
produkten men heller inte kommit att inse att de behöver (Kano, 1984; Fûller och Matzler, 2007). 
Spänningsfaktorer uppfyller kundens önskemål när de framträder och skapar en förmåga att 
överträffa kundernas förväntningar. Men de önskemål och förväntningar som överträffas har 
kunden inte tidigare kunnat uttrycka då detta är något som gemene konsument inte från början haft 
förmågan att kunna föreställa sig (Kano, 1984; Fûller och Matzler, 2007). Dessa spänningsfaktorer 
har tagits fram och utvecklats av innovativa, visionära företag som med stor risk för misslyckande 
har pressat gränserna på marknaden.  
 
Produkten prestanda bildar den tredje faktorn rörande kundernas förväntningar (Kano, 1984). 
Kunderna blir nöjda med produkten om dess prestanda är hög och mindre nöjda eller till och med 
missnöjda med produkten om dess prestanda är låg (Kano, 1984; Fûller och Matzler, 2007). Vad 
som kan anses som hög kontra låg prestanda baseras på den information konsumenterna fått ta del 
av om produkten ifråga i samband med köpet (Oliver, 1980; Spreng, 1996). Här kan hänvisas till 
informationstillfredsställelsen i förväntningsbekräftelseteorin som återges i nästa del av kapitlet. 
 
Men trots kritiken som riktas mot konsumenternas egna förmåga att kunna uttrycka och identifiera 
de förväntningar de har kring en produkts art och syfte menar bland annat både Kumar och Whitney 
(2007) tillsammans med (Kotler m.fl, 2011) att man ändå måste ta hänsyn till kundernas åsikter och 
förstå dem för att kunna komma vidare i utvecklingen av ytterligare produkter. Därför anses 
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konsumentcentrerade undersökningar av redan existerande produkter vara av yttersta vikt för att 
kunna skapa underlag för fortsatta konsumentcentrerade produktutvecklingar. Utan att förstå 
kundernas åsikter idag har man heller ingen förmåga att kunna se nya innovativa lösningar på 
problem eller ens se de problemen kunderna har idag. Innovationer är ju trots allt produkter som ska 
skapa nya förutsättningar att lösa kundernas problem och allra helst problem som kunderna inte 
visste att de hade.  

4.1.2 Produkternas livscykel 
När man lanserat en ny produkt kan man inte förvänta sig att produkten skall sälja för alltid. Man 
säger att produkter har en livscykel. Produktens livscykel har fem distinkta steg. Produktutveckling, 
introduktion, tillväxt, mognad och nedgång (Kotler m.fl, 2011). 
Produktutvecklingen börjar när företaget kommer på eller utvecklar en ny produktidé, under den här 
tiden är produkten fortfarande på utvecklingsstadiet och finns därför inte till försäljning och ger 
därmed inga intäkter (Kotler m.fl, 2011). 
 
Introduktionsstadiet startar när produkten kommer ut på marknaden, försäljningen ökar sakta men 
oftast kan man inte räkna hem någon vinst på grund av kostnader som hör till när en ny produkt ska 
lanseras (Kotler m.fl, 2011). Såsom marknadsföringskostnader till exempel.  
 
Tillväxtstadiet är nästa steg, här blir produkten accepterad på marknaden och försäljningen ökar 
stadigt (Kotler m.fl, 2011). Nyheten om den nya unika produkten har börjat sprida sig och fler och 
fler potentiella köpare börjar intressera sig för produkten. Informationen har spridit sig dels i form 
av direkt marknadsföring till kunderna som via kundernas egna omdömen (Kotler m.fl, 2011). 
Förväntningarna växer och därmed också intresset för produkten.  
 
Mognadsstadiet infaller när de flesta potentiella köpare av produkten accepterat den och köpt den. 
Nyhetens behag minskar i takt med att andra nya produkter når marknaden (Kotler m.fl, 2011) och 
därmed minskar försäljningen. I denna period brukar man behöva öka marknadsföringen för att 
försvara produkten mot konkurrenter vilket leder till mindre eller ingen vinst.  
 
Nedgångstadiet inträffar när produkten inte längre är intressant. Trots återkommande försök att på 
nytt lansera produkten som en attraktiv och intressant produkt tappar kunderna intresse. Vinsten och 
försäljningen sjunker och till sist är produkten inte längre ett intressant alternativ på marknaden. 
(Kotler m.fl 2011) 

4.1.3 Tjänstedesign (Service design) 
Tjänstedesign är en utveckling av produkter och tjänster för att förbättra och anpassa produkter och 
tjänster till kundernas behov. Det görs genom att lyssna,förstå och sätta sig in i kundernas behov. 
Man ska uppmärksamma vad de anser viktigt. Det kan uppnås genom observation, undersökning 
och/eller prata med kunderna om hur de uppfattar eller vill att en tjänst ska vara.(Stickdorn & 
Schneider, 2011) Man vill försöka förstå kundens situation och behov så tjänsten anpassas utefter 
vad kunden anser viktigt och hur dennes situation ser ut.  
 
Det är en användarcentrerad designmetod där utvecklingsprocessen sker agilt, det menas att man 
snabbt måste kunna anpassa sig till förändringar. Själva tjänstedesign processen består av flertalet 
iterationer som betyder upprepningar och brukar kallas loopar. Varje loop innehåller fyra 
delmoment. Delmomenten som ingår är undersökning, skapande, reflektion och implementering. 
(Stickdorn & Schneider, 2011) 
 
Den undersökande delen handlar om att förstå och få en bild utifrån kundens perspektiv. Vad anser 
kunden viktigt och hur vill den ha det. I det skapande delmomentet försöker man få fram idéer på 
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vilket sätt man kan lösa kundens önskemål. I det tredje delmomentet reflektion byggs en en 
prototyp som utvärderas. Efter utvärderingen implementeras ny uppkomna  koncept som ansetts 
saknade och loppen börjar om. Processen tillsammans med kund och användare fortsätter och för 
varje iteration görs tjänsten till en bättre produkt för slutanvändaren. (Stickdorn & Schneider, 2011) 
Uppsatsen kommer endast att fokusera på det undersökande delmomentet av tjänstedesign. 
 
 
4.2 Teorier kring konsumenters förväntningar, uppbyggnad och 
införlivande.  

4.2.1 Förväntningsbekräftelseteorin 
Förväntningsbekräftelseteorin berör hur konsumenternas förväntning på en produkts kvalité avgör 
hur de senare kommer att uppleva produkten. Dessa förväntningar överförs sedan i nöjdhet, när 
konsumenten har köpt produkten, nöjdheten kan vara positiv eller negativ.(Oliver 1980) En 
produkts kvalité kan bestå av både hårda och mjuka delar, hårda kan vara hur lång hållbarhet 
mjölken har innan den surnar eller hur lång väntetiden är för att komma i kontakt med vården, 
medans mjuka värden kan vara mer som hur mjölkkorna tas om hand, är korna lyckliga, eller hur 
jag blir mottagen som patient, hur upplever kunderna den service som ges i mötet. 
 
Det finns tre faktorer som styr nivån på nöjdheten: 
Produkten och konsumentens tidigare erfarenheter av produkten eller liknande produkter, samt 
eventuell påverkan av produktens renommé är den första faktorn. Även associationer till en 
produkts märke kan spela in. Här kommer även produktens etiska renommé att spela en stor roll. 
 
Den andra faktorn är kontexten som produkten befinner sig i, all information som konsumenten får 
om produkten. Informationen kan komma från butikspersonal, vänner och bekanta, personer i den 
allmänna omgivningen till kunden. Här avspeglas företagets etik och hur väl man har implementerat 
en adekvat värdegrund bland sina anställda som sen speglas ut mot kund.  
 
Hur lätt en konsument låter sig övertygas är den tredje faktorn. Det kan röra sig om missförstånd i 
den betydelsen att kunden missförstått produktens faktiska syfte vilket skulle kunna leda till att 
kunden känner sig missnöjd med produkten. Det kan även visa sig att konsumenten i 
övertygandeprocessen blir så positiv till produkten att kraven också blir väldigt höga. Det är därför 
väldigt viktigt att kunna både förstå vilka kunskaper kunden besitter kring produkten samt kunna 
skapa förutsättningar för kunderna att förstå produktens syfte och art.  
 
Summan av dessa förväntningar blir konsumentens förväntningar och den kommer att ligga till 
grund för hur nöjd/missnöjd konsumenten blir av produkten. 
Man använder tre ekvationer för att vidare förklara hur konsumenterna ser på sin egen 
tillfredsställelse; 
 
1.   Inställningen före köpet (förväntningarna) 
2.   Tillfredsställelse (förväntningar och upplevelse av produkten) 
3.   Inställning efter köpet (inställning före köpet, tillfredsställelse) 
Ur dessa tre ekvationer ska man förstå att ekvation ett är till för att bygga grunden för 

konsumentens inställning till produkten och detta kommer sedan forma hur nöjd kunden blir med 
produkten framöver. Ekvation två kommer att definiera hur tillfredsställd konsumenten blir av 
sitt inköp. Nöjd blir konsumenten om förväntningarna överträffas och missnöjd om de ej uppnås. 
Således bestäms konsumentens inställning efter köpet av förväntningarna innan köpet och den 
upplevda tillfredsställelsen av köpet.(Oliver 1980) 
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Nästa steg blir då att bygga ut teorin till att omfatta frågan om ett andra köp, konsumentens 
benägenhet att genomföra ett andra köp av företaget eller produkten beror på ekvation tre vilken 
omfattar inställningen till produkten efter första köpet. Även detta kan man definiera i två 
ekvationer; 

4.   Avsikt vid första inköpet(inställning före köpet, ekvation 1) 
5.   Avsikt vid andra köpet(avsikt vid första köpet(ekvation 4), (tillfredsställelse(ekvation 5), 

inställning efter köpet(ekvation 3) 
 
Här kan man se skillnaden i komplexitet mellan första inköpet till andra, då det andra bygger på all 
den nya information som man fått genom sitt första inköp.(Oliver 1980) 
Som följer av ovanstående resonemang så kommer en produkt, där konsumenten har låga 
ingångsförväntningar ha lättare att göra konsumenten nöjd än en produkt som har gett konsumenten 
höga förväntningar.(Oliver 1980) 
 
Denna teori tar upp hur konsumenternas förväntningar hänger ihop med de val de gör vid sina 
inköp, samt om de väljer att handla endast från säljare som de vet varifrån produkterna kommer 
eller inte. Beroende på vilka förväntningar som en konsument har på en produkt så kommer 
nöjdheten att påverkas och denna nöjdhetsnivå kommer att påverka förväntningarna till nästa inköp 
görs. Denna del kallas även för den utbyggda förväntningsbekräftelseteorin, utbyggda därför att den 
är mer omfattande och övergripande nöjdheten sätts samman av produkttillfredsställelse och 
informations-tillfredsställelse, vilket är konsumentens nöjdhet med produkten och med 
informationen om produkten innan nästa köp.(Spreng 1996) 

Figur 3 Modell av utbyggda Förväntningsbekräftelseteorin (Bakri, Aryati och Elkhani, 
Naeimeh, 2016) 

 
Av modellen kan man utläsa att ”Overall satisfaction”, den övergripande tillfredsställelsen byggs 
upp av produkttillfredsställelsen (Attribute satisfaction), d.v.s. konsumentens tillfredsställelse med 
själva produkten och informationstillfredsställelsen (Information satisfaction), vilket är 
konsumentens tillfredsställelse med den information som de fått vid köptillfället(Spreng, 1996). 
Produkttillfredsställelsen är subjektiv och påverkas helt av konsumentens egna observationer av 
produkten och dess funktion (Spreng, 1996; Bakri, Aryati och Elkhani, Naeimeh, 2016). 
Informationstillfredsställelsen påverkas också subjektivt av konsumenten beroende av den 
information som kommit konsumenten tillgodo före köpet(Spreng, 1996; Bakri, Aryati och Elkhani, 
Naeimeh, 2016).  
 
Förväntningsöverensstämmelse (Expectacion congruency) och Begärsöverensstämmelsen (Desire 
Congruency), bygger i sin tur upp produkt- och informations-tillfredsställelsen och kan återfinnas i 
steget innan.(Se figur 3)  Förväntningsöverensstämmelse är konsumentens subjektiva bedömning av 
överensstämmelsen mellan dennes förväntningar och produktens egenskaper (Spreng, 1996; Bakri, 
Aryati och Elkhani, Naeimeh, 2016). Dessa påverkar direkt produkttillfredsställelsen, då 
konsumentens tillfredsställelse beror på om förväntningarna infriats eller inte. 
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Informationstillfredsställelsen påverkas också av förväntningsöverensstämmelsen, om konsumenten 
blivit lovad något som sedan ej stämmer med produktens faktiska egenskaper kommer 
tillfredsställelsen att påverkas negativt. Vilket gäller såväl informationstillfredsställelsen så väl som 
den övergripande tillfredsställelsen (Oliver, 1980; Spreng, 1996; Bakri, Aryati och Elkhani, 
Naeimeh, 2016). 
Begärsöverensstämmelsen är konsumentens subjektiva värderingar av förhållandet mellan dess 
önskningar och produktens egenskaper, vilket påverkar tillfredsställelsen genom 
produkttillfredsställelsen och informationstillfredsställelsen (Spreng 1996). 
Det råder delade meningar om vikten och påverkan av både konsumentens förväntningar 
(Expectations) och önskningar (Desires), då vissa menar att företagen borde sträva efter att hålla 
nere dem för att på så sätt lättare överträffa dem, medans andra forskare menar att företagen skall 
höja både förväntningarna och önskningarna för att på så sätt höja tillfredsställelsen (Spreng 1996). 
De upplevda egenskaperna (Perceived Performance) hos produkten spelar en stor roll för 
konsumentens syn på en produkt eller ett företag. Här handlar det om kvalité och användbarhet av 
produkten (Spreng 1996). 
Som följer av ovanstående resonemang så kommer en produkt, där konsumenten har låga 
ingångsförväntningar ha lättare att göra konsumenten nöjd än en produkt som har gett konsumenten 
höga förväntningar (Spreng 1996).  
Detta är naturligtvis översättningsbart till Patienter och deras användande av E-hälsotjänster, då 
även detta är en konsumtion av en tjänst. 

4.2.2 Word of mouth 
Ovanstående resonemang kan lika lätt överföras på samma sätt på en servicesektor och produkten 
blir då de tjänster som kunden erbjuds. Men då tjänster till skillnad från rena varor är immateriella 
(Kotler m.fl, 2011) skiljer sig uppbyggandet av förväntningar åt. En immateriell tjänst går inte i 
förväg att kunna se och undersöka resultatet av (Kotler m.fl, 2011). Konsumenterna kommer därför 
att enkom få förlita sig på vad som kallas för word of mouth (Shi m. fl., 2016) för att få information 
om tjänsternas kvalitet. Konsumenterna får ta del av varandras erfarenheter kring tjänsterna och 
deras kvaliteter för att skapa sig en bild av vad man som enskild kund förväntar sig av tjänsten (Shi 
m.fl, 2016). Som resonemanget lyder ovan är varje enskild konsuments förväntningar en produkt av 
subjektiva observationer och bedömningar av den information som finns att tillgå (Oliver, 1980; 
Spreng, 1996; Bakri, Aryati och Elkhani, Naeimeh, 2016). Därför är konsumentens subjektiva 
förväntningar och förståelsen av dessa av yttersta vikt för att skapa en attraktiv konsumentcentrerad 
tjänst (Kotler m.fl, 2011)). Konsumenternas påverkanskraft är stor på företagen och därför är det 
viktigt att studera hur konsumenten tänker kring de tjänster som erbjuds (Solomon, 2004). 
 

4.2.3 Customer Delight 
Customer Delight kan definieras som den reaktion som kunderna får när de upplever en produkt 
eller tjänst som inte bara uppfyller utan även överträffar deras förväntningar. Kundnöjdhet eller 
kundtillfredsställelse är det ord som används för att beskriva huruvida kunden är nöjd med 
produkten eller tjänsten, alltså om produkten eller tjänsten når upp till kundens förväntningar. 
Customer Delight skulle kunna översättas som kundglädje och innebär att kundens upplevelse vida 
överträffar förväntningarna. Enligt teorin om Customer Delight kan kundens förväntningar 
överträffas på två olika sätt, i den första nivån så överträffas kundens förväntningar, men inte på en 
hög överraskande nivå, däremot i nästa nivå så överträffas kundens förväntning så att kunden 
överraskas vilket leder till kundglädjen (Crotts, Magnini, 2010). 
 
Enligt Crotts och Magnini(2010) så presenterar de tanken på att 8 olika känslor kunde kombineras i 
olika kombinationer och ge ett antal nya kombinationer av känslor och upplevelser. Känslor och 
upplevelser som ytterligare skulle kunna påverka kunderna och skapa förutsättningar för en starkare 
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tillfredsställelse med produkten. Kundnöjdheten bestämdes som resultatet av lycka och 
överraskning, där visar de även att större lycka och ju mer förväntningarna överträffas desto högre 
kundnöjdhet har man. 
 
Ett problem som tas upp avseende Kundglädje, är frågan om hur många gånger som en kund kan bli 
positivt överraskad av samma företag, eller samma produkt och tjänst, detta med hänsyn till att 
mycket går ut på att få lojala kunder som kommer tillbaka (Crotts, Magnini, 2012). Trots 
möjligheten till ett flertal olika kombinationer och sammansättningar så kommer de alternativa 
kombinationerna tids nog att ta slut till antalet. Sker då inte en konstant förändring och utveckling 
av företagens produktutbud kan kundernas förväntningar inte överträffas till den nivån att customer 
delight eller kundglädje uppstår (Crotts & Magnini, 2012). 
  
Det finns tre anledningar till användningen av customer delight och strävan efter att implementera 
den i större omfattning. (Sevall, 2002) 
 
 1. Gör kunderna glada, det tar betydligt längre tid och är svårare att få fram vad som gör att de 

kommer tillbaka 
 

 2. Ha kunder som är mer lönsamma, kostar inte så mycket att få tillbaka en gammal kund som 
att ta in en ny, 
 

 3. Att se till att kunderna talar väl om din affär eller produkt är viktigt 
 

  
Enligt Dong och Sivakumar(2014), ger kundglädjen lite mer värde än vad kunden förväntat sig för 
att vara nöjd, vilket kan komma från en mängd med faktorer som bättre kvalité, enklare köp, kort 
leveranstid och övriga ekonomiska vinningar. Detta kallas för ekonomiska vinningar. Förutom 
dessa finns även sociala vinningar, såsom ökad status, att det är häftigt roligt att ha produkten och 
en känsla av att ha lyckats. 
  
4.3. Teori om personalens betydelse 
Detta avsnitt innefattar ett flertal olika delar, där vi försöker belysa den teoretiska bakgrunden av 
personalens betydelse för kundnöjdheten. Viss forskning visar att personalens motivation att ge 
kunderna bättre service till en del beror av hur nöjda och gärna de är på sin arbetsplats. En 
arbetstagare som tycker om sitt jobb och är nöjd med möjligheter till personlig utveckling, 
arbetstider och lön kommer med största sannolikhet att lättare få sina kunder positiva till företaget. 
(Aryee et. al. 2013) 

4.3.1 Kunskap 
Personalens kunskap är av högsta vikt för att kunden ska bli nöjd med köpet eller läkarbesöket, 
naturligtvis kan det variera en hel del mellan olika kunder och man kan därför inte slå fast en 
kunskapsnivå som gäller för alla branscher. Det man dock kan säga är att personalen som har 
kontakt med kunderna, såsom säljare eller eftermarknadskontakter bör känna till och kunna vilka 
produkter företaget har och vilka fördelar och nackdelar som produkten har. Det är viktigt i kundens 
beslutsprocess att den känner att de får svar på sina frågor som är korrekta. Naturligtvis är ett 
felaktigt svar om t.ex. villkor för ett bostadslån en mycket dålig förutsättning för att banken får en 
nöjd kund. Det är viktigt att kunden får en känsla av professionalism i kontakten med personalen. 
(Grönroos, 1984) 
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4.3.2 Tillgänglighet 
Tillgänglighet innebär att personalen kan vara flexibla och anpassa sig efter kundens behov, både 
avseende mindre justeringar i produkten och framförallt vad gäller kontakten med kunden. 
(Grönroos, 1984) Vikten av tillgänglighet är en stor del av kundnöjdheten, för om kunden upplever 
att det inte går att kontakta personalen så kan de lätt välja en konkurrent. Tar vi detta vidare 
ytterligare ett steg så kommer vi tillbaka till företagets förmåga att ha en tillfredsställd personal, då 
en sådan personal blir mer lojal mot företaget och för samman sina egna mål med företagets mål 
och således blir mer benägna att vara tillgängliga och flexibla för sina(företagets) kunder.(Alvesson, 
2000)  

4.3.3 Förtroende 
Att personalen ger förtroende till sina kunder är enligt Grönroos en av de essentiella drivkrafterna 
bakom kundens nöjdhet. Naturligtvis är förtroende inget som fås av alla kunder samtidigt utan det 
kan variera väldigt från kund till kund. En definition av förtroende är enligt Nooteboom(2002) 
något som involverar ett subjekt, en person som litar  och ett objekt, något eller någon som litas på. 
Förtroendet är nära sammankopplat med kompetensen, kunskapen hos läkaren eller vård. Kunden 
ger ett förtroende till vårdenheten och dess personal att sköta om deras hälsa. Det är gällande dessa 
egenskaper som kunden har förtroende till E-hälsotjänsten. Om förtroendet missbrukas eller om 
kunden börjar känna att E-hälso företaget helst vill tjäna pengar och inte tänker på patientens bästa 
så är risken stor att förtroendet förändras. Noteboom(2002) 

4.3.4 Tidseffektivitet 
Med tidseffektivitet menas antalet patientsamtal som läkaren kan ta emot per tidsenhet, vilket kan 
vara per timme eller per dag. Att personalen är effektiv och hanterar kundernas önskemål inom kort 
tid är naturligtvis viktigt för vårdenhetens kostnader, men här gäller det att hitta en balans mot att 
kunderna inte upplever samtalen för korta och att de har möjlighet att få svar på de frågor de 
har.(Chan 2011) 

4.3.5 Förmåga att justera fel 
Detta avsnitt av teoriramen behandlar personalens förmåga att snabbt rätta till eventuella fel som 
skett gentemot kunden. Forskningen visar att ett snabbt agerande från läkarens sida uppfattas 
mycket positivt från kunden. De flesta kunder kan godta att fel görs så länge som de upplever att det 
åtgärdas snabbt och att de inte blir lidande. Det kan mycket väl vara så att ett korrekt och snabbt 
agerande kan öka kundnöjdheten och lojaliteten hos kunden gentemot den specifika E-hälsotjänsten 
eller läkaren. (Cheung 2016) 
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5. Empiri 
 
Vi kommer här att presentera våra intervjusvar och diagram i vilka enkätundersökningen 
presenteras på ett överskådligt och lättförstått sätt. Vi avslutar med en statistisk sammanställning 
av vår empiri. 

 
5.1. Intervjuer 
 
Intervjuer genomfördes med 8 personer, varav: 
Har använt E-hälsa:    Ja 2 Stycken, Nej 6 stycken 
Kön:                                       6 Kvinnor,  2 män 
Ålder:                          1, 56-65 år.  2, 46-55. 3 26-35. 2, 36-45 
Kronisk sjukdom:      Ja 2 stycken, Nej 6 stycken 

5.1.1 Första kontakten 
Intervjuperson 1  
Vill ha kontakt genom meddelandefunktion för att det är lättare att presentera sitt problem i skrift 
hellre än telefon, även om telefon fungerar bra. Videosamtal är inte aktuellt. Dels beror detta på att 
personen är blyg och upplever det svårt att ställa vissa frågor samt att hon tror att 
meddelandefunktion skulle göra det lättare att få en första kontakt. Hon tycker även att en 
meddelandefunktion är säkrare för då hör ingen vad man säger och ingen annan än läkaren kan höra 
hennes hälsoproblem. 
 
Intervjuperson 2 
Vill ha första kontakten med Meddelandefunktion eftersom man kan ”fixa” det när som helst bara 
 man har tillgång till tjänsten så kan man höra av sig till läkaren snabbt och enkelt. Mannen vill 
använda sig av en meddelandefunktion för att han anser inte att den personliga kontakten är viktig i 
början, han vill bara ha svar och eventuellt tips och råd för att kunna bli bättre på egen hand. 
 
Intervjuperson 3 
Intervjuperson nummer 3 anser att videosamtal är bra för första kontakten då det blir mer personligt 
och  han tror sig kunna få hjälp med en gång.  
 

”Då kan jag ju visa för läkaren vad det är som är problemet genom att peka 
på ställen som gör ont och så vidare” 
Intervjuperson 3 

 
 
Han värdesätter verkligen det personliga vid ett läkarbesök oavsett vad det är. Han känner även att 
han inte vill behöva börja med att förklara sig med flera sidor långt meddelande utan att det går 
fortare att prata och visa för att få rätt hjälp.  
 
Intervjuperson 4 
Den här personen vill användas sig av en meddelandefunktion som första kontakt dels beror det på 
att om hon är upptagen eller missar samtalet från vården så får hon informationen ändå samt så 
anser hon inte att hon behöver en djupare kontakt utan kan få den informationen hon är ute efter 
ändå via en meddelandefunktion. 
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Intervjuperson 5 
Telefonkontakt är vad intervjuperson 5 vill använda sig av och det beror att hon tycker det är svårt 
 att skriva så mycket och anser lättare att prata i telefon. Hon anser även att det ger en mer personlig 
kontakt än vi meddelandefunktion. 
 
Intervjuperson 6 
Meddelandefunktion för hon vill ha en så opersonlig kontakt med läkaren som möjligt det beror på 
att hon tycker det som tas upp är av karaktären känsliga ämnen. 
 
Intervjuperson 7 
Intervjuperson 7 anser att telefonkontakt är bra som första kontakt det beror på att hon tror det ger 
en snabbare kontakt samt att den är mer personlig i jämförelse mot en meddelandefunktion, Hon 
anser den personliga kontakten vara viktigt vid en första kontakt. 
 
Intervjuperson 8 
Upplever telefonsamtal som en snabb och mer personlig kontakt. Anse att det är enkelt för telefon 
har man alltid med sig i dag, det är inte som det var tidigare när man behövde vara hemma eller vid 
ett speciellt ställe för att ta emot samtal. 

5.1.2 Fortsatta kontakten 
Intervjuperson 1 
I den fortsatta kontakten skulle videosamtal vara mer aktuellt för det ger en mer personlig kontakt 
och man skapar en bättre relation och tillit till läkaren som håller i ärendet. Ögonkontakt är viktigt 
för att skapa en relation och avgöra om personen är rätt.  
 
Intervjuperson 2 
Telefon kontakt därför då kan han få en mer fördjupad kontakt med läkaren och utveckla ärendet på 
ett annat sätt. Säg att han har utslag på benet eller kanske ett insektsbett. Då kan han lättare förklara 
med ord när han pratar med läkaren än när han ska skriva och berätta hur området kring bettet ser ut 
till exempel. Dessutom skulle det vara bra att kunna gå vidare till nästa steg och ta kontakt via 
videosamtal om det behövdes. Videosamtal anser han bara ska användas när det behövs.  
 

”…tycker det blir lite bökigt att behöva logga in och starta videofunktioner 
när tanken är att man ska kunna använda den här tjänsten och klara det 
smidigare än andra vanliga alternativ” 
Intervjuperson 2 

 
Intervjuperson 3 
Videosamtal väljs för den personliga kontakten. Han värdesätter den enormt mycket när det handlar 
om hans hälsa och det skulle göra att han fick ett bättre förtroende för läkaren. Samtidigt tycker han 
det viktigt att kunna se hur läkaren reagerar han vill se ansiktsuttryck och reaktioner hos läkaren.  
 

”Ser man på läkaren när denne talar om att vissa saker inte är att oroa sig 
för och andra är mer viktiga att oroa sig för så kan man också uppleva om 
de känns lugnande och betryggande eller om de kanske reagerar stark och 
man verkligen behöver hålla uppsikt över vissa saker” 
Intervjuperson 3 

 
Jag skulle känna mig tryggare om jag kunde läsa av läkarens reaktioner. 
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Intervjuperson 4 
I den fortsatta kontakten med vården räcker det med att hon får ett meddelande med den 
informationen som hon söker svar på men tycker det även skulle vara bra om man kunde kontakta 
läkaren för att få svar på en fråga om man inte förstår vad läkaren menar med det som skrevs till 
exempel olika facktermer.  
 
Intervjuperson 5 
Videosamtal för att hon vill kunna prata och om det behövs kunna visa läkaren, som vid ett möte i 
verkligheten. Hon tror även att läkaren vill kunna göra en sådan besiktning av kroppen. 
Videosamtal dels också för att man får en annan kontakt genom att se en människa jämfört med att 
prata i telefon en djupare personlig kontakt, dels för att hon tycker det är viktigt att se vem man talar 
med. 
 
Intervjuperson 6 
Meddelandefunktion ger inte en djupare kontakt vilket är en fördel när man pratar om känsliga 
ämnen. Man kan gömma sig lite o slipper blotta sig på samma sätt. Praktisk då man kan svara lite 
mer när man har tid samt möjlighet att tänka igenom sitt svar. Hon går inte till läkaren påpekar hon 
så hon har ingen erfarenhet. Hon borde dock gå till läkaren av flera skäl men orkar inte varken 
tidsmässigt eller mentalt. 
 
Intervjuperson 7 
Meddelandefunktion ser hon som en snabb kontaktform som kan skickas när man själv har tid utan 
att behöva vänta i telefonköer. Hon värdesätter tidsbesparingen högre än att prata med någon i 
telefon eller över ett videosamtal. Kontakten känns tillräckligt om hon kan sms:a direkt till läkaren. 
 
Intervjuperson 8 
Meddelandefunktion är en enkel och snabb lösning och har fördelen är att man kan skicka 
meddelande när man har tid över, t.ex. på arbetet. Om man har regelbunden kontakt och det 
uppkommer småfrågor är det en mycket enkel och snabb lösning. 

5.1.3 Samma läkare 
Intervjuperson 1 
Helst ska kontakten ske med samma läkare genom hela ärendet men har förståelse för mängden 
personer som läkaren kan behöva träffa och därför är det okej med olika läkare så länge de är 
pålästa och insatta i ärendet. Det viktigaste är att läkaren är sympatisk och duktig och fungerar 
tillsammans med patienten och de förstår varandra. 
 
Intervjuperson 2 
Därför att man inte ska behöva förklara samma saker varje gång man har kontakt med en läkare. 
Speciellt om det skulle röra sig om något allvarligare. Då vill man verkligen ha samma läkare hela 
tiden som kan ha koll på och följa upp ärendet och tala om huruvida man blir bättre eller sämre. 
Skulle det vara mindre allvarliga saker han söker för så skulle han kunna acceptera att ha kontakt 
med flera olika läkare men föredrar att få ha kontakt med enbart en genom ett och samma ärende. 
Anser att det är helt okej att få kontakt med en ny läkare vid ett nytt ärende. Men skulle det vara ett 
ärende som uppstår till följd av ett ärende som han redan sökt för så skulle han nog ändå tycka det 
vore bäst att få kontakt med en och samma läkare igen. Om det behandlas som ett nytt ärende 
betyder det att han kommer få kontakt med en ny läkare och behöva förklara samma saker en gång 
till. Då föredrar han att få kontakt med en och samma läkare. 
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Intervjuperson 3 
Han vill ha samma läkare. Det beror på att läkare redan kan hans ärende och vet vad som diskuterat 
tidigare. De skriver i journaler men det blir inte samma sak, menar han. Där vet han inte hur mycket 
information som faktiskt går vidare till nästa läkare. Det kan finnas saker som missas. 
 

”Den nya läkaren måste ju dessutom sätta sig in i det och det kan bli 
småmisstag som kan bli avgörande i fortsättningen. Dessutom har jag fått 
ett förtroende för den läkaren och en trygghet som jag känner är väldigt 
viktigt för mig” 
Intervjuperson 3 

 
Han anser det viktigt med samma läkare i ett nytt ärende beroende på förtroende och tillit, och 
känner han dessutom att han gillar läkaren och det fungerat bra med kontakten så är det ännu 
viktigare att få behålla samma läkare. 
 
Intervjuperson 4 
Det känns bättre om man känner igen läkaren och att läkaren vet problematik. Är det små saker är 
det inte lika viktigt, men om man ofta behöver vård är det skönare att ha samma läkare som känner 
igen en och problematiken. Det känns inte som man börjar om på nytt man har diskuterat olika 
frågor och läkaren är insatt i problematik. Hon anser det okej med en ny läkare vid nytt ärende men 
här beror det på vilket ärende man har med sjukvården. Upprepade besök vill man ha samma läkare, 
enstaka fall går det bra med olika. 
 
Intervjuperson 5 
Att få träffa den läkaren som hon träffat innan gör henne tryggare och att hon känner sig i goda 
händer. Det är en person som det finns en relation med. Största fördelen är nog förtroendet som 
byggs upp och kunskapen om sjukdom. Kan tänka sig en annan läkare om den andra läkaren har 
bättre kompetens inom det området det gäller. Om det är till fördel för henne så är det godtagbart 
med en annan läkare. 
 
Intervjuperson 6 
Med samma läkare är det större chans att de uppfattat ens helhetssituation och inte bara varit 
beroende av patientjournalen. Hon tycker det är okej med ny läkare vid nytt ärende, men att det 
varit bättre om man kunde behålla samma läkare. Om man är nöjd med den läkare det vill säga. 
 
Intervjuperson 7 
Att ha kontakt med samma läkare ger ett större förtroende för vården och därför tycker hon det är 
viktigt. Det kan vara okej med ny läkare vid nytt ärende beroende på om det är stor skillnad eller 
inte samt hur nöjd man är med sin tidigare läkare. Största fördelen hon ser med att ha kvar samma 
läkare är att chansen ökar för att läkaren engagerar sig mer i ens problem beroende på att man 
kommer att träffas igen.  
 
Intervjuperson 8 
Tycker det är viktigt för det ger ett större förtroende och man behöver inte börja om från början vid 
varje möte och förklara problematiken i detalj. Kontinuitet och förtroende att känna sin läkare och 
att läkaren känner sin patient är viktigt. Men vid ett nytt ärende tycker hon det kan vara godtagbart 
med en ny läkare. 
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5.1.4 Vidare vård 
Intervjuperson 1 
 

”Det är jätteviktigt annars har man inte större nytta av den här typen av 
tjänst än av sjukvårdsupplysningen”  
Intervjuperson 1 

 
Intervjuperson 1 tycker och vill att e-hälsan ska ha samma möjligheter som en vanlig vårdcentral 
vad gäller remiss, skriva ut recept och skickas vidare för undersökning. Man bör få samma service 
som på vårdcentralen. Hon anser att vården bör kunna ges på ett nytt och modernt sätt som är 
anpassat för dagens samhälle och därmed bör e-hälsan ge samma möjligheter som vårdcentralen. 
 
Intervjuperson 2 
 

”Ja, först och främst kan man ju inte ta blodprov via telefonen så därför 
måste ju funktionen finnas” 
Intervjuperson 2 

 
Han upplever möjligheten att kunna skickas vidare på remiss, provtagningar och vidare 
undersökning som attraktiv för då utnyttjar man den moderna tekniken samt ges man möjlighet till 
ytterligare vård. Att nyttja de fördelar som tekniken ger men ändå hålla fast vid det som är 
nödvändig för att få fram ett resultat skulle vara bra. 
 
Intervjuperson 3 
Det ska ges samma vård som vid ett fysiskt besök hos vårdcentralen annars har han inte ha någon 
användning för den här typ av tjänst. Om han ändå inte kan komma mer än halvvägs hela tiden så 
tar ju det mer av hans tid än att sitta i kö och komma till något som faktiskt kan hjälpa honom hela 
vägen. Tjänsten ska  kunna skicka en vidare för ytterligare undersökning, remiss eller provtagning. 
Han säger: 
 

 ”…då skulle det verkligen vara intressant att lära sig tjänsten och använda 
sig mer av den” 
Intervjuperson 3 

 
Han skulle inte bara få hjälp snabbare och lättare utan även utveckla sig själv. Finns möjligheten 
tror han dessutom att fler skulle använda tjänsten och köerna på den vanliga vårdcentralen skulle 
minska, dock så tror han att köerna inom e-hälsan skulle öka men förhoppningsvis skulle det hjälpa 
till att jämna ut alla köer lite. 
 
Intervjuperson 4 
Kan läkaren inte skicka honom vidare behöver han ändå åka till vårdcentralen och då har det första 
mötet via plattformen varit i onödan. Han vill absolut ha samma möjligheter som vid ett 
vårdcentralbesök. Intresset ökar för att använda tjänsten om han kan få samma service som på 
vårdcentralen. Förtroendet kommer öka om han upplever att tjänsten fungerar. Det är smidigt om 
man kan få råd via den men även kunna få utskrivna recept och annat som kan fås via 
vårdcentralen. 
 
Intervjuperson 5 
Det är viktigt att kunna få samma möjligheter som vid ett vanligt fysiskt besök vid en lokal 
vårdcentral. Om hon får det som man får på vårdcentralen och kan få det hemma, så är det 
intressant. Men kan inte läkaren hjälpa henne på samma sätt är hon inte intresserad. Behövde hon 
inte åka in till sjukhus utan kunde göra allting hemma skulle det vara jättebra. 
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Intervjuperson 6 
Ser det som mycket intressant att nyttja e-tjänster om samma möjligheter finns som hos 
vårdcentralen men menar att de har begränsningar och vill inte ta vilka problem som helst digitalt. 
 
Intervjuperson 7 
Det är viktigt att få samma möjligheter som via ett vanligt besök om behov finns, hon förstår såklart 
att man inte kan ta blodprov digitalt utan måste man gå dit fysiskt men om det skulle vara så att man 
inte kan få vidare kontakt efter vårdmötet via e-hälsan så måste man ändå söka sig vårdcentral och 
börja om från början och då tar det ännu mer tid än om man går dit direkt.  
 
Intervjuperson 8 
Hon känner att om man inte kan skickas vidare för provsvar så är funktionen meningslös och det är 
i så fall mer en form av rådgivning än ett riktigt möte med läkare och det finns det ju redan idag via 
1177.se och det är gratis. 

5.1.5 Tid och ekonomi 
Intervjuperson 1 
En meddelandefunktion tros kunna spara tid genom att man kan ta kontakt likväl hemma som på 
arbetet fast hon tycker den personliga kontakten är viktigare än tidsbesparing. 
 
Intervjuperson 2 
En meddelandefunktion kan spara tid för man kan höra av sig snabbt och enkelt via tjänsten. Om 
läkaren dessutom kan skicka en vidare skulle det absolut gå snabbare. 
 
Intervjuperson 3 
Intervjuperson 3 förväntar sig att tjänsten ska skynda på processen inom vården. 
 

”…och använder jag dessutom den här tjänsten så ska det ju gå fortare…” 
Intervjuperson 3 

 
 
Intervjuperson 4 
Det hon är ute efter är att få svar eller råd på frågor som har med hennes hälsa att göra. Kan hon få 
det utan att träffa en läkare fysiskt förväntar hon sig kunna spara tid i form av att hon inte behöver 
vänta på vårdcentralen samt inte behöver göra resan dit som är tidskrävande. Hon bor en bit bort 
från vårdcentralen och skulle gärna slippa resan. Får hon välja mellan att spara tid och den 
personliga kontakten beror det på vilket ärende det gäller. 
 

”Här beror det på vilket ärende jag har med sjukvården, är det något 
komplicerat så vill jag ha en personlig kontakt dvs om jag behöver vara där 
flera gånger. Om det är något mindre så uppskattar jag tidsbesparingen” 
Intervjuperson 4 

 
Hon förväntar sig även att kunna spara både tid och möjligen pengar om e-hälsan skulle fungera 
som en vanlig vårdcentral. 
 

”Kan jag göra samma saker som vid ett vanligt besök på vårdcentral sparar 
jag tid och troligen pengar för jag kan arbeta istället” 
Intervjuperson 4 
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Intervjuperson 5 
Väntan innan man får komma på ett besök skulle hon kunna vara utan och därmed spara lite tid. 
Hon tror även att tidsbesparingen hade varit stor om hon inte behövde åka in för att få remiss m.m. 
Hon förväntar sig och hoppas att man kan få snabbare svar genom e-hälsan. 
 
Intervjuperson 6 
Hon värdesätter tidsbesparingarna mer än den personlig kontakt vid den första kontakten. Hon 
tycker att alla tidsbesparing är värdefulla och vill slippa älta problem i onödan. I världen finns fullt 
med folk som har ”fullproppade scheman”, som hon säger, som gärna skulle behöva fler sätt att 
spara tid på. 
 
Intervjuperson 7 
Hon värdesätter tidsbesparingen mer än den personlig kontakt.  
En meddelandefunktion ser hon som en snabb kontaktform för man kan skicka meddelande när man 
själv har tid utan att behöva vänta i telefonköer. Kan läkaren inte skicka en vidare till remiss, 
provtagning eller ytterligare vård tror hon att man kommer förlora tid.  
 

”Men om det skulle vara så att man inte kan få vidare kontakt efter 
vårdmöte via e-hälsa så måste man ändå söka vårdcentral och börja om 
från början och då tar det ännu mer tid än om jag gått dit direkt” 
Intervjuperson 7 

 
Intervjuperson 8 
En meddelandefunktion ser hon som är enkel och snabb lösning med fördelen är att man kan skicka 
meddelande när man har tid över även när man är på arbetet. Hon förväntar sig att det en mycket 
enkel och snabb lösning om man har regelbunden kontakt med vården och det uppkommer 
småfrågor som man vill ha svar på. 

5.1.6 Säkerhet 
Intervjuperson 1 
Det är viktigt att det är legitimerade läkare och inga bluffmakare och att man kan lita på att 
personen är den som den utger sig för att vara. Kvinnan tror även det måste vara viktigt för läkaren 
att känner sig trygga med att de lämnar ut rätt uppgifter till rätt person. Säkerheten är viktig. 
 
Intervjuperson 2 
Intervjuperson 2 anser säkerheten vara väldigt viktigt för att rätt person ska få rätt information. 
Mobilt bank ID ses som det säkraste sättet idag. Men däremot skulle han vara lite skeptisk till hur 
läkarna är identifierade. Han vill verkligen vara säker på att det är en läkare han pratar med och inte 
någon annan som låtsas vara läkare bara för att tjäna pengar.  
 

”Jag tror ju säkert att det står vilka läkarna är på hemsidan och så men jag 
skulle önska att det fanns någon form av kontroll för oss patienter att se 
det.Jag menar man har ju hört så mycket om hur det finns bedragare 
överallt på teve och liknande” 
Intervjuperson 2 

 
Säkerheten anses viktig. 
 
Intervjuperson 3 
Anser att det är mycket viktigt med identifiering av patienten men jag känner att det är viktigare för 
patienten att veta att läkare är legitimerad än att läkaren vet vem patienten är.  
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”Patienten vet vem han är, har patienten problem med något så tar den ju 
kontakt med läkaren och då svarar han på dennes frågor” 
Intervjuperson 3 

 
Han anser att mobilt bank ID är helt säkert för det är ju det sättet man använder idag för att visa 
vem man är online 
 
Intervjuperson 4 
Säkerheten är mycket viktig för hon vill veta vem läkaren är och läkaren ska veta vem det är som 
undersöks. Hon menar även på att patientjournaler och andra uppgifter är sekretessbelagda vilket 
blir ett bekymmer om inte säkerheten fungerar. 
 
Intervjuperson 5, 6, 7 och 8 har ingen mer kommentar än att säkerheten är mycket viktig. 

5.1.7 Tror de att deras inställning till e-hälsotjänster skulle skilja sig åt om de haft en 
kronisk sjukdom 
Intervjuperson 1 
Med tanke på de långa väntetiderna så tror hon att om hon lidit av en kronisk sjukdom hade hon nog 
uppskattat den här tjänsten mer. Då kan man snabbt och enkelt ta kontakt med en läkare och 
förklara att idag känner man mig sig si och så och jag undrar om det kan ha med min sjukdom att 
göra. Hon tror att man som kroniskt sjuk skulle kunna känna sig både lugnare och tryggare med att 
använda den här typen av tjänster. 
 
Intervjuperson 2 
Ja det tror han. Han skulle nog tycka att den här tjänsten var mer intressant eftersom han hade haft 
större behov av att kunna prata med en läkare snabbt. Tror även att den här tjänsten skulle kunna 
bidra till att man känna sig lugnare och tryggare. 
 
Intervjuperson 3 
Ja det tror han. 
 

”Jag tror det hade varit ännu viktigare att kunna få hjälp av samma läkare 
för att känna sig tryggare. Jag tror inte själva tjänsten som så skulle skapa 
en större trygghet för mig men om jag skulle använda tjänsten med en 
kronisk sjukdom så skulle jag känna mig tryggare om jag hade haft 
möjlighet till snabbare återkoppling med samma läkare. För då känner den 
till mig och mina problem och kan tala om för mig om jag behöver vara 
orolig eller inte” 
Intervjuperson 3 

 
Intervjuperson 4 
Om hon haft en sjukdom med upprepade besök hos vården tror hon att hon skulle viljat haft en mer 
personlig kontakt. Åtminstone skulle velat träffa samma läkare. 
 
Intervjuperson 6 
Ja, förmodligen tror hon det. Hade hon en mer uttalad kronisk diagnos skulle hon troligen vara van 
vid läkare som en del i hennes vardag. Olika problematik är också olika känsliga. Mer fysiska 
problem än psykiska gör ju behovet att faktiskt söka vård större. Det är lättare att inte söka vård och 
komma ”undan” för ett mentalt problem eller ett mindre akut fysiskt problem.  
 
Intervjuperson 7 
Hon vet inte med säkerhet om henne sjukdomsstatus hade påverkat hennes inställning till  
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e-hälsotjänster. 
 

”Svårt att säga med säkerhet, men det är ju troligt att ju mer man behöver 
gå till vården, desto viktigare känns det för mig att det är smidigt och 
personligt, samtidigt så beroende på vilken sjukdom man har så finns det 
säkert goda möjligheter att göra de flesta mötena digitalt” 
Intervjuperson 7 

5.1.8 Tror de att deras inställning till e-hälsotjänster skulle skilja sig åt om de inte haft en 
kronisk sjukdom 
Intervjuperson 5 
 

”Den kronisk sjukdom jag har gör att jag behöver åka till sjukhus några 
gånger per år, det måste jag göra.  
Behövde jag inte åka in till sjukhus utan kunde göra allting hemma skulle 
det vara jättebra. Men allting kan man inte göra över en dator” 
Intervjuperson 5 

 
 
Intervjuperson 8 
  
Nej, hon tror inte att det skulle haft någon betydelse. 
 
5.2 Statistisk sammanställning 

5.2.1 Vikten av att belysa skillnaderna  
Nedan följer en statistisk sammanställning av de insamlade data som undersökningens 
enkätformulär har genererat. Sammanställningen redovisar inte bara de olika svar som givits av 
respondenterna på de olika frågorna, den redovisar även de signifikanta skillnader som konstateras 
för om man ska kunna uppbringa den förståelse för respondenternas förväntningar som är önskvärd 
i en undersökning som ovan är det viktigt att belysa mer än enbart de svar som respondenterna givit 
på de ställda frågorna. Att bara rakt av konstatera att “si och så många tycker ditt och si och så 
många tycker datt” ger inte någon grundläggande förståelse för respondenternas förväntningar.  
 
Genom att belysa skillnader mellan de olika demografiska aspekterna skapas en tydligare bild av de 
förväntningar som marknaden har kring e-hälsotjänster och digital vård. Tillsammans med de 
fördjupade intervjuer som genomförts läggs grunden för en djupare analys. Samtliga skillnader som 
belyses nedan är statiskt säkerställda för att skapa en mer trovärdig bild av respondenternas 
förväntningar i relation till den allmänna uppfattningen.  
 
Alla respondenter är unika och de signifikanta skillnaderna belyser respondenternas förväntningar 
utifrån vad som skiljer de olika demografiska aspekterna åt. Ser vi till teorin kring 
förväntansbekräftelse (Oliver, 1980; Spreng, 1996; Bakri, Scott & Mckenzie, 2016) är skillnaderna 
något som måste belysas dels för att förstå hur förväntningarna uppstår och hur man ska kunna 
arbeta för att komma vidare. Med stöd av både förväntansbekräftelseteorin (Oliver, 1980; Spreng, 
1996; Bakri, Scott & Mckenzie, 2016) och teorin om customer delight (Crotts, Magnini, 2010) kan 
vi konstatera att de signifikanta skillnaderna skapar en djupare förståelse för respondenternas 
förväntningar. Likaväl ger teorierna kring produkters livscykel (Kotler m.fl, 2011) belägg för att 
belysa skillnaderna i förväntningarna. Väletablerade tjänster på marknaden har nått vad som kallas 
för mognadsstadiet (Kotler m.fl, 2011) och har identifierat olika skillnader i förväntansbilden hos 
sina kunder och genomfört nödvändiga justeringar för att anpassa utbudet att passa marknaden, de 
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har fått en förståelse för vad som skapar de förväntningar kunderna har. Produkter som än inte 
hunnit bli väletablerade på marknaden och som fortfarande befinner sig i det man kallar för 
tillväxtstadiet (Kotler m.fl, 2011) behöver identifiera skillnaderna i förväntningar mellan olika 
kunder för att kunna identifiera förväntansbilden och skapa en förståelse för kundernas 
förväntningar.  
 

 

 
 

Figur 4. Antal respondenter på enkäten 
 

 
Figur 5. Fråga 1 
 

Av de tre föreslagna svarsalternativen så sticker Telefonsamtalet ut som första alternativ bland alla 
respondenter med ca 40% av svaren, därefter följer Meddelandefunktion 32,7% och Videosamtal 
med 25,5%. Det är intressant att just telefonsamtalet sticker ut. Telefonsamtal är något som idag 
används flitigt inom vården, även om det idag oftast är till sjuksköterskor och inte läkaren som det 
första samtalet hamnar. Några intressanta iakttagelser är att bland män så är det exakt samma andel 
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på alla tre alternativ, medan det för kvinnorna är en övervägande andel som valt Telefonsamtalet, ca 
47%. Det är även vissa åldersgrupper som sticker ut och det gäller att telefonsamtal är mest populärt 
bland åldersgruppen 56-65 år och 18-25 år. Respondenterna finner telefonsamtal som ett tillförlitligt 
medium för en första kontakt, en väl beprövad och tillräckligt effektiv metod för att anses attraktiv. 
 
Några signifikanta skillnader kan dock inte konstateras.  

 
Figur 6. Fråga 4 

 
Här finner vi telefonsamtalen som ett fortsatt starkt representerat medium för kontakt med 
vårdpersonal och läkare. En jämn fördelning mellan samtliga grupper på 30-40% som anser sig 
föredra telefonsamtal som varaktigt medium för en fortsatt kontakt med den digitala vården. 
Intressant är att meddelandefunktionen har kommit att stiga till att genomsnittligt motsvara ca 50% 
av de svarande grupperna. Videokonferens anses vara något mindre populärt för den fortsatta 
kontakten med läkaren och i relation till den första kontakten har den tappat något i anseende. 
Mellan 10-20% av respondenterna anser videokonferens vara det rätta mediumet för en fortsatt 
kontakt med den digitala vården sett över samtliga grupper.  
 
Några signifikanta skillnader kan inte konstateras här.  
 

 
Figur 7. Fråga 2 
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Så gott som samtliga respondentgrupper finner den fortsatta kontakten med samma läkare mycket 
viktigt eller viktigt. Det kan alltså konstateras att denna funktion anses oerhört betydelsefull för de 
deltagande respondenterna. Den grupp som dock sticker ut är respondenterna i åldern 46-55 år som 
till 70% anser denna tjänst ganska viktig. En intressant och något förvånande iakttagelse att denna 
grupp finner betydelsen för fortsatt kontakt med samma läkare mindre viktig än övriga grupper.  
Dock kan inga signifikanta skillnader konstateras.  
 

 
Figur 8. Fråga 3 

 
Här finner vi som innan betydelsen av en fortsatt kontakt med en och samma läkare i ett och samma 
ärende mycket viktigt eller viktigt för majoriteten av respondenterna. Än en gång sticker 
åldersgruppen 46-55 år ut från mängden och med hänsyn till föregående fråga är resultaten denna 
gången inte så förvånande men ändock av intresse för notering och uppmärksamhet.  
 

 
Figur 9. fråga 6 

 
Här finner vi att respondenternas uppskattning om huruvida de ska kunna spara tid på att använda 
tjänsterna. Här kan konstateras signifikanta skillnader mellan de som använt sig av tjänsterna och de 
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som ännu inte använt sig av tjänsterna. De som redan använt sig av e-hälsa och digital vård anser 
sig i större utsträckning kunna spara tid än de som ännu inte använt sig av tjänsterna.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. T-test Fråga 6 Använt vs inte Använt 
 
Likaså föreligger signifikanta skillnader mellan gruppen respondenter i åldern 18-25 år och gruppen 
respondenter i åldern 36-45 år. Respondenterna i åldersgruppen 36-45 år anser i betydligt större 
utsträckning att de kan spara både tid på att använda sig av e-hälsa och digital vård. Skillnaden är 
stor och en trolig orsak torde vara det faktum att respondenterna i åldersgruppen 36-45 år befinner 
sig i vad man kalla för mitt i livet. Dessa respondenter har till skillnad från de i åldern 18-25 
troligen både hunnit bilda familj och börjat avancera inom yrkeslivet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. 1Fråga 6. 18-25 vs 36-45 
 
 
  

 
Figur 12. Fråga 7 
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Här finner vi svarsfördelningen för huruvida de tillfrågade respondenterna anser sig kunna spara 
pengar i form av minskade utgifter eller slippa inkomstbortfall i samband med användandet e-hälsa 
och digital vård. Signifikanta skillnader kan konstateras mellan följande grupper.  
Kroniskt sjuka och icke kroniskt sjuka där de kroniskt sjuka respondenterna i mycket mer begränsad 
utsträckning anser sig kunna spara pengar på att använda sig av e-hälsa och digital vård.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Fråga 7 Kroniskt sjuk vs Inte kronisk sjuk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Fråga 7 Använt vs Inte 
använt 

 
Signifikant skillnad föreligger även mellan de 

som använt sig av tjänsten och de som ännu inte använt sig av tjänsten där de som redan använt sig 
av tjänsten anser sig i betydligt större utsträckning kunna spara pengar på att använda just e-hälsa 
och digital vård.  
 
Likaså föreligger en signifikant skillnad mellan de respondenterna i åldersgruppen 18-25 år kontra 
respondenterna i åldersgruppen 36-45 år. Respondenterna i åldersgruppen 36-45 år anser i större 
utsträckning kunna spara pengar än respondenterna i åldersgruppen 18-25 år. Även här kan samma 
diskussion föras som i föregående fråga.  
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Figur 15. Fråga 7 18-25 vs 36-45 
 
 

 
Figur 16. fråga 8 

 
Här följer en redogörelse för huruvida respondenterna anser e-hälsa och digital vård vara intressant 
om det inte skulle finnas möjlighet att spar tid och pengar. En högst intressant iakttagelse är att 
majoriteten av respondenterna ändå skulle anse det  vara intressant att använda sig av e-hälso och 
digital vård även om möjligheten till besparingar i både tid och pengar inte hade funnits.  
 

Signifikanta skillnader föreligger mellan de 
respondenter som redan använt sig av 
tjänsterna och de som ännu inte använt sig av 
tjänsterna där de som redan har använt sig av 
tjänsterna anser det mer intressant att använda 
sig av e-hälsa och digital vård ändå.  
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Fråga 8 Använt vs Inte använt 
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Figur 18. fråga 5 

 
Här kan vi se en redovisning över samtliga respondenters intresse för e-hälsa och digital vård i det 
fall att möjlighet till fortsatt kontakt med en och samma läkare inte kan ges. Som synes sticker 
respondenterna i åldersgrupp 46-55 ut som mycket tveksamma men den signifikanta skillnaden 
föreligger dock mellan respondenterna i åldersgruppen 26-35 år och respondenterna i åldersgruppen 
36-45 år. Där tjänsten är mer intressant för respondenterna i åldersgrupp 36-45 år trots att 
möjligheten till fortsatt kontakt med en och samma läkare inte skulle kunna ges.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 19. Fråga 5 25-35 vs 36-45 
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Figur 20. Fråga 9 

 
Följande diagram visar respondenternas svar vid frågan huruvida de ansåg det viktigt med 
möjligheten till att kunna sändas vidare på ytterligare undersökningar. Tydliga och statistiskt 
säkerställda skillnader kan konstateras mellan män och kvinnor, kroniskt sjuka och icke kroniskt 
sjuka och mellan respondenterna i åldersgruppen 18-25 år och åldersgruppen 36-45 år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21. Fråga 9 18-25 vs 36-45 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22. Fråga 9. Kroniskt sjuk vs Inte 
kroniskt sjuk 
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Figur 23. fråga 10 

 
Följande diagram redovisar respondenternas intresse för e-hälsa och digital vård om möjligheten till 
vidare undersökning inte skulle finnas. Det kan konstateras att det är en jämn fördelning mellan 
samtliga grupper av respondenter där ingen grupp sticker ut nämnvärt.  
 
Någon signifikant skillnad kan inte konstateras.  

 
Figur 24. fråga 11 

 
I diagrammet som visar respondenternas åsikter kring vikten av en korrekt och säker identifiering 
finner vi en näst intill enhetlig population. Så gott som samtliga respondeter anser denna funktion 
vara mycket viktigt.  
Några signifikanta skillnader kan heller inte presenteras här.  
 



 

  44 

 
Figur 25. Fråga 12 

 
När respondenterna tillfrågades huruvida de ansåg e-hälsa och digital vård vara intressant när 
möjligheten till korrekt och säker identifiering inte kan ges så kan en signifikant skillnad mellan 
respondenterna som använt tjäsnten och de som inte använt tjänsten konstateras. Respondenter som 
redan använt sig av tjänsten anser sig i större utsträckning tveksamma till tjänsten än att inte vilja 
använda den alls. De är alltså inte helt emot att denna möjlighet inte ges. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 26. Fråga 12. Använt vs Inte använt 
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Figur 27. Fråga 13 

 
Förklaring till alternativen på fråga 13 
1 Jag kan spara tid 
2 Att lättare få kontakt med sjukvården. 
3 Jag kommer att minska kostnader och spara pengar 
4 Jag kan spara tid, Jag kommer att minska kostnader och spara pengar 
5 Jag kan spara tid, Att lättare få kontakt med sjukvården. 
6 Jag kan spara tid, Jag kommer att minska kostnader och spara pengar, Att lättare få    
            kontakt med sjukvården. 
 

5.3 Tror de sig spara tid och pengar genom att använda sig av e-hälsotjänster 
Män kontra Kvinnor 
Majoriteten av både män och kvinnor tror sig kunna spara tid genom att använda sig av e-
hälsotjänster. 50 procent av männen och 43,86 procent av kvinnorna som valde alternativet tror sig 
kunna spara tid i allmän utsträckning. Om de tror sig kunna spara pengar svarade majoriteten av 
männen att de tror sig kunna spara pengar i stor utsträckning medans majoriteten av kvinnorna 
svarade att man i allmän utsträckning tror sig kunna spara pengar. För att undersöka om det var 
någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors svar utfördes ett t-test på vardera fråga. T-test 
visade på att ingen signifikant skillnad förelåg mellan gruppernas svar om att spara tid med ett P-
värde = 0,473 > 0,05. Och på frågan om att spara pengar var p-värdet = 0,9603 > 0,05. Vi kan 
därmed inte förkasta nollhypotesen på någon av frågorna och godtar att gruppernas svar inte skiljer 
sig ifrån varandra och med det kan vi anta att män och kvinnor tror sig spara tid och pengar genom 
e-hälsotjänster. Om man ser till hur de ställer sig till att använda tjänsten även om man inte kan 
spara pengar eller tid så har alternativet intressant en klar majoritet hos båda lägren, dock så är 
majoriteten större hos männen. 
 
De som använt E-hälsotjänster kontra de som inte använt E-hälsotjänster 
Mellan grupperna som använt och inte använt e-hälsotjänster skiljer sig svaren åt. Av de som använt 
e-hälsotjänster tidigare tror sig majoriteten i stor utsträckning både spara tid och pengar genom att 
använda en e-hälsotjänst. Medan i gruppen som inte använt sig av e-hälsotjänster tidigare tror sig 
majoriteten i allmän utsträckning kunna spara tid. Men på frågan om de tror sig kunna spara pengar 
är svaren jämnt spridda över alternativen i stor, allmän och i begränsad utsträckning. För att 
undersöka om svaren från hela population skulle varit annorlunda jämfört med samplet utfördes ett 
t-test.  
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T-test visade t-Stat 2,264 > t Critical 2,015 med ett p-värde på 0,0286 < signifikansnivån 0,05, 
vilket betyder att vi förkastar nollhypotesen och kan anta att gruppernas svar skiljer sig ifrån 
varandra. 
 
18-25 kontra 36-45 
Det är en stor skillnad mellan grupperna 18-25 och 36-45 vad gäller svaren på frågan om de kan 
spara tid. De flesta 18-25 åringar tror sig kunna spara tid i allmän utsträckning medans 36-45 
åringar tror sig kunna spara tid i stor utsträckning. För att undersöka om skillnad signifikan 
föreligger utfördes ett t-test. 
P-värdet = 0,0012 < 0,05 och vi kan då förkasta nollhypotesen och anta att skillnad föreligger 
mellan de båda grupperna i den frågan. Grupperna skiljer sig även åt på frågan om de kan spara 
pengar. Majoriteten av 36-45 åringarna tror sig kunna spara pengar i stor utsträckning medans det är 
väldigt jämnt mellan 18-25 åringarna om man kan spara pengar i stor, allmän eller begränsad 
utsträckning. 
Även här utfördes ett t-test för att undersöka om signifikant skillnad fanns. P-värde = 0,0414 < 0,05 
vilket visar att en signifikant skillnad föreligger, dock inte så stark. 
 
18-25 åringarna visar stark majoritet av att tycka e-hälsotjänster är intressanta trots att möjligheten 
för att spara tid och pengar inte behöver finnas där. På den här frågan råder det delade meningar 
mellan 36-45 åringarna, det skulle lika gärna kunna vara mycket intressant att använda tjänsten som 
mer tveksamt. För att försöka få en klarare bild undersöker vi skillnaden med ett t-test. P-värde = 
0,7720 > 0,05. Vi kan inte förkasta nollhypotesen utan kan bara anta att skillnad inte föreligger 
mellan de båda grupperna i den här frågan och därmed anta att grupperna tycker det är intressant att 
använda e-hälsotjänster trots uteblivet sparande av tid och pengar. 
 
Olika åldrar 
18- 25 åringarna har en klar majoritet att i allmän utsträckning tro sig kunna spara tid genom 
användandet av e-hälsotjänster. Medans på frågan om de tror sig kunna spara pengar är det relativt 
delat mellan alternativen i stor, i allmän och i begränsad utsträckning. Alltså ingen klar majoritet i 
förväntningen av att kunna spara pengar. På frågan om det skulle vara intressant att använda 
tjänsten även om man inte spar pengar är majoriteten ändå intresserad av att använda en sådan 
tjänst. 
 
26-35 åringarna tror i stor och allmän utsträckning att de kommer kunna spara tid av tjänsten 
medans det är en delad majoritet av alternativen stor, allmän och begränsad utsträckning om dom 
kommer kunna spara några pengar. På frågan om det skulle vara intressant att använda tjänsten även 
om man inte spar tid och pengar är majoriteten ändå intresserad av att använda en sådan tjänst. 
 
Av 36-45 åringarna tror majoriteten på att de kommer kunna spara både tid och pengar genom att 
använda tjänsten. De är även en majoritet, dock inte så stor, som ser det mycket intressant att 
använda tjänsten trots att möjligheten att spara tid och pengar uteblir. 
 
46-55 åringarna har en delad majoritet av tron att i stor och i allmän utsträckning kunna spara både 
tid och pengar och anser att tjänsten är klart intressant även om möjligheten till att spara tid och 
pengar inte finns. 
 
56-65 åringarna har en stark majoritet av att i stor utsträckning förvänta sig kunna spara tid och 
pengar. Men skulle inte möjligheten till att kunna spara tid och pengar infinna sig råder det lika 
stora delar intresse som tveksamt intresse som inget intresse alls av att använda tjänsten. Denna 
grupp förväntar sig att kunna spara både tid och pengar på e-hälsotjänster. Men är kluvna i att 
använda tjänsten om inte möjligheten till att spara tid och pengar finns där. 
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Att spara tid och pengar är väl ändå inte allt, hur tungt väger möjligheten att spara tid? 
För vidare och fördjupad analys undersöktes de intervjuades svar angående tidsbesparing och 
personlig kontakt.  
 
Intervjuperson.1 (Kvinna 46-55, Inte sjuk, Inte använt). Kvinnan tror sig kunna spara tid genom 
användning av meddelandefunktion men anser även att den personliga kontakten går före 
tidsbesparingen i alla fall om det handlar om efter kommande möten med läkaren inom ramen för e-
hälsa. 
 
Intervjuperson.2 (Man, 46-55, Inte sjuk, inte använt). Tror sig kunna spara tid genom att använda 
meddelandefunktion vid första kontakten men om mannen behöver vidare vård prioriteras den 
personliga kontakten och läkarens kunskap om patientens sjukdomstillstånd. 
 
Intervjuperson.3 (Man, 26-35, Inte sjuk, Inte använt). Mannen tror sig spara tid genom att använda 
sig av e-hälsotjänster. Mannen som aldrig har använt e-hälsotjänster säger:  
 

”…använder jag dessutom den här tjänsten så ska det ju gå fortare…”  
Vilket ger en klar indikation på att han förväntar sig att tjänsten skall gå 
fortare än den han är van vid. 
Intervjuperson.3 

 
Intervjuperson.4 (Kvinna, 36-45,Inte sjuk, Använt). Tror sig spara tid genom att inte behöva sitta 
och vänta på vårdcentralen samt att inte behöva åka dit och hem. Hon lägger större värdering till 
den personliga kontakten än tidsbesparingen, detta gäller om hon behöver återkommande kontakt 
med läkare inom ramen för e-hälsa. Hon anser tidsbesparing vara den viktigaste faktorn för att 
använda e-hälsotjänster just nu. 
 
Intervjuperson.5 (Kvinna 36-45, Kronisk sjuk, Inte använt). Hon skulle gärna slippa väntan på att få 
träffa läkaren men tror inte hon skulle kunna göra så stor tidsbesparing i och med att hon ändå 
behöver uppsöka sjukhus flera gånger årligen, då hon lider av en kronisk sjukdom. 
 
Intervjuperson.6 (Kvinna, 26-35, Inte sjuk, Använt). Respondenten värdesätter tidsbesparingen mer 
än den personliga kontakten. 
 
Intervjuperson.7 (Kvinna, 26-35, Inte sjuk, Inte använt). Vill ha telefonkontakt som första kontakt 
för att det går fortare att beskriva symptom i tal än i skrift. Vid den fortsatta kontakt vill hon 
använda sig av meddelandefunktion på grund av tidsbesparingen av att inte behöva sitta i 
telefonköer. Hon tror man förlorar ännu mer tid om man inte kan bli vidareskickad direkt, alltså att 
det först måste konstateras att ytterligare undersökningar behövs. Hon säger: 
 

”…då tar det ännu mer tid än om jag gått dit direkt.” 
Intervjuperson.7 
 

Intervjuperson.8 (Kvinna, 56-65, Sjuk, Inte använt). Vill ha telefonkontakt som första kontakt för 
att det går fort både att beskriva sina symptom och att etablera en första kontakt. Därefter vill hon 
att den återkommande kontakten sker genom meddelandefunktion, då kan kontakten ske när man 
själv har tid över samt att hon anser det vara en snabb lösning om det uppkommer många små 
frågor. 
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5.4 Kroniskt sjuka kontra icke kroniskt sjuka 
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5. Analys 
 
Här kommer empirin att analyseras genom att den ställs mot de teorier vi presenterar i teorikapitlet 
för att vi ska kunna svara på vår frågeställning. 
 
5.1 Förväntningar på den första kontakten 
I empirins enkätundersökning fick vi fram en relativt jämt fördelad svarsfrekvens mellan de olika 
förhandsalternativen, som man kan se i diagram 1 så har vi en knapp övervikt för telefonsamtalet, 
före Meddelandefunktion och på tredje plats Videosamtal. Det är intressant att i denna tid av IT 
samhälle, så är det en uppfinning, telefonen, som funnits i över 100 år som drar det längsta strået 
när det gäller nyutvecklade tjänster.  
De e-hälsotjänster som distribueras idag har ett varierande utbud av kontaktmöjligheter, med 
meddelandefunktioner och videosamtal som övervägande alternativ för de potentiella kunderna 
belyses här en intressant skillnad i utbud och efterfrågan. Kopplar man detta till teorin om tjänster, 
utveckling och uppbyggnad, så finns det en viktig diskrepans mellan vad de presumtiva kunderna 
efterfrågar och vad de nya tjänsterna erbjuder, vilket enligt Kumar och Whitney(2007) och (Kotler 
m.fl, 2011) kan bli ett problem. De menar att företagen bör genomföra konsumentcentrerade 
undersökningar för att ta reda på vad kunderna vill ha, vilka åsikter de har och vilka förväntningar 
de har på nya tjänster, detta för att ta fram framgångsrika koncept. Naturligtvis kan ett företag/tjänst 
nöja sig med att nå de kunder som är intresserade av meddelandefunktionen och/eller videosamtal 
för kontakt med läkaren, då dessa enligt vår undersökning motsvarar ca 58% av kunderna.  
 
Vi kan se i vår undersökning att det inte är en självklar fördelning i åldersgrupper, vi har tex högst 
andel som vill ha kontakt med telefon i både åldersgruppen 18-25 och åldersgruppen 56-65, man 
kan således inte påstå att de är de äldre som förespråkar telefon p.g.a. t.ex. rädsla för ny teknik utan 
det är något annat som ligger bakom. Ser man intervjusvaren så anser de som vill ha telefonkontakt 
att det är ett enkelt sätt, både för att beskriva vad de har för problem samt att tillgängligheten och 
personligheten är större än vid andra kontaktformer. Man kan hitta liknande svar hos de som 
förespråkar videosamtal, vad gäller personlig kontakt och enkelheten hittar man även hos de som 
förespråkar meddelandefunktion.  
Ser vi till respondenterna med eller utan kronisk sjukdom så kan vi konstatera att de med kronisk 
sjukdom till större del förespråkar telefonkontakt än de utan kroniska sjukdomar, möjligen kan det 
härledas till att en person med kronisk sjukdom har en större erfarenhetsbas av kontakt med 
sjukvården och kanske hittat ett system som de tycker passar dem bra. 
En annan intressant aspekt är att männen har svarat i princip jämt fördelat på telefonsamtal, 
meddelande eller videosamtal, till skillnad från kvinnorna som anser att telefonsamtal är att föredra 
före meddelande och videosamtal. Vår rent personliga åsikt är att många kvinnor har en mer social 
och pratglad personlighet och således föredrar att ringa och prata med läkaren och att det kan inge 
mer förtroende när de hör rösten på personen, detta förklarar dock inte varför videosamtalen inte är 
mer attraktiva, kanske vill man inte att någon ska se hur man ser ut när man känner sig sjuk.  
Enligt Förväntningsbekräftelseteorin så baseras konsumenternas förväntningar på en ny obeprövad 
produkt på de erfarenheter som de idag besitter från den traditionella vården(Oliver, 1980 och 
Spreng, 1996) tillsammans med de önskemål om förenklade och förbättrade lösningar för en 
snabbare och effektivare vård. andra aspekter som kan påverka förväntningarna är den information 
som de får om tjänsten via t.ex. företagets hemsida eller via andra sidor på nätet där folk presenterar 
sina erfarenheter av olika tjänster och produkter.  
En tydlig koppling till Förväntningsbekräftelseteorin är det faktum att i vår undersökning så svarar 
58% av de som använt E-hälsotjänster att man vill ha kontakt via meddelande, medans endast 27% 
vill ha telefonsamtal. Tvärtom är svaret bland de som inte använt tjänsten övervägande positiva till 
Telefonsamtal, 44% contra 25% för meddelandefunktion. Funderar man då på vad Olvier(1980) och 
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sedan Spreng(1996) sagt om hur förväntningarna byggs upp så har de som använt tjänsten ju en 
annan erfarenhetsgrund att fatta sitt beslut på, vilket kan förklara skillnaden i förväntningarna.  
 
Word of Mouth är en annan teori som tar upp konsumenternas förväntningarna av tjänster, denna 
teori är inriktad just på tjänster och servicesektorn. Tankarna med den hänger ihop med och 
förstärker det som Förväntningsbekräftelseteorin säger att konsumenternas förväntningar till stor del 
bygger på andra konsumenters erfarenheter av en tjänst, detta då tjänster ju skiljer sig från en 
produkt.  
 
5.2 Den fortsatta kontakten 
I princip alla åldersgrupper och både bland kvinnor och män kan man se en förskjutning av andelen 
som önskar en viss kontaktform från telefonsamtal till meddelandefunktion när det gäller den vidare 
kontakten, alltså efter den första kontakten. Här kan man möjligen fundera på om det är så att 
respondenterna anser att ett telefonsamtal känns mer personligt vid den första kontakten. Som 
intervjuperson 2 svarar så tycker denne att det är lättare att förklara för läkaren i talspråk än i skrift, 
samtidigt som videosamtalen endast är aktuella efter ett första inledande telefonsamtal. Svaren 
bland den 8 intervjupersonerna är dock väldigt osäkra, för en del är det enklare med meddelanden 
och för andra är det enklare att ringa och förklara sina problem. Det förefaller lika över alla 
generationer och kön och troligen finns en sammankoppling till vad man är mest van med och 
känner sig mest säker på att handha. 
 
Den distinkta förskjutningen bland respondenternas svar till vilken kontaktform de föredrar i den 
vidare kontakten kontra den inledande kontakten lyfter möjliga brister utvecklingsmöjligheter för e-
hälsan. Respondenternas förväntningar grundar sig värdet av såväl tidseffektiva lättillgängliga 
kontaktmetoder som mer personliga fördjupade kontakter där förtroende och relationer kan byggas 
upp. 
Intressant är att samma mönster återkommer från första kontakten till den fortsatta kontakten, 
åtminstone vad gäller de konsumenter som har använt sig av E-hälsotjänster sedan tidigare. Andelen 
som önskar meddelandefunktion som kontaktform ökar ytterligare till 65%, medans telefonsamtalen 
minskar något till 19%. Således kan man anta att förväntningarna med den inledande kontakten i 
form av meddelande har infriats och som man ser i förväntningsbekräftelseteorin så har man 
uppnått en förväntningsöverenstämmelse med kontaktformen. Man kan anta att telefonkontakten 
har upprättat ett förtroende hos dem som använt den kontaktformen i första kontakten så att de 
därefter har kunnat gå över till att använda telefonkontakt vilket ligger i området för teorin om 
personalens betydelse för att skapa ett förtroende. Enligt Grönroos(1984) är kundens förtroende för 
personalen eller doktorn av essentiell betydelse för konsumentens förtroende för 
företaget/produkten.  
 
5.3 Samma eller inte samma läkare 
Det verkar finnas en majoritet som anser att det är mycket viktigt att det finns möjlighet till fortsatt 
kontakt med samma läkare, det är kanske inte så förvånande, men dock intressant. Här kan man inte 
hitta några skillnader mellan de olika undersökta grupperingarna men i intervjuerna anger flera att 
det är viktigt för förtroendet för både vården som helhet och behandlande läkaren. Om möjligheten 
till vidare kontakt med samma läkare inte finns så anser två tredjedelar att det inte längre vore 
intressant med e-hälsotjänster när det gäller ett och samma ärende. Däremot om det gäller ett nytt 
ärende kan flera av intervjupersonerna tänka sig en annan läkare vid den kontakten. Enligt vissa av 
intervjupersonerna så kan det vara lättare att ha en annan läkare vid kontakt i ett nytt ärende, då det 
man önskar undvika är att berätta om samma sjukdom vid flera tillfällen och få känslan av att man 
börjar om. 
 
Respondenterna och intervjupersonerna värdesätter kunskapen som byggs upp kring just deras 
specifika fall vid återkommande kontakt med vården. Att då få ha kontakt med en och samma 
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läkare genom ett och samma ärende förstärker både förtroende och intresse för e-hälsan. Kundernas 
förväntningar bygger i mångt och mycket på den kunskap som just den specifika läkaren får kring 
respondenten vilket i förlängningen bygger ett förtroende för personalens egenskaper att erbjuda rätt 
rådgivning och behandling. I denna fråga kan man se att ha kontakt med samma personal, i detta 
fall läkare och sjuksköterskor ökar förtroendet för tjänsten som helhet. Detta är aspekter som tas 
upp i Teorin om personalens betydelse för kundnöjdheten(Grönroos,1984 och Noteboom, 2002) och 
en patient är ju också en kund som söker vård för att bli frisk och det är allmänt känt att förtroendet 
för sjukvårdspersonalen till stor del påverkar hur snabbt en person blir frisk och man kan se att vår 
undersökning visar just att förväntningarna hos respondenterna på att få ha kontakt med samma 
läkare är mycket viktigt och i vilken utsträckning som företagen lyckas med att säkerställa att 
patienterna får ha samma läkare genom sin behandling är mycket viktig för tjänsternas framgång 
eller icke framgång.  
 
5.4 Möjligheten till vidare undersökning 
En av frågorna där svaren mellan grupperna man kontra kvinna signifikant skiljer sig åt är frågan 
om vikten av möjligheten till vidare undersökning. Här visar t-test följande data. t-Stat ≈ 2,3188 > t 
Critical two tail ≈ 1.9870 Vilket betyder att vi kan förkasta nollhypotesen att gruppernas svar inte 
skiljer sig ifrån varandra och därmed stämmer H1 hypotesen att gruppernas svar skiljer sig ifrån 
varandra. Ser vi även på p-värdet ≈ 0,02270 som är mindre än signifikansnivån = 0,05 indikerar det 
att sannolikheten för att nollhypotesen skall vara sann är liten. 
 
Tolkningen av skillnaden i frågan om hur viktigt respektive grupp tycker det är att läkaren skall 
kunna skicka en vidare för t.ex. blodprov, remiss eller till specialistmottagning är att kvinnor är mer 
angelägna om att läkaren ska ha sådana möjligheter. Hela 84 procent av de svarande kvinnorna i 
samplet ansåg det mycket viktigt medans 63 procent av de svarande männen ansåg det mycket 
viktigt och 32 procent av männen såg det som viktigt. För kvinnorna låg siffran på 14 procent som 
ansåg det viktigt. En annan grupp som sticker ut, sett ur den statistiska synvinkeln är den 
övervägande andelen kroniskt sjuka som finner denna möjlighet väldigt viktig. 
 
Ser man till intervjupersonernas utvecklade svar för att få en fördjupad bild av respondenternas syn 
på denna möjlighet finner man att samtliga intervjupersoner anser denna möjlighet viktig. Bland 
intervjupersonerna finner vi dock ingen skillnad mellan varken åldersgrupper eller kön. Man som 
kvinna finner möjligheten till ytterligare undersökningar viktigt och samtliga intervjupersoner 
hänvisar till jämförelsen med utbudet hos en vanlig traditionell vårdcentral. Sett till jämförelsen 
med utbudet kring en vanlig traditionell vårdcentral och betydelsen av möjligheten för både 
samtliga intervjupersoner och övriga respondenter kan man enkelt både koppla samman med och 
förstå uppbyggnaden av förväntansbilden (Oliver, 1980; Spreng, 1996; Bakri, Scott & Mckenzie, 
2016). Samtliga respondenter har givetvis sin egen referensram och sin egen information som 
lägger grunden till förväntansbilden med det är tydligt att respondenterna bygger den utifrån den 
information och de erfarenheter de har kring den vanliga traditionella vården (Oliver, 1980; Spreng, 
1996). Med den traditionella vården som enda faktiska referens kommer informationen som samlas 
in via direkt information från tjänsternas plattformar så väl som från personer i respondenternas 
närhet (Solomon, 2004; Shi m.fl., 2016) vägas samman och skapa den förväntansbild som 
respondenterna hoppas kunna mötas av tjänsternas egenskaper. 
 
Vid varje första möte med en ny produkt, vara eller tjänst, skapas en möjlig förväntansbild av de 
egenskaper produkten besitter (Bakri, Scott & Mckenzie, 2016). Som redan känt är det lättare att 
skapa sig en mer exakt bild av en produkts egenskaper i de fall det handlar om en ren fysisk vara. 
Därmed även en mer preciserad förväntansbild av vilka egenskaper produkten förväntas leva upp 
till (Kotler m.fl, 2011). Men då produkten istället är en tjänst där möjligheten till att prova 
produktens egenskaper i förväg inte ges är precisionen av förväntansbilden betydligt svårare och de 
presumtiva kunderna får som de tillfrågade respondenterna bygga sina förväntningar över tjänstens 
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egenskaper utifrån den information de kan samla in från de i sin närhet som provat tjänsterna 
(Oliver, 1980; Solomon, 2004). Men då e-hälsotjänster i allmänhet fortfarande befinner sig i 
gränslandet mellan introduktion och tillväxt är antalet faktiska användare fortfarande lågt (Kotler 
m.fl, 2011) och informationen därför knapphändig. Förväntansbilden byggs då ut med hjälp av de 
erfarenheter respondenterna har av den traditionella vården. 
 
5.5 Möjlighet att spara tid och pengar 
Enligt den empiriska undersökningen så visar våra statistiska resultat att männen i undersökningen 
till 80% förväntar sig kunna spara tid i allmän eller stor utsträckning, bland kvinnor är det någon 
procentenhet lägre, men ingen stor skillnad. Skillnaden ligger istället i att fler kvinnor än män 
förväntar sig kunna spara mycket tid på E-hälsotjänsterna, medans männen är något mindre positiva 
till förväntan att spara tid. Intressant i denna punkt är att de som har använt sig av E-hälsotjänster 
sedan tidigare har högre förväntan på att kunna spara mycket tid än de som inte provat på tidigare. 
Detta är mycket positivt för tjänsten då det tyder på att kunderna kommer att komma tillbaka och 
det mönstret följer Förväntningsbekräftelseteorins utbyggda form(Spreng, 1996). Samma företeelse 
har man om man tittar på förväntningarna att spara pengar, där har de som använt sig av tjänsten 
högre förväntningar än de som inte använt sig av tjänsten, tillika är kvinnorna här mer positiva till 
att spara pengar än männen. I fallet med de som använt sig av tjänsten så kan man börja fundera på 
teorin om Customer Delight(Crotts, Magnini, 2010), som ju innebär att konsumenten är så nöjd att 
förväntningarna de hade innan har överträffats. Det kan naturligtvis vara extra lätt att uppnå 
kundglädje(Crotts, Magnini, 2010) inom sjukvården för man kan tänka sig att kunderna blir väldigt 
glada när de blivit friska, denna glädje kan vara svår att uppnå efter varje användande av E-
hälsotjänster. Detta är ett känt problem med Kundglädjen som Crotts och Magnini tog upp 2012. 
Antagligen är våra respondenter fortfarande i första fasen att de inte använt E-hälsotjänster mer än 
någon enstaka gång och således inte kommit till det stadiet att tjänsten inte längre kan överraska 
positivt och därigenom leda till Customer Delight.  
 
Hur skiljer sig de åldersmässiga tankarna avseende förväntningarna på att kunna spara och pengar 
via E-hälsotjänster. Det är ett par åldersgrupper som sticker ut när det gäller förväntningarna på E-
hälsotjänsterna, det gäller åldersgruppen 36-45 som är mest positiva till att spara tid och även en av 
de mest positiva åldersgrupperna till att spara pengar. En tänkbar förklaring till varför just den 
åldersgruppen är mer positiva än andra kan vara att det är den kanske mest aktiva åldersgruppen, 
man har ofta småbarn och heltidsjobb och således svårt att få tiden att räcka till och förväntningarna 
påverkas ju av situationen som kunden lever och verkar i. Enligt Förväntningsbekräftelseteorin 
kommer ju situationen för åldersgruppens medlemmar att tas i beaktande när en person gör sin egen 
personliga bedömning. Man förväntar sig också att kunna spara tid genom att kunna ta sig till och 
från jobbet och således kunna spara både tid och pengar genom att slippa ta sig till en vårdcentral 
utan kan ta ett kort samtal vi telefon eller meddelande för att få prata med sin läkare och på så sätt 
spara tid och pengar.  
 
Mellan de kroniskt sjuka respondenterna och icke kroniskt sjuka kan man hitta vissa intressanta 
skillnader när det gäller möjligheten att spara tid och pengar. De kroniskt sjuka har en lägre 
förväntan att kunna spara tid än de som inte är kroniskt sjuka. Intressant är dock att de som är 
kroniskt sjuka och har använt sig av E-hälsotjänster är mer positiva till att kunna spara tid än de som 
inte har provat. Detta kan ju hänga ihop med att de som har provat tjänsterna har en utökad egen 
erfarenhet och bygger sina förväntningar på de erfarenheterna som de samlat på sig själva i enlighet 
med Förväntningsbekräftelseteorin(Oliver, 1980, Spreng, 1996).  
 
Tittar man på möjligheten att spara pengar och förväntningarna där mellan kroniskt sjuka och icke 
kroniskt sjuka, så har de icke kroniskt sjuka högre förväntning av att kunna spara pengar än de 
kroniskt sjuka, men när man återigen går in djupare i statistiken och plockar ut de som är kroniskt 
sjuka men har använt sig av E-hälsotjänster tidigare så ser man att de är mer positiva till att de kan 
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spara pengar på tjänsten än de som inte tidigare använt sig av tjänsten. Ytterligare ett exempel på 
kopplingen mellan ökad egen erfarenhet och förväntningsbekräftelseteorin och att den egna 
erfarenheten är skillnad jämför med vad andra människor tycker och tänker om en tjänst. 
 
5.6 Skillnader och likheter mellan kroniskt sjuka respondenter och 
icke kroniskt sjuka respondenter 
Som redan diskuterats ovan har vissa skillnader kunnat observeras mellan kroniskt sjuka och icke 
kroniskt sjuka respondenter men vad finns det mer att se? För att ta reda på detta kommer följande 
avsnitt behandla de största skillnaderna mellan kroniskt sjuka och icke kroniskt sjuka 
respondenternas förväntningar. 
 
Andelen kroniskt sjuka kontra andelen icke kroniskt sjuka respondenter som anser möjligheten till 
vidare undersökning viktig skiljer sig åt. Det faktum att just respondenterna som lider av kronisk 
sjukdom anser möjligheten till vidare undersökning viktig är knappast förvånande. Precis som för 
de respondenter som inte lider av en kronisk sjukdom baserar sig deras förväntansbild den 
information de kan få av personer i sin närhet som redan provat tjänsterna (Oliver, 1980; Spreng, 
1996; Solomon, 2004). Men det skiljer sig åt i fråga om de referenser och erfarenheter som finns 
hos de kroniskt sjuka respondenterna kontra de icke kroniskt sjuka respondenterna. En person som 
lider av en kronisk sjukdom besitter en djupare erfarenhet och egen kunskap kring vårdtjänster och 
dess egenskaper att bygga sina förväntningar på. Detta skapar också en tydligare och mer detaljerad 
bild av vad de faktiskt förväntar sig att e-hälsotjänsten ska leva upp till. Ser man till intervjuperson 
5 uppger denna att den sjukdom som personen lider av kräver att vederbörande besöker sjukhuset 
flera gånger årligen. 
  
Hur ser intervjuperson 5 på möjligheten till ytterligare undersökningar och möjlighet att kunna 
sändas vidare till andra avdelningar av mer specialiserad karaktär? Ser vi till det svar som 
intervjuperson 5 ger kan vi se en stark förväntansbild kring e-hälsotjänsternas egenskaper med 
förhoppningen om att de nya digitala vårdtjänsterna ska kunna möta sina traditionella motparters 
egenskaper och utbud (Bakri, Scott & Mckenzie, 2016). Hon säger: 
 

”Behövde jag inte åka in till sjukhus utan kunde göra allting hemma skulle 
det vara jättebra. Men allting kan man inte göra över en dator.”  
Intervjuperson 5 

  
Här bygger förväntningarna dessutom på djupare erfarenheter som personen har av läkarbesök. Ser 
man bara kort till dennes svar på varför vederbörande anser det väldigt viktigt med en 
återkommande kontakt med en och samma läkare och vad den största fördelen med denna 
återkommande kontakt är finner man ännu starkare belägg för förväntansbilden. Intervjuperson 5 
säger: 
  

”Det är en person som har en relation till mig och min sjukdom och jag till 
honom.” 
Intervjuperson 5 

  
Samt  
 

”Den största fördelen är nog förtroendet som byggs upp och kunskapen om 
min sjukdom.” 
Intervjuperson 5 

  
Inom vilka andra områden skiljer sig inställningen till e-hälsa mellan kroniskt sjuka och icke 
kroniskt sjuka? Statistiken ger följande bild av de kroniskt sjuka och de icke kroniskt sjuka 
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respondenternas inställning till möjligheten att spara tid och pengar. En klar majoritet anser att de 
kan spara tid i allmän utsträckning av de båda grupperna. Vad gäller möjligheten att spara pengar 
anser majoriteten av de svarande i samplet som inte hade en kronisk sjukdom att de i stor 
utsträckning kunde spara pengar genom att använda E-hälsotjänster. Medan majoriteten av de 
kroniskt sjuka ansåg att det i begränsad utsträckning kunde spara pengar på e-hälsotjänster. För att 
se om skillnaden är signifikant mellan gruppernas svar på frågan genomfördes ett t-test. Resultatet 
visar på att skillnaden är signifikant och att sannolikheten för att att hypotesen H0 är sann är liten. 
Därför förkastar vi nollhypotesen och antar att gruppernas svar skiljer sig ifrån varandra. t stat ≈ 
2,6070  <  t-Critical 1,9960 med ett p-värde 0,01125. Kroniskt sjuka förväntar sig inte att kunna 
spara pengar medan icke kroniskt sjuka tror sig kunna spara pengar på e-hälsotjänster. Här tog vi 
upp hur det skiljer sig även inom gruppen kroniskt sjuka i tidigare kapitel. 
  
Förtroende, kunskap och relation är nyckelorden här i kopplingen till teorierna om personalens 
betydelse. Intervjuperson 5 och intervjuperson 8 tillsammans med majoriteten av respondenterna 
som lider av en kronisk sjukdom lägger störst vikt vid egenskaperna hos läkaren, alltså hos 
tjänsteutövaren (Kotler m.fl, 2011). Förmågan att besitta den kunskap som krävs för att behandla en 
patient med kronisk sjukdom leder i förlängningen till möjligheten att skapa och bygga upp ett 
förtroende (Nooteboom, 2002). Ett växande förtroende hos respondenten gentemot läkaren skapar 
och bygger upp en relation. Detta är återkommande för alla typer av tjänster av liknande karaktär 
där det man marknadsför och säljer är sin kunskap, för att kunna tillfredsställa presumtiva kunder. 
Men för att tillfredsställa presumtiva kunder med särskilt specifika önskemål och behov ställs högre 
krav på personalens kompetens, i detta fall läkarna i e-hälsotjänsterna. 
  
De kroniskt sjuka respondenterna finner kostnadsbesparingen mindre betydande i relation till de 
följder som uppstår till följd av kunskapsbrister och oförmåga att hos personalen upptäcka egna fel 
och brister i sin rådgivning och behandling (Nooteboom, 2002). Istället värdesätts ett förtroende till 
läkare och annan vårdpersonal i betydligt större grad än för respondenter utan kronisk sjukdom. Det 
här bekräftas av både intervjuperson 5 och 8 som trycker på betydelsen av läkarens kunskap om den 
sjukdom de respektive lider av och möjligheten att ha en relation och ett förtroende till läkaren i 
fråga. Som Nooteboom (2002) hänvisar till så bygger man upp ett förtroende, det är inget som bara 
kan distribueras rakt av i samband med tjänstens utövande. Förtroendet har en nära 
sammankoppling till kunskapen hos personalen, i detta fall läkaren, att erbjuda rätt rådgivning och 
behandling. Man önskar tillfredsställa sina kunder genom att sälja sin kompetens i frågor som 
respondenterna själva inte har svaren på. 
 
För att skapa en bild kring de olika respondentgruppernas förståelse för varandra ställdes i den 
fördjupade intervjun frågan huruvida personen skulle se annorlunda på tjänsten om de faktisk led av 
en kronisk sjukdom eller inte led av en kronisk sjukdom. 
 
Här kom att iakttas intressanta svar från intervjupersonerna. Både intervjuperson 5 och 
intervjuperson 8 anser sig inte se på tjänsterna och dess egenskaper på ett annat sätt om de inte led 
av någon kronisk sjukdom. Däremot skulle samtliga intervjupersoner som inte lider av en kronisk 
sjukdom kunna se på tjänsten och dess egenskaper på att annat sätt om de faktiskt led av en kronisk 
sjukdom. Intervjuperson 1 och 2 tror sig ha en större nytta och användning av e-hälsotjänster om de 
led av en kronisk sjukdom. Precis det motsatta till vad intervjuperson 5 och 8 anser om tjänsterna 
utifrån det hälsotillstånd de har. Intervjuperson 1 och 2 tror sig kunna känna en större trygghet om 
de snabbt kan få kontakt med läkare och få bekräftat eller inte om de tillfälliga symtom de upplever 
har ett samband med den kroniska sjukdom de eventuellt skulle lida av. Intervjuperson 3, 6 och 7 
trycker alla på behovet av att i än större utsträckning få ha en återkommande etablerad kontakt med 
samma läkare. 
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5.7 Identifiering av patient och läkare 
Samtliga respondenter anser att kravet på säker legitimering är viktigt. Detta betonas än mer i de 
intervjuer som genomfördes där intervjupersonerna ansåg att kravet av säker identifiering inte bara 
ökade intresset för e-hälsotjänsterna utan även förstärker förtroendet till e-hälsotjänsterna. Samtliga 
intervjupersoner ansåg att det sätt på vilket identifiering idag genomfördes med hjälp av e-
legitimation var en betrodd och trovärdig identifieringsmetod. 
 
Intervjuperson 3 gick dock ett steg längre och menar att denne skulle önska en möjlighet för 
identifiering av läkaren gentemot patienten. En möjlighet att visa någon form av register eller 
liknande där läkarens legitimering kunde styrkas och någon form av bekräftelse gentemot patienten. 
Intervjuperson 3 föreslår i intervjun att läkaren har en egen form av legitimering, som till exempel 
en kod eller liknande, för att få tillgång till det forum där patientmötet sker. Förtroendet till 
personalen och att man som patient vet att det är läkaren man har kontakt med på andra sidan är 
väldigt viktig del av E-hälsovården, vilket också går att koppla till Teorier om personalens 
betydelses avsnitt om Förtroende (Noteboom, 2002). 
 
En syn på en eventuell brist i de idag distribuerade e-hälsotjänsterna och ett förslag till en möjlig 
förbättring. En undersökning av denna karaktär med en konsumentcentrerad fokuspunkt skapar 
förutsättningar för konsumenterna att upptäcka och påpeka brister. Kundernas synpunkter är mycket 
viktiga. Regeringens arbete kring den digitala infrastrukturen i Sverige med fokus på säker och 
effektiv identifiering tillsammans med fokus på digital kompetens och digital utbildning ska 
framhållas. Upptäckten av brister är nödvändiga för att de ska kunna förbättras utifrån 
konsumenternas syn på tjänsternas egenskaper och att dessa åsikter tas tillvara vid utveckling och 
förbättring.  
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7. Slutsatser 
 
Här kommer vi att presentera våra slutsatser och svar på frågeställningen, samt avslutningsvis ge 
förslag på framtida forskningsområden. 
 
7.1 Slutsats 
Vi började uppsatsen med att ta oss fram till en tanke, ett syfte och tillslut några konkreta 
frågeställningar. Syftet var att försöka ta reda på vad patienten efterfrågar och värderar högst vid 
kontakten med den digitala vården och online-läkaren. Vår förhoppning var också att kunna ge en 
inblick i vad som patienterna önskar av e-hälsotjänster framöver. Vi har använt oss av en enkät och 
sedan följt upp detta med djupgående intervjuer, totalt 8 till antalet. Enkäten har gjorts via webben, 
där vi har delat länken via Facebook, samt skickat ut den via BTH:s nätverk, detta sätt har 
säkerställt ett gott antal svar, men man kan diskutera om det varit negativt för åldersfördelningen då 
det stora flertalet respondenter ligger i de yngre åldersspannen. I vår enkät ställde vi frågor som vi 
tyckte gav oss svar på den frågeställning som vi satt upp. Man kan alltid diskutera vad som är ett 
rimligt antal svar på en enkät och visst kan man alltid få fler, men vi anser att vårt underlag ändå ger 
oss klara indikationer på vad som eftersträvas av patienterna. För att förstärka vårt underlag gjorde 
vi 8 st mer djupgående intervjuer av frivilliga deltagare. Vi tycker att teorierna har kommit väl till 
pass i vår undersökning och de har kunnat användas och implementeras på ett bra sätt. 
Detta är ett område som utvecklas mycket och snabbt och det som är intressant är att även staten 
och landstingen ligger på för att mer och mer ska ske i riktade satsningar på den digitala vården och 
rådgivningen. Vi anser att vi har valt rätt metod för att både få ett statistiskt material att bearbeta 
samt att få djupgående svar på våra frågor, alternativet hade varit att enbart göra intervjuer, men vi 
anser att vi då missat möjligheten att få fram en statistisk bakgrund till våra analyser. Vi har i vår 
analys kunnat särskilja mellan kön, ålder, sjukdomsbakgrund och om man tidigare använt sig av E-
hälsa eller inte. Det finns här en hel del aspekter som är intressanta att gå in på; såsom kontakt till 
en och samma läkare, om det skiljer mellan första kontakten och nästa vårdmöte, vikten av 
förtroendet för vården. 
Med hänsyn till vad uppsatsen handlar om i första hand så är det lite extra intressant att se vilken 
skillnad det är på den önskade första kontakten mellan de som använt sig av e-hälsotjänster och de 
som ännu inte gjort det. Här kan man se att bland de som har använt sig av e-hälsotjänster tidigare 
så väljer en övervägande del meddelandefunktion medan bland de som inte använt tjänsterna väljer 
telefonsamtal. Det kan naturligtvis finnas flera anledningar till detta, men det faktum att dessa 
respondenter redan stött på tjänsten och vet hur den fungerar kan göra att deras förväntningar och 
tro skiljer sig åt.  
  
Den distinkta förskjutningen bland respondenternas svar till vilken kontaktform de föredrar i den 
vidare kontakten kontra den inledande kontakten lyfter möjliga brister i utvecklingsmöjligheter för 
e-hälsan. Respondenternas förväntningar grundar sig i värdet av såväl tidseffektiva lättillgängliga 
kontaktmetoder som mer personliga fördjupade kontakter där förtroende och relationer kan byggas 
upp. 
 
Att både kvinnor och män tror sig kunna spara både tid och pengar genom att använda e-
hälsotjänster är inte så kontroversiellt mer förvånande hade det varit om de trodde sig förlora båda 
tid och pengar. Något som dock är av större intresse är att även om möjligheten till att spara både 
tid och pengar inte finns anser majoriteten ändå att det finns ett intresse för att använda e-
hälsotjänster.  
 
Jämför man män och kvinnor värderar båda grupperna det som viktigt att läkaren kan skicka en 
vidare för mer vård, dock så värderar kvinnor det i större utsträckning som viktigare än vad männen 
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gör. Likaså de respondenter som lider av en kronisk sjukdom. I sin helhet är det en viktig del i det 
digitala vårdmötet som bör beaktas när man utformar nya eller utvecklar sina redan etablerade 
tjänster.  
 
Vi kan se i analysen att svaren skiljer sig åt mellan de som använt och inte använt e-hälsotjänster. 
De som använt har en större tro att kunna spara tid och pengar jämfört med gruppen som inte använt 
e-hälsotjänster. Det kan bero på att de som använt e-hälsotjänster tidigare har en annan 
förväntningsbild, utifrån den information och erfarenheter de har från den tidigare kontakten med e-
hälsan. Medan de som inte använt e-hälsotjänster tidigare har en förväntningsbild utifrån sina 
erfarenheter och tron hur e-hälsa bör och kan fungera. Men även om skillnader föreligger i tron om 
att kunna spara tid och pengar ser majoriteten ändå att e-hälsotjänster är intressanta nog för att 
användas. 
 
När vi skulle undersöka skillnader mellan hur grupper såg på olika saker utifrån ramen för e-hälsan 
försökte vi hitta grupper som skiljde sig ifrån varandra. Använt och inte använt, kroniskt sjuk och 
inte kroniskt sjuk etc. Vi gick även igenom vad de olika åldersgrupperna tyckte i specifika frågor. 
Det vi sedan fan var olikheter mellan 18-36 åringar och 36-45 åringar. 
 
18-25 åringar tror sig kunna spara tid i allmän utsträckning medan 36-45 åringar tror sig kunna 
spara tid i stor utsträckning. Det är en signifikant skillnad mellan grupperna men båda anser sig 
kunna spara tid dock i olika stor utsträckning. De skiljer sig även utifrån tron om de kan spara 
pengar. 36-45 åringarna tror sig kunna spara pengar i stor utsträckning, det kan givetvis handla om i 
vilket stadie man befinner sig i livet, om man har fast arbete eller går i skolan, vilket påverkar 
ekonomin om man till exempel behöver ta ledigt från arbetet för att åka och sitta och vänta på något 
sjukhus eller vårdcentral. Detta kan ha en förklaring till gruppen 18-25 åringar där man varken kan 
säga att de tror sig kunna spara mycket eller lite pengar, endast att de kan spara någonting, vilket 
kan bero på att vissa respondenter arbetar medan andra går i skolan. De båda anser trots uteblivet 
sparande av tid och pengar att det är intressant att använda e-hälsotjänster. 
 
Om man ser på vilket sätt vi vill ha kontakt inom ramen för e-hälsan bör det ske genom 
telefonkontakt eller meddelandefunktion vid den första kontakten. Somliga tror sig kunna spara tid 
genom snabbare och smidigare kontakt genom telefon men framförallt genom en 
meddelandefunktion. Majoriteten värdesätter tidsbesparingen i ett första led, om man till exempel 
behöver uppsöka läkare någon enstaka gång men om det handlar om ytterligare kontakt är det 
övervägande den personliga kontakten som är intressantast.  
 
Ser man på det stora hela verkar majoriteten av grupperna tro att man kan spara pengar i stor och 
allmän utsträckning, det är endast en liten del som inte tror sig kunna spara pengar genoma att 
använda e-hälsotjänster. Majoriteten av grupperna ser det som intressant att använda e-hälsotjänster 
trots bristen på möjligheten att spara både tid och pengar. Det framkommer i intervjuerna att det 
finns en tro på snabbare hantering via e-hälsotjänster. En funktion som framhålls och som verkar 
uppskattad är funktionen meddelandefunktion. Den anses var en bra funktion där man förväntar sig 
att kunna svara och läsa meddelanden var som helst via telefon och dator samt när man själv har tid. 
Det som sticker ut är 36-45 åringarna där majoriteten ser det som mycket intressant att använda e-
hälsotjänster även om man inte skulle kunna spara tid eller pengar samt 56-65 åringarna som inte 
har någon klar bild över om det är intressant eller inte alls intressant att använda e-hälsotjänster om 
det inte ges någon tids eller ekonomisk besparing. Intressant var även att kroniskt sjuka inte tror att 
intresset för tjänsten skulle ändras även om de inte hade en kronisk sjukdom medan de som inte 
hade en kroniskt sjukdom tror att tjänsten hade varit mer intressant om de hade haft en kronisk 
sjukdom. Vi kunde även se att de med kronisk sjukdom som hade använt sig av E-hälsotjänster 
bland våra respondenter hade en mer positiv bild och förväntan på tjänsterna både avseende att 
spara tid och spara pengar. 
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Som patient värdesätter vi kunskapen som byggts upp kring just vårt specifika fall när det kommer 
till återkommande kontakt med vården. Att få ha kontakt med en och samma läkare genom ett och 
samma ärende förstärker både förtroende och intresse för e-hälsan på den punkten råder det ingen 
större skillnader utöver grupperna och är något som tjänsteutvecklarna bör ha i åtanke. Att ha 
samma läkare ger ett ökat förtroende från patienterna gentemot vårdtjänsten. Men det som till 
syvende och sist är det viktigaste med klar majoritet är att lättare kunna få kontakt med sjukvården.  
 
Det som påverkar patienternas förväntningar på E-hälsotjänsterna är många olika faktorer, men 
viktiga delar som tas upp i våra teorier är vad de hör från andra personer, deras tidigare upplevelser 
av vård, E-hälsovård eller vanlig traditionell vård och även den information som de kan hitta om 
tjänsten innan de utnyttjar den första gången. Efter första gången så byggs deras egen erfarenhet på 
av de som de själva upplever. Vi har i våra undersökningar kunnat se att till största del så är de som 
har provat mer positiva till flera parametrar, såsom tidsbesparing, kostnadsbesparingar och 
kontakten än de som inte provat. Naturligtvis ställs också högre krav vartefter erfarenheten ökar och 
en viktig fråga som vi har hittat är just möjligheten att komma vidare i vården, d.v.s. att kunna få ett 
recept eller en remiss utan att behöva söka till vårdcentralen och börja resan från början. 
 
7.2 Framtida forskning 
Ett intressant forskningsområde hade varit att göra en jämförande studie mellan t.ex. England och 
Sverige, då England har ett annat sjukvårdssystem än Sverige och man har kommit längre i 
utvecklandet av E-hälsovårdstjänsterna. Detta för att undersöka om det finns andra aspekter som 
framkommit i England på grund av mer erfarenhet av E-hälsa.  
Ett annat intressant forskningsområde kunde vara att välja ut en grupp som har använt sig av E-
hälsotjänster här i Sverige och försöka ta reda på om det är någon skillnad mot vad de förväntat sig 
och varför. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  59 

8. Litteraturförteckning 
 
Alvesson, M. (2000). Ledning av kunskapsföretag: en studie av ett datakonsultföretag, 3., [omarb.] 
uppl. edn, Norstedts juridik, Stockholm. 
 
Aryee, S., Walumbwa, Fred O.,  Seidu, Emmanuel Y. M., Otaye, Lilian E. “Developing and 
Leveraging Human Capital Resource to Promote Service Quality” Journal of Management Vol 42, 
Issue 2, pp. 480 - 499 First published date: January-23-2013 https://doi-
org.miman.bib.bth.se/10.1177/0149206312471394 

Arwidson, Jon & Lindé, Sarah (2015) Den digitala doktorn kan komma, hur råda är Sverige för 
digital och virtuell vård? PWC healthcare, PWC.  
http://www.pwc.se/sv/pdf-reports/digitala-doktorn-kan-komma.pdf 
 
Arwidson, Jon & Lindé Sarah (2016) Den digitala patienten är här - men är vården redo? PWC 
healthcare, PWC. 
https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/den-digitala-patienten-ar-har.pdf 
 
Bakri, Aryati och Elkhani, Naeimeh. Review on “Expectancy Disconfirmation Theory” (EDT) 
Model in B2C E-Commerce från Journal of Information Systems Research and Innovation. 
http://seminar.utmspace.edu.my/jisri/download/F_FinalPublished/Pub12_ExpectancyDisconfirmati
onTheory_inB2C_eCommerce_amend.pdf (Hämtad 2016-08-27) 

Barnes, Donald C., Collier, Joel E., Ponder, Nicole and Williams, Zachary Journal Of Personal 
Selling & Sales Management Vol. 33 , Iss. 1, 2013 Investigating the Employee’s Perspective of 
Customer Delight, sida 91-104 
 
Barnes, Donald C.  Nicole Ponder & Kranti Dugar (2011). Investigating the Key Routes to 
Customer Delight. Journal of Marketing Theory and Practice, 19:4, 359-376 

Bhattacherjee, Anol ”An empirical analysis of the antecedents of electronic commerce 
service continuance”, Decision support systems, vol. 32, no. 2 2001a, s. 201-214. 

Brown, Paul B. Sewell, Carl. Customers for Life: How to Turn That One-Time Buyer Into a 
Lifetime Customer Doubleday, New York 2002. 
 
Bryman, A. & Bell, E., (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Lund: Liber ekonomi. 
 
Chan, W., Koole, G., & L'Ecuyer, P. (2011). Call Center Routing Policy Using Waiting and Agent 
Idle Times. Amsterdam: Universté de Montréal & University Amsterdam. 
Cheung, M.F.Y. & To, W.M. Serv Bus (2016). doi:10.1007/s11628-016-0328-z 

Christina G. Chi & Dogan Gursoy (2009). Employee satisfaction, customer satisfaction, and 
financial performance: An empirical examination. International Journal of Hospitality Management 
28, 245–253 

Crotts, J C. The customer delight construct: Is Surprise Essential?Annals of Tourism Research 
Volume 38, Issue 2, April 2011, Pages 719–722, 
http://doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.annals.2010.03.004 

E-hälsomyndigheten, hämtat 2017-07-05 
https://www.ehalsomyndigheten.se/ 

https://doi-org.miman.bib.bth.se/10.1177/0149206312471394
https://doi-org.miman.bib.bth.se/10.1177/0149206312471394
http://www.pwc.se/sv/pdf-reports/digitala-doktorn-kan-komma.pdf
https://www.pwc.se/sv/pdf-reports/den-digitala-patienten-ar-har.pdf
http://seminar.utmspace.edu.my/jisri/download/F_FinalPublished/Pub12_ExpectancyDisconfirmationTheory_inB2C_eCommerce_amend.pdf
http://seminar.utmspace.edu.my/jisri/download/F_FinalPublished/Pub12_ExpectancyDisconfirmationTheory_inB2C_eCommerce_amend.pdf
http://seminar.utmspace.edu.my/jisri/download/F_FinalPublished/Pub12_ExpectancyDisconfirmationTheory_inB2C_eCommerce_amend.pdf
http://www-tandfonline-com.miman.bib.bth.se/toc/rpss20/33/1
http://www-tandfonline-com.miman.bib.bth.se/toc/rpss20/33/1
http://www-tandfonline-com.miman.bib.bth.se/doi/abs/10.2753/PSS0885-3134330108
http://www-tandfonline-com.miman.bib.bth.se/doi/abs/10.2753/PSS0885-3134330108
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/01607383
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/01607383/38/2
http://doi.org.miman.bib.bth.se/10.1016/j.annals.2010.03.004
https://www.ehalsomyndigheten.se/


 

  60 

Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn. (2014) Att utreda forska och rapportera, 
Upplaga 10 Liber AB,  

EVC, e-vårdcentralen, www.evc.se  

Füller, Johann & Matzler, Kurt, “Virtual product experience and customer participation—A chance 
for customer-centred, really new products”, Technovation Volume 27, Issues 6–7, June–July 2007, 
Pages 378-387 

Gard, G. Melander Wikman, A. (2012). E-hälsa - innovationer, metoder, interventioner och 
perspektiv. 1:1. Lund: Studentlitteratur.  
 
Grönroos, Christian (1984) "A Service Quality Model and its Marketing Implications", European 
Journal of Marketing, Vol. 18 Issue: 4, pp.36-44, doi: 10.1108/EUM0000000004784 
 
Gruca, T. S. and Rego, L. L. 2005. Customer satisfaction, cash flow and shareholder value. Journal 
of Marketing, 69(July): 115–130. 
 
Gupta, S. and Zeithaml, V. 2006. Customer metrics and their impact on financial performance. 
Marketing Science, 25(6): 718–739. 
 
Harvey, Jasmine (2016) Implementing scalable digital healthcare solutions in England: is the 
condition of society a factor?, Information, Communication & Society, 19:4, 532-539, DOI: 
10.1080/1369118X.2015.1118522 
 
Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P. and Gremler, D. D. (2002). Understanding relationship 
marketing outcomes: An integration of relational benefits and relationship quality. Journal of 
Service Research, 4(3): 230–247. 
 
Holmström, I. K., Nokkoudenmäki, M. B., Zukancic, S., & Sundler, A. J. (2016). It is important 
that they care–older persons’ experiences of telephone advice nursing. Journal of Clinical Nursing, 
25(11-12), 1644-1653 
 
Keiningham, T. L., Cooil, B., Andreassen, T. W. and Aksoy, L. 2007. A longitudinal examination 
of net promoter and firm revenue growth. Journal of Marketing, 71(3): 39–51. 
               
Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2011). Principles of marketing. Swedish edition. (13:e 
uppl). Harlow: Pearson Education Limited.  
 
Kumar,Vijay, Whitney, Patrick (2007) "Daily life, not markets: customer-centered design", Journal 
of Business Strategy, Vol. 28 Issue: 4, pp.46-58, https://doi.org/10.1108/02756660710760944  
 
KRY, www.kry.se 
 
Min Doktor, www.mindoktor.se 
 
Nooteboom, Bart. Trust: forms, foundations, functions, failures and figures (Cheltenham Edvard 
Elgar 2002)  

Näringsdepartementet N2017.23 Maj 2017 Artikelnr: N2017.23 
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/501b48660edf48dd85b1a2423b682a73/2017_digital
iseringsstrategin_faktablad_webb.pdf 
Hämtat(2017-06-01) 

http://www.evc.se/
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/01664972
http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/journal/01664972/27/6
http://www.emeraldinsight.com/author/Gr%C3%B6nroos%2C+Christian
http://www.emeraldinsight.com/author/Gr%C3%B6nroos%2C+Christian
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/501b48660edf48dd85b1a2423b682a73/2017_digitaliseringsstrategin_faktablad_webb.pdf
http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/501b48660edf48dd85b1a2423b682a73/2017_digitaliseringsstrategin_faktablad_webb.pdf


 

  61 

Oliver, R.L. “A Cognitive Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions 
Journal of Marketing Research”, Vol. 17, No. 4 Nov, 1980, pp. 460-469 Published by: American 
Marketing Association. 

Oliver, R., Rust, R. & Varki, S., (1997). Customer Delight: Foundations, Findings and Managerial 
Insight. Journal of Retailing, 73(3), 311-336. 
 
Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. Journal of Marketing, 63(Special Issue): 33–44. 
 
Patientsäkerhetslag (2010:659) https://lagen.nu/2010:659  

Riley, J. P., Gabe, J. P., & Cowie, M. R. (2013). Does telemonitoring in heart failure empower 
patients for self‐care? A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 22(17-18), 2444-2455. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04294.x  
 
Rust, R. T. & Zahorik, A. J. (1993). Customer satisfaction, customer retention and market share. 
Journal of Retailing, 69(2): 193–215 
 
SCB 2016,  
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2016A01_BR_00_IT01BR1601.pdf 
 
Shi, Wenhua. Tang, Lingshu. Zhang, Xiaohang. Gao,Yu. Zhu, Yameng. (2016) "How does word of 
mouth affect customer satisfaction?", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 31 Issue: 3, 
pp.393-403, https://doi.org/10.1108/ JBIM-07-2014-0139 
 
Singh, J. and Sirdeshmukh, D. 2000. Agency and trust mechanisms in consumer satisfaction and 
loyalty judgments. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1): 150–167. 
 
Sirendi R., Taveter K. (2016) Bringing Service Design Thinking into the Public Sector to Create 
Proactive and User-Friendly Public Services. In: Nah FH., Tan CH. (eds) HCI in Business, 
Government, and Organizations: Information Systems. HCIBGO 2016. Lecture Notes in Computer 
Science, vol 9752. Springer, Cham 
 
Sivakumar, K.,  Mei Li, & Beibei Dong “Service Quality: The Impact of Frequency, Timing, 
Proximity, and Sequence of Failures and Delights” Journal of Marketing 41 Vol. 78 (January 2014), 
41 –58  

Solomon, Michael R., Consumer behaviour : a European perspective 4. ed. New York : Prentice 
Hall/Financial Times, 2010 

Stickdorn, M. & Schneider, J., 2011. This is Service Design Thinking. Hoboken, NJ: John Wiley & 
Sons, Inc.. 
 
Spreng, Richard A., MacKenzie, Scott B. and Olshavsky, Richard W. “A reexamination of the 
determinants of consumer satisfaction”, Journal of Marketing Vol. 60, No. 3, Jul., 1996, pp. 15-32. 
Published by: American Marketing Association. 

Terpstra, Maarten, Kuijlen, Ton & Sijtsma, Klaas (2012). An empirical study into the influence of 
customer satisfaction on customer revenues. The Service Industries Journal, 32:13, 2129-2143, 
 
Trost, Jan. Enkätboken, Upplaga 4:5, 2012 Studentlitteratur Lund 
 

https://lagen.nu/2010:659
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2016A01_BR_00_IT01BR1601.pdf
https://www.jstor.org/publisher/ama


 

  62 

Trost, Jan.  Kvalitativa intervjuer. Upplaga 4:4, 2010 Studentlitteratur Lund 
 
Ure, J., Pinnock, H., Hanley, J., Kidd, G., Smith, E. M., Tarling, A.,& McKinstry, B. (2011). 
Piloting tele-monitoring in COPD: a mixed methods exploration of issues in design and 
implementation. Primary Care Respiratory Journal, 21, 57-64. doi: 10.4104/pcrj.2011.00065  
 
Van den Berg, N.,Grabe, H. J., Freyberger, H. J., & Hoffmann, W. (2011). A telephone-and text- 
message based telemedical care concept for patients with mental health disorders-study protocol for 
a randomized, controlled study design. BMC Psychiatry, 11(1), 1. doi: 10.1186/1471-244X-11-30 
 
Wenhua Shi, Lingshu Tang, Xiaohang Zhang, Yu Gao, Yameng Zhu, (2016) "How does word of 
mouth affect customer satisfaction?", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 31 Issue: 
3,pp. 393-403, doi: 10.1108/JBIM-07-2014-0139  
 
Vision e-hälsa 2025 
https://www.ehalsomyndigheten.se/vision-e-halsa-2025/, hämtat 2017-07-05 
 
Vision e-hälsa 2025 Handlingsplan 
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/vision/overenskommelse-om-
handlingsplan-for-samverkan-vid-genomforande-av-vision-e-halsa-2025.pdf, hämtat 2017-07-05 
 
Williams, Paul & Naumann, Earl (2011) Customer satisfaction and business performance: a 
firm‐level analysis, Journal of Services Marketing, Vol. 25 Issue: 1,pp. 20-32, 
 
Zeithaml, V. A. and Bitner, M. J. 1996. Services marketing, New York: McGraw Hill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ehalsomyndigheten.se/vision-e-halsa-2025/
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/vision/overenskommelse-om-handlingsplan-for-samverkan-vid-genomforande-av-vision-e-halsa-2025.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/vision/overenskommelse-om-handlingsplan-for-samverkan-vid-genomforande-av-vision-e-halsa-2025.pdf


 

  63 
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