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Abstract 

E-services are becoming increasingly prevalent in various contexts. Organizations in the public 

sector have also embraced this trend and today provide e-services with different purposes, e.g. 

various e-health services. Although there are advantages of e-services compared to traditional 

channels, they are not free of problems; a public organization must, among other things, provide 

an availability that private organizations may not need. This in turn means that the business 

needs to adapt its internal IT systems to handle incoming cases, which affects both the 

organization’s business and its employees. As today’s demands exceeds the resources, and that 

the population in Sweden is growing older, demands increase on the health care’s business. 

Citizens have to take greater responsibility for their own healthcare, which involves changes in 

working methods through effective e-services. Therefore, we examined the consequences this 

has within the business, as well as how the use of e-services affects the employees’ working 

routines and administrative work.  

The study aims to identify and analyze consequences, opportunities and obstacles with e-health 

and e-services within a public health care organization. In this way, we see that the study may 

help with possible explanations to the challenges that arise from the use of e-services in the 

public health care.  The intention is also to identify and describe possible gaps between expected 

effects of strategies and the outcome in the operational business, which we see can contribute to 

greater understanding of the differences and how they might be handled.  The study is based on a 

qualitative case study on Region Östergötland, where we have collected empirical data through 

interviews. The interviews have then been interpreted and analyzed to provide an illustration of 

how the organization strategically works with e-services in the public healthcare and how this is 

manifested in the business.    

The study results and conclusions show that there are both positive and less desirable effects of 

e-services within the operational level of the business. The same also applies to certain strategic 

decisions, particularly the decision to make patient records available through the e-service My 

health care contacts. We consider that an important contribution of the study is to highlight the 

needs from the operational health care business, as well as the importance of taking these into 

account in the development of e-health and e-service related strategies. We consider that another 

contribution of the study is the need to reflect on the business implications that may arise as a 

result of e-services. 

Keywords: E-services, e-government, e-health, e-journal, strategy, resistance to change, business 
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Sammanfattning 

E-tjänster förekommer i allt större utsträckning inom olika sammanhang. Offentliga 

organisationer har också anammat utvecklingen och tillhandahåller idag e-tjänster av olika slag, 

exempelvis diverse e-hälsotjänster. I teorin beskrivs e-tjänster kunna bidra med effektiviseringar 

inom verksamheten, något som även framhålls som ett mål med e-hälsa. Även om det finns 

fördelar med e-tjänster jämfört med traditionella kanaler, är bilden inte helt problemfri; tidigare 

forskning visar att en offentlig organisation bland annat måste tillhandahålla en tillgänglighet 

som privata organisationer inte behöver. Detta innebär i sin tur att verksamheten behöver anpassa 

interna IT-system för att kunna hantera inkommande ärenden, vilket påverkar både 

organisationens verksamhet och dess medarbetare. Då behoven idag överstiger resurserna, samt 

att befolkningen i Sverige blir allt äldre ställs ökade krav på vårdverksamheten. Invånare måste 

ta ett större ansvar för den egna vården, vilket bland annat innebär förändrade arbetssätt genom 

ändamålsenliga e-tjänster. Därför har vi undersökt vilka konsekvenser e-tjänster medför inom 

verksamheten, samt hur användningen av dessa påverkar medarbetarnas arbetsrutiner och 

administrativa arbete.  

Syftet med studien är att identifiera och analysera konsekvenser, möjligheter och hinder med e-

hälsa och e-tjänster inom en offentlig vårdorganisation. På så sätt ser vi att studien kan bidra med 

möjliga förklaringar till de utmaningar som uppstår vid tillämpning av e-tjänster inom den 

offentliga vården. Avsikten är även att identifiera och beskriva eventuella gap mellan förväntade 

effekter av strategier och utfall i verksamheten, vilket vi ser kan bidra till ökad förståelse för 

skillnaderna samt hur de skulle kunna hanteras. Undersökningen är baserad på en kvalitativ 

fallstudie på Region Östergötland, där vi har samlat in empirisk data genom intervjuer. 

Intervjuerna har sedan tolkats och analyserats för ge en bild av hur regionen arbetar strategiskt 

kring e-tjänster inom vården, samt hur detta tar sig i uttryck i verksamheten.  

Studiens resultat och slutsatser visar att det finns både positiva och mindre önskvärda effekter av 

e-tjänster inom den operationella vårdverksamheten. Detsamma gäller även för vissa strategiska 

beslut, inte minst beslutet om att tillgängliggöra patientjournalen via e-tjänsten Mina 

vårdkontakter. Ett viktigt bidrag med studien är i vår mening att belysa de behov uttrycks från 

den operationella vårdverksamheten, samt vikten av att ta hänsyn till dessa vid utformning av 

strategier relaterat till e-hälsa och e-tjänster. Vi anser att ett annat bidrag med studien är vikten 

av att reflektera över verksamhetsmässiga konsekvenser som kan uppstå till följd av e-tjänster. 

Nyckelord: E-tjänster, e-förvaltning, e-hälsa, e-journal, strategi, förändringsmotstånd, 

verksamhet 



V 

 

  



VI 

 

Förord 

Med detta arbete sätter vi punkt för tre års studier på det systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Det har varit tre år fyllda av glädje och utmaningar, och det är med både 

vemod och spänning som vi nu inser att resan har nått ett slut. Nu tar nya utmaningar vid, i form 

av arbete och eventuellt fortsatta studier.  

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som bidragit med värdefullt datamaterial, utan er 

och ert engagemang hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare Fredrik Söderström, som trots hög arbetsbelastning har stöttat oss genom 

denna prövningens tid. Din återkoppling och dina kommentarer har varit en ovärderlig tillgång 

för oss. Vi vill även passa på att tacka våra kurskamrater som hjälpt och stöttat oss i denna 

process med råd och förbättringsförslag.  

Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till alla andra som stöttat oss genom att tagit sig tid  

att läsa igenom uppsatsen, och bidragit med idéer och förslag. 

 

 

Linköping, juni 2015 

 

  

 

                    

 

Gustav Harnesk     John Hellström 
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1. Inledning 

I denna del kommer studiens bakgrund, problemformulering, syfte, målgrupp samt avgränsning 

beskrivas och motiveras. Studiens disposition och rekommenderade läsvägar kommer även att 

presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

De flesta i Europa lever idag enligt Martin (2008) i samhällen som genomsyras av digitalisering 

Han exemplifierar detta genom att lyfta fram att mobiltelefoner är bland de mest synliga 

personliga föremålen i samhället, och att datorn är den naturliga vägen för åtkomst och 

användning av Internet i både hemmet och på arbetsplatsen. Det Martin lyfter fram anser vi vara 

än mer aktuellt idag; samhället blir i allt större utsträckning digitaliserat, framförallt genom den 

ökade åtkomsten till Internet via smarta telefoner.  

Digitaliseringen av samhället tar sig även i uttryck inom myndigheter. Layne och Lee (2001) 

menar att det bland annat kan hänföras till att de använder sig av internet för att tillhandahålla 

tjänster till invånare via digitala plattformar, som exempelvis datorer. Denna typ av digital 

tillhandahållning utgör enligt Carter och Bélanger (2005) en del av begreppet e-förvaltning. 

Enligt Andreasson (2011) kan e-förvaltning beskrivas som utvecklingen av det interna arbetet 

inom offentliga organisationer genom användning av IT. Detta arbete blir alltmer betydelsefullt 

då invånare enligt Carter och Bélanger (2005) föredrar att uträtta myndighetsärenden via Internet 

snarare än genom fysiska möten i en allt större utsträckning. Därav menar Carter och Bélanger 

att e-förvaltning tillgodoser ett behov. Vidare menar Layne och Lee (2001) att e-förvaltning 

innebär stora effektiviseringar för verksamheten, då den innebär fördelar i myndigheters 

administrativa arbete. Således menar de att e-förvaltning har potential att spara både tid och 

pengar för myndigheter såväl som invånare. Denna studie är fokuserad på vården, vilket vi 

menar kan betraktas som en myndighet. Således blir e-förvaltningen i vår mening tillämpbar på 

vården och dess verksamhet. Socialdepartementet är en del av regeringskansliet vars 

huvudverksamhet behandlar frågor kring socialtjänst, socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt 

folkhälsa (Asker, 2015).  Enligt Nationell eHälsa är vård och omsorg en av de 

samhällsfunktioner som använder mest information i sin verksamhet (Socialdepartementet, 

2010). Om vård och omsorg ska fungera är det enligt Socialdepartementet (2010) avgörande att 

den innehar en välfungerande försörjning av information mellan dess olika aktörer och nivåer. 

Socialdepartementet menar även att information kan kommuniceras på ett både säkrare och 
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effektivare sätt än vad som tidigare varit möjligt genom IT-stöd . Effekterna av användandet av 

IT-stöd innebär enligt Socialdepartementet att vården blir säkrare, bättre koordinerad och mer 

effektiv. IT-stöd som syftar till att främja hälsa för individen går under begreppet e-hälsa 

(Socialdepartementet, 2010). Definitionen kring vad e-hälsa innebär är enligt Scott och Mars 

(2013) omstritt, men de menar att den underliggande betoningen är användning av IT inom 

vården. Detta gör även att e-hälsa i vår mening kan betraktas som en del av e-förvaltning. Syftet 

med e-hälsa är enligt Socialdepartementet att stödja beslutsfattande, bidra med nytta till invånare 

och understödja vårdverksamhet och dess personal. Scott och Mars menar att e-hälsa kan 

innebära verksamhetsmässiga fördelar, men att detta förutsätter ett gott strategiskt arbete kring 

hur e-hälsa ska implementeras i vården. Författarna menar att avsaknad eller brist av strategi 

gällande e-hälsa kan innebära komplikationer för organisationer och dess verksamhet. Det 

strategiska arbetet inom e-hälsa är avgörande för huruvida användning av e-hälsa blir 

framgångsrik eller inte (Scott & Mars, 2013).  

Den tidigare nämnda ökade användningen av digitala plattformar har enligt Hultgren (2007) 

medfört att begreppet e-tjänst blivit alltmer förekommande. Begreppet syftar till en tjänst som 

förmedlas via informationsteknik utan telefonkontakt eller fysiskt möte mellan kund och 

leverantör (Hultgren, 2007). Samhällets digitalisering har också inneburit att e-tjänster har fått en 

mer framträdande roll (Hultgren, 2007; Sousa & Voss, 2012). Ett exempel på detta är 

Arbetsförmedlingens beslut att lägga ner 100 kontor för att kunna möta och tillgodose 

arbetssökandes behov via Internet istället för fysiska möten på deras kontor (Sjöberg, 2014). Vi 

upplever att det idag som invånare är möjligt att genomföra de flesta myndighetsärenden genom 

användning av e-tjänster. För e-tjänster inom vården kan detta exempelvis innebära 

tidsbokningar och receptförnyelser. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver att e-

tjänster riktade mot invånare ska leda till ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet för 

invånare, brukare och anhöriga (Skl.se, 2015). 

Offentliga e-tjänster som riktar sig mot invånare som söker vård och/eller information innebär 

många krav på vårdens strategier rörande e-hälsa och e-tjänster. E-tjänster inom vården påverkar 

nämligen inte enbart invånarens möjlighet till att få vård – de påverkar även vårdens verksamhet 

och dess personal (Lindgren, 2013). Detta leder oss in på studiens problemområde, vilket 

diskuteras i nästkommande avsnitt.   

 

1.2 Problemformulering 

Enligt Socialdepartementet (2010) är IT numera en naturlig del av vårdens verksamhet, vilket 

enligt källan innebär nationella satsningar på IT inom vården. Denna satsning i vårdsammanhang 
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benämns som nationell e-hälsa (Socialdepartementet, 2010). Vården har dock enligt 

Wickramasinghe, Fadlalla, Geisler och Schaffer (2005) historiskt sett varit långsam med att 

implementera och använda informationsteknologi. Att tillämpa IT inom vården visar sig vara 

lättare sagt än gjort; vården är en stor samhällsfunktion, vilket medför att bristfällig 

informationsteknologi kan innebära stora konsekvenser för både verksamhet och vårdpersonal 

(Söderström, 2010). Tidigare forskning, av bland annat Scott och Mars (2013), belyser att 

strategi gällande e-hälsa är avgörande för huruvida användandet av e-hälsa kommer vara till 

nytta för organisationen. 

I strategin för nationell e-hälsa, som beskrivs av Socialdepartementet (2010), framgår det att e-

hälsa ska innebära att framtidens vård och omsorg ska förbättras med bland annat e-tjänster. 

Dessa e-tjänster ska enligt Socialdepartementet innebära förbättringar för invånare, beslutsfattare 

och verksamhet. Då invånare uträttar myndighetsärenden via offentliga e-tjänster i allt större 

utsträckning (Carter & Bélanger, 2005) ställs i vår mening ökade krav på verksamheten avseende 

hur inkommande ärenden från e-tjänster ska hanteras. Detta gäller även vården, där en redan 

krävande arbetssituation kan förvärras av otillräcklig informationsteknologi (Söderström, 2010).  

En annan utmaning som vården står inför är att befolkningen i Sverige blir allt äldre (Palm, 

2010), vilket leder till att den arbetsföra andelen av befolkningen minskar, medan behoven av 

vård ökar (Skl.se, 2015). Denna utveckling ställer ökade krav på verksamheten, IT-stöd och 

vårdpersonal. För att kunna vidhålla en god service och kvalitet inom vården behöver nuvarande 

arbetssätt vidareutvecklas (Skl.se, 2015).   

För att möta dessa problem och utmaningar ser vi att vårdorganisationer måste förbättra 

arbetsrutiner och IT-stöd genom e-förvaltning. Detta inte minst på grund av den mängd 

information som verksamheten är beroende av (Socialdepartementet, 2010). De problemområden 

vi avser att undersöka är hur en offentlig vårdorganisation tillämpar strategier gällande e-hälsa 

och e-tjänster, samt vilka effekter dessa strategier har på den operationella vårdverksamheten. E-

tjänster påverkar inte enbart invånare, utan även organisationen som tillhandahåller e-tjänsten, 

samt dess medarbetare och det administrativa arbetet (Lindgren, 2013). I och med detta delar inte 

intressenter alltid åsikter gällande e-tjänster, vilket kan vara problematiskt. Till exempel har 

invånarens åtkomst till sin journal via Internet tidigare väckt stort motstånd i Uppsala, framförallt 

från Upplands allmänna läkarförening. I Läkartidningen nr. 11 framgår att de till och med 

försökte involvera en rad olika myndigheter för att försöka stoppa delar av projektet (Lövtrup, 

2014). Förändringsmotståndet berodde enligt vad som beskrivs framförallt på bristen på 

delaktighet, vilket ska ha lett till misstro bland läkarkåren. Vidare framgår det att införandet 

skedde på en politisk nivå, vilket ska ha inneburit att verksamheten kände sig överkörd. En 
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annan tänkbar anledning ser vi vara att journalen enligt Berg (1998, refererat i Walsh, 2004) kan 

ses som ett arbetsverktyg inom vården, och att införandet av en e-tjänst som tillgängliggör 

patientåtkomst till journalen kan påverka hantering av journalen. 

Vårt interna perspektiv av e-tjänster i kontexten av en offentlig vårdverksamhet anser vi vara ett 

synnerligen relevant undersökningsområde, då vården står inför stora utmaningar; en minskad 

personalstyrka ska vårda fler invånare, vilket innebär ökade krav på informationsteknologi, 

däribland e-tjänster. Av denna anledning avser vi att undersöka dessa utmaningar, både från ett 

strategiskt och operationellt perspektiv. Vi vill även undersöka vilka eventuella möjligheter och 

hinder användning av e-tjänster kan innebära för den operationella vårdverksamheten. Med detta 

är vår förhoppning att studien ska vara till nytta för båda av dessa nivåer. Strateger kan få ökad 

insyn i strategiernas konsekvenser, medan personal inom den operationella nivån kan få ökad 

insyn i den strategiska nivåns avsikter med strategier. 

 

1.3 Syfte 

Givet den bakgrund och problembild som delgivits avser vi med denna studie att identifiera samt 

analysera konsekvenser, möjligheter och hinder med e-hälsa och e-tjänster inom en offentlig 

vårdorganisation. Detta innebär hur dessa fenomen tar sig i uttryck inom strategiska och 

operationella termer inom verksamheten. Med det strategiska menar vi långsiktig planering och 

beslutsfattande gällande implementering av nationella riktlinjer, e-hälsa samt e-tjänster, medan 

det operationella avser arbetsprocesser och rutiner inom det dagliga vårdarbetet. Detta 

angreppssätt ser vi vara nödvändigt för att beskriva verksamhetsbehov och således ta fram 

möjliga förklaringar till de problem och utmaningar som uppkommer vid tillämpning av e-

tjänster inom den offentliga vården. Med denna studie syftar vi dessutom att identifiera och 

beskriva eventuella gap mellan e-hälsostrategiernas förväntningar och utfall i verksamheten. 

Vi önskar med denna studie att bringa ökad kunskap och klarhet gällande hur strategi inom e-

hälsa kan tillämpas inom vården, och hur offentliga e-tjänster kan påverka den operationella 

verksamheten. Med påverkan avser vi att belysa såväl positiva som mindre önskvärda 

konsekvenser av e-tjänster inom verksamheten, vilket vi ser vara ett perspektiv på e-tjänster som 

inte har uppmärksammats i någon större utsträckning när vi undersökt tidigare forskning. Således 

ser vi att vårt bidrag med denna studie kan tillföra en god insikt i vilka konsekvenser som kan 

uppkomma relaterat till e-tjänster inom offentlig vård riktade mot invånare, samt hur dessa kan 

hanteras.  
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1.3.1  Frågeställningar 

Denna studie är genomförd med syftet att jämföra den strategiska nivån med den operationella. 

Det har resulterat i tre frågeställningar där den första behandlar strategiska förväntningar, medan 

den andra behandlar strategins effekter på den operationella nivån. Den tredje frågeställningen 

jämför de två nivåerna som tas upp i de föregående frågorna, och baseras på studiens syfte att 

identifiera eventuella gap mellan den strategiska och operationella nivån samt hur dessa kan 

hanteras.  

Utifrån ovanstående samt vår bakgrund, problemformulering och syfte har vi formulerat följande 

tre frågeställningar: 

1. Vilka är de förväntade effekterna av e-tjänster på den strategiska nivån? 

2. Vilka är de faktiska konsekvenserna av e-tjänster på den operationella nivån? 

3. Vilka skillnader finns mellan förväntningar och konsekvenser rörande e-tjänster och hur 

skulle dessa kunna hanteras? 

 

1.4 Avgränsning 

Denna studie är framförallt avsedd att behandla strategier rörande e-hälsa och e-tjänster inom 

vården, samt konsekvenser av strategier inom den operationella verksamheten. Även om 

invånarperspektivet rörande offentliga e-tjänster utgör en betydande del gällande utformning av 

e-hälsostrategi, har vi valt att inte fokusera på detta perspektiv i vår studie. Detta då studien 

framförallt behandlar de interna konsekvenserna som e-tjänster kan ha på verksamheten och dess 

medarbetare. Vi kommer heller inte att behandla ekonomiska aspekter djupgående, då vi valt att 

fokusera studien på e-hälsostrategier och dess operationella effekter. Vidare kommer vi inte 

belysa tekniska aspekter, som systemutveckling och systemarkitektur kring e-tjänster. Även 

framtagning av e-tjänster bortses från i denna studie. 

 

1.5 Målgrupp 

Vår primära målgrupp för studien är personer i offentliga vårdorganisationer som arbetar med e-

tjänster och e-hälsa inom sin verksamhet. Även om dessa fenomen undersöks inom den 

offentliga sektorn, ser vi att vårdorganisationer inom den privata sektorn med intresse för IT-

strategi också kan dra nytta av studien. Vi ser dessutom att studien kan bidra med intressant 

läsning för studenter och andra personer som bedriver forskning inom e-hälso- och e-

tjänsteområdet. 



6 

 

1.6 Disposition 

 

Figur 1.1. Studiens disposition. 

Figur 1.1 ovan illustrerar studiens disposition. I kapitel 1. Inledning beskriver vi studiens 

bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställningar. Vi klargör även målgruppen för 

studien, samt avgränsningar. I kapitel 2. Metod förklarar vi vilken typ av forskningsstrategi vi 

tillämpat, samt vilka tillvägagångssätt som använts för att samla in och bearbeta empiri. I det 

tredje kapitlet, Teoretisk referensram, presenteras den teori som vi bedömer vara central för vår 

studie. Kapitlet fungerar som en teoretisk grund och används bland annat som stöd för att 

analysera vår empiri, samt för att beskriva det aktuella området och det fokuserade fenomenet. 

Vi kommer utöver faktaåtergivning även att inkludera egna tolkningar i detta avseende. De 

resultat som framkommit genom fallstudien presenteras i kapitel 4. Empiri, vilket senare kommer 

att analyseras i kapitel 5. Analys. Detta i sin tur mynnar ut i en sammanfattning av vår analys, 
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vilket ligger till grund för de slutsatser vi drar i kapitel 6. Slutsatser. Slutligen reflekterar vi över 

arbetsprocessen och studien i sin helhet i kapitel 7. Avslutande reflektion. Nedan återger vi de 

läsvägar vi rekommenderar baserat på vår målgrupp, samt läsarens intressen. 

Vårdpersonalen 

Med antagandet om att ni främst kan vara intresserade av studiens primärempiriska resultat och 

slutsatser rekommenderar vi att ni läser kapitel 1 Inledning, och sedan fortsätter läsningen från 

och med kapitel 4, avsnitt 4.2. Fortsätt att läsa igenom resterande avsnitt i kapitlet, för att 

slutligen läsa igenom kapitel 5 Analys och 6 Slutsatser. Detta ger en översiktlig bild om studiens 

bakgrund, syfte, frågeställningar och resultatet av studien i sin helhet.  

Strategen 

Till personer som arbetar strategiskt inom vården rekommenderar vi att ni tar del av kapitel 1 

Inledning, samt översiktligt läser igenom kapitel 2 Metod för att bilda sig en uppfattning om hur 

vi har gått tillväga. Vi ser även att det kan vara av intresse att ta del av teorier i kapitel 3 

Teoretisk referensram relaterat till studiens ämne, som bland annat innefattar e-tjänster, e-hälsa, 

och förändringsmotstånd. Fortsätt därefter till avsnitt 4.2, och läs igenom återstående delar i 

kapitlet. Läs sedan kapitel 5 Analys, kapitel 6 Slutsatser och kapitel 7 Avslutande reflektion.  

Beslutsfattaren 

Eftersom beslutsfattare också arbetar på en strategisk nivå rekommenderar vi samma läsväg som 

nämnt ovan för strategen.  

Studenten 

Till den student som är intresserad av hela arbetet rekommenderar vi givetvis att läsa igenom 

hela studien. Den som befinner sig i processen av uppsatsskrivande och behöver inspiration på 

tillvägagångssätt kring kvalitativ forskning bör lägga extra vikt vid kapitel 2 Metod. Är du endast 

intresserad av resultatet och slutsatserna, se rekommenderad läsväg för vårdpersonalen. 

Forskaren 

Läs igenom samtliga kapitel. I avsnitt 7.3 presenterar vi förslag till vidare forskning, vilket vi ser 

i synnerhet kan vara av intresse för den som är intresserad att bygga vidare på vår forskningsidé.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi redogöra för studiens forskningsansats, använda metoder för 

datainsamling och analys, förförståelse samt motivering av studiens empiriska och teoretiska 

urval Dessutom kommer vi presentera de etiska förhållningssätt som tillämpats i 

undersökningen. Avslutningsvis lyfter vi fram förekommande kritik mot den kvalitativa 

forskningen, samt hur vi ser på och har hanterat detta. 

 

2.1 Forskningsansats 

Denna studie undersöker hur användning av e-tjänster kan påverka en offentlig vårdorganisation 

med genomförande av en fallstudie. I strävan av att erhålla en så empirinära bild som möjligt 

gällande hur organisationen arbetar med e-tjänster, vilka som påverkas av det, och hur de 

påverkas, har vi valt att genomföra en kvalitativ tolkande studie. För insamling av 

primärempirisk data har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Därefter har vi tolkat och 

analyserat data som samlats in genom för att kunna beskriva de tolkningar och uppfattningar som 

beskrivs utifrån en hermeneutisk filosofisk grund. En mer ingående beskrivning och motivering 

av de valda tillvägagångssätten presenteras i avsnitten nedan.  

 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Då vi i huvudsak intresserat oss av att samla in och bearbeta olika tolkningar och åsikter relaterat 

till ämnena e-hälsa och e-tjänster har vi valt att arbeta enligt en kvalitativ metod, vilket är en 

forskningsstrategi som lämpar sig väl för denna typ av undersökning (Bryman, 2011; Myers, 

1997). Syftet med kvalitativa forskningsmetoder är enligt Myers och Avison (2002) att hjälpa oss 

att studera och förstå människor, samt den sociala och kulturella kontext de verkar i. Vidare 

menar Myers och Avison att de kvantitativa forskningsmetoderna används för att studera 

naturfenomen inom naturvetenskap, bland annat genom enkätundersökningar och 

hypotestestning. Då denna studie behandlar hur människor upplever effekter av e-tjänster inom 

vården har vi valt att bortse från de kvantitativa forskningsmetoderna till förmån för kvalitativ 

forskning. Kvalitativa forskningsstrategier är enligt Bryman (2011) ofta förknippad med ett 

induktivt arbetssätt, det vill säga att forskaren utifrån empirisk data genererar teori. Detta anser vi 

till stor del återspegla de generella arbetssteg vi förhållit oss till, då hypotesprövning utifrån teori 

inte varit aktuell för denna studie. Dessutom fann vi den kvalitativa metodiken lämplig då det 
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ämne studien behandlar i sig enligt vår mening är svårt att mäta med de naturvetenskapliga 

metoderna, vilket ofta förknippas med kvantitativa metoder (Bryman, 2011).  

2.1.2 Tolkande perspektiv 

Vid genomförande av såväl kvantitativ som kvalitativ forskning kan forskaren utgå från olika 

filosofiska perspektiv (Bryman, 2011). Till exempel nämner Myers (1997) att kvalitativ 

forskning kan bedrivas med tre stycken underliggande filosofiska antaganden, positivism, 

interpretativ samt kritisk forskning. 

Vi har valt att utgå från det interpretativa, det vill säga det tolkande perspektivet. Med detta 

perspektiv utgår forskaren från antagandet att tillgång till verkligheten sker genom sociala 

konstruktioner, som exempelvis språk och medvetenhet (Myers, 1997). Eftersom vår avsikt med 

studien är att erhålla djup framför bredd i insamlad data, fann vi det lämpligt att utgå från det 

tolkningsbaserade perspektivet.  

Bryman (2011) talar om den sociala verkligheten, och att den kan uppfattas på två olika sätt. Han 

beskriver att den antingen kan uppfattas som något utomstående i förhållande till sociala aktörer, 

eller som något sociala aktörer skapar. Han kallar dessa olika synsätt för ontologisk ståndpunkt. 

Det tolkande perspektivet beskrivs av Bryman (2011) som ett synsätt där förståelse och tolkning 

är i fokus, något han menar skilja sig från positivismen i flera avseenden. Positivismen innebär 

enligt Myers (1997) forskning som utgår från antagandet om att fenomen objektivt kan mätas 

utifrån mätbara egenskaper, vilka är oberoende forskaren och de verktyg som används för 

datainsamling. Bryman (2011) nämner att det positivistiska perspektivet kan knytas samman med 

objektivism som ontologisk ståndpunkt, vilket han förklarar innebära att sociala företeelser och 

dess relevans existerar oberoende av sociala aktörer. Ett exempel på detta är antagandet om att 

organisationer har vissa mål, människor innehar olika positioner inom en fastställd hierarki 

etcetera. Detta kan ställas i kontrast till det tolkningsbaserade perspektivet, där den ontologiska 

ståndpunkten enligt Bryman ofta utgörs av konstruktionismen. Med det här synsättet menar 

Bryman att forskaren utgår från att sociala företeelser och deras innebörd konstrueras av sociala 

aktörer. Då studiens huvudsakliga ämne enligt vår mening är av en subjektiv karaktär, samt att 

den kommer involvera flera tolkande inslag, fann vi detta perspektiv som ett naturligt val för vår 

studie 

En central del av det tolkningsbaserade perspektivet bygger enligt Bryman (2011) på förståelse. 

Enligt Bryman användes hermeneutik från början för att lättare kunna förstå texter. Vidare 

förklarar Bryman att principen kring hermeneutik bygger på förståelsen av de beståndsdelar som 

bildar en helhet. Detta innebär att hermeneutik kan beskrivas som förståelsen för en texts 
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innebörd (Myers & Avison, 2002). Från ett filosofiskt synsätt innebär hermeneutik grunden för 

det mänskliga lärandet (Myers, 1997). I denna studie har vi utgått från hermeneutik som ett 

filosofiskt ställningstagande snarare än ett verktyg för analys. Myers (1997) menar att 

användandet av hermeneutik som ett filosofiskt förhållningssätt passar särskilt bra för 

interpretativa studier, vilket denna studie också är. 

2.1.3 Induktion, deduktion och abduktion 

Induktion innebär enligt Svensson (2011) samt Thurén (2007) att forskaren drar generella 

slutsatser utifrån särskilda data och fall, varpå teorier bildas. Genom observerade upprepningar 

av data genereras en generell slutsats eller teori. Han exemplifierar detta genom att beskriva en 

observation av svanar i en park; om forskaren endast observerar vita svanar i parken, dras den 

generella slutsatsen att alla svanar är vita.  Vi anser att det induktiva arbetssättet tar väl till vara 

på sociala och kulturella aspekter vid generella slutsatser av ett visst fenomen utifrån vad som 

beskrivs i Svensson (2011). Emellertid menar vi att det induktiva arbetssättet är för bundet till 

observationer för att tillämpas i vår studie.  

Svensson (2011) menar att deduktion baseras på logik, och innebär att forskaren utifrån generella 

teorier och lagar härleder en slutsats för ett enskilt fall. Han förklarar att den hypotetisk-

deduktiva metoden ofta används, där forskaren i ställer upp en eller flera hypoteser. Dessa 

hypoteser testas sedan mot empirisk data genom testningsimplikationer (Hempel, 1969, refererat 

i Svensson, 2011). Svensson menar att testningsimplikationerna härletts från hypotesen som ska 

testas i den aktuella undersökningen. Om testningsimplikationen visar sig vara sann utifrån 

empirisk data menar Svensson att formulerad hypotes stärks, medan falskt utfall innebär att 

hypotesen förkastas. Han lyfter fram ett exempel från 1800-talet där det kunde härledas att 

dödligheten bland förlossningspatienter minskade om läkare tvättade händerna. Då deduktion 

starkt förknippas med hypotesprövning (Bryman, 2011) har vi valt att inte använda oss av detta 

arbetssätt. Följaktligen har hypotesprövning ej varit aktuellt för vår studie. 

Abduktion innebär enligt Svensson (2011) att induktion och deduktion används växelvis i 

empirisk forskning. Han menar att allmängiltiga teorier möjliggör observationer för empirisk 

datainsamling. Dessa observationer menar Svensson hjälpa forskaren att anpassa och klargöra de 

teorier som används i studien. Vi anser att det abduktiva arbetssättet lämpar sig bäst för vår 

studie, då vi upplevt att teori och empiri växelvis har behövts anpassas till varandra. Vi menar att 

abduktion för med tidigare beskrivna styrkor hos induktion och deduktion, samtidigt som 

begränsningarna hos dessa inte är lika omfattande för abduktion. Således har vi valt att arbeta 

enligt det abduktiva arbetssättet. 



12 

 

2.2 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) påverkar förförståelsen vårt sätt att se verkligheten mer än vad vi kanske är 

medvetna om. Han menar att något som kan verka som ett sinnesintryck i själva verket kräver 

någon form av förkunskap. Förförståelsen är baserad på denna förkunskap, menar Thurén. 

Gummesson (1985) förklarar att avsaknad av förförståelse kan leda till att forskaren kommer att 

lägga mycket tid till att skaffa sig grundläggande kunskaper. Enligt Gummeson (1985) kan 

förförståelse utgå från egna erfarenheter eller andras erfarenheter, exempelvis från böcker eller 

annan litteratur. Thurén (2007) menar att förförståelse påverkar hur någonting upplevs och 

tolkas. Enligt Thurén kan förförståelse delas in i två kategorier: riktig förförståelse och felaktig 

förförståelse. Han menar att riktig förförståelse består av förkunskaper, medan den felaktiga 

utgörs av fördomar.  

Vår utbildning på det systemvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet har starkt 

genomsyrats av hur IT ska fungera som ett stöd för att tillgodose verksamhetsbehov. Genom 

utbildningens innehåll anser vi oss ha förskaffat en grundläggande förståelse för sambandet 

mellan IT, strategi och verksamhet, vilka är områden som är av central betydelse för denna 

studie.
1
 Även om vi anser oss ha en åtminstone grundläggande förkunskap kring studiens 

ämnesområde, inser vi att delar av vår förförståelse kan bestå av fördomar. Sett till vår erfarenhet 

och förkunskaper är våra akademiska meriter väldigt lika då den systemvetenskapliga 

utbildningen och dess inriktning vi valt är densamma, med undantaget av ett fåtal kurser. Det 

som främst skiljer våra erfarenheter åt är att den ena av oss har arbetslivserfarenhet från bland 

annat produktionsindustrin, medan den andre började studera direkt efter avslutade gymnasiala 

studier. Våra bakgrunder påverkar i vår mening vår sammanslagna förförståelse både positivt 

och negativt i den bemärkelsen att vi har en fördjupad kunskap kring informatik, IT och 

management, samtidigt som vi kanske saknar fördjupad kunskap inom andra områden, i 

synnerhet det medicinska området. Dock anser vi vår förförståelse har stärkts även för detta 

område under arbetets gång, inte minst genom våra intervjutillfällen.  

  

2.3 Metod för datainsamling och bearbetning 

I följande avsnitt presenteras hur vi har gått tillväga för att samla in empiri till vår studie. Vi 

motiverar och argumenterar även för de metoder vi valt att använda oss av. 

                                                 

1
 Information om programmet Systemvetenskap vid Linköpings universitet finns att läsa om på: 

https://www.liu.se/utbildning/program/systemvetenskap?l=sv 
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De första avsnitten beskriver hur vi har samlat in data, samt bearbetningsteknik för våra 

insamlade data. Därefter beskriver vi vilka etiska förhållningssätt som förespråkas enligt 

teoretisk grund, samt vilka etiska ramar vi tillämpat för vår studie. 

 

2.3.1 Fallstudie 

I denna studie har vi genomfört en explorativ fallstudie vid en större offentlig vårdorganisation 

som arbetar med både e-tjänster och traditionella kanaler, som exempelvis personliga möten och 

telefonkontakt i sin förmedling av tjänster. Med en explorativ fallstudie avses att utforska 

situationer eller områden där det inte enbart finns ett möjligt utfall avseende fallstudiens resultat 

(Fisher & Ziviani, 2007). Denna typ av fallstudie anser vi lämpa sig bäst för studiens syfte, då vi 

avsiktligt har formulerat relativt öppna forskningsfrågor för att lämna utrymme för olika 

tolkningar och perspektiv relaterat till våra frågeställningar.   

Fallstudier är enligt Myers (1997) den mest förekommande typen av forskningsmetod inom 

informationssystemområdet. Han förklarar att metoden lämpar sig väl inom ramen för kvalitativ 

forskning inom området för informationssystem, då intresset har skiftat från den tekniska till det 

organisatoriska. Vår tolkning avseende vad han menar med detta är att människor hamnar i fokus 

framför de tekniska aspekterna, som exempelvis IT-system och dess arkitektur. Detta ser vi som 

en fördel under genomförandet av vår studie, då vi ämnar tillägna fokus på människors åsikter, 

tolkningar och beteenden framför själva tekniken i sig. Metodologin att använda sig av 

fallstudier utgår enligt Fisher och Ziviani (2007) ofta från forskningsfrågor som är inriktade på 

hur och varför i frågans natur. Denna beskrivning anser vi stämma väl överens med hur våra 

forskningsfrågor är formulerade, således ser vi att vårt beslut att genomföra en fallstudie baserat 

på våra frågeställningar är teoretiskt underbyggt av både Fisher och Ziviani (2007), samt av 

Myers (1997).   

Den fallstudie som finns inkluderad i denna studie är baserad på Region Östergötland samt dess 

strategier och dess operationella verksamhet. En mer utförlig presentation samt fakta om Region 

Östergötland presenteras i avsnitt 4.2.  

2.3.2 Kvalitativ intervju 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer för att insamla empiri till vår studie. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att denna typ av intervju är välanvänd inom 

samhällsvetenskap som verktyg för datainsamling. De beskriver intervjuer som ett nästintill 

oslagbart verktyg i forskningssammanhang. En av fördelarna som de lyfter fram är att intervjuer 

kan genomföras på relativt kort tid, samtidigt som forskaren erhåller ett brett material, i 
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synnerhet vid kvalitativa intervjuer. Walsham (1995) argumenterar för att de ofta utgör en primär 

källa för datainsamling inom kvalitativ forskning inom informationssystemområdet, framförallt 

vid ett tolkningsbaserat perspektiv. Det är även vår uppfattning att de kan lämpa sig väl i dessa 

sammanhang, framförallt då det är möjligt att dokumentera eller spela in intervjutillfällen. Med 

tillåtelse från våra respondenter valde vi att spela in våra intervjutillfällen.  

En av de främsta styrkor som vi ser med intervju som metod för datainsamling är möjligheten att 

kunna växla mellan analys och intervjudata, vilket vi bedömer ha underlättat analysarbetet 

avsevärt. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som intervjuform, då både 

struktur och öppenhet ryms inom ramen för intervjun (Bryman, 2011). Semistrukturerade 

intervjuers främsta styrka anser vi vara dess flexibilitet mellan struktur och frihet. Struktur i detta 

sammanhang innebär att frågorna som ställs till respondenten är fördefinierade, vilket bidrar till 

att intervjun bibehåller fokus på studiens problemområde och frågeställningar. Samtidigt får 

respondenten utrymme att utveckla sina svar genom att intervjuaren ställer följdfrågor (Bryman, 

2011). Svaren på dessa frågor ledde oss in på andra ämnen som vi fann vara av intresse för vår 

studie. Utmaningen som vi ser med denna typ av intervju är att finna en god balans mellan 

struktur och frihet. Med en alltför strukturerad intervju finns risken intressant data undgås då 

respondenten inte får lika stort utrymme att utveckla sina svar, medan en alltför fri intervju 

riskerar att vandra ifrån studiens problemområde och frågeställningar. Vi upplever att denna 

utmaning var främst påtaglig under vår första intervju, vilket sannolikt berodde på att det är en 

ny erfarenhet för oss båda att genomföra intervjuer i forskningssammanhang. Allt eftersom fler 

intervjuer genomfördes kände vi oss mer bekväma i rollen som intervjuare, och lyckades enligt 

vår mening finna en god balans mellan struktur och frihet under resterande intervjutillfällen. 

 

2.3.3 Transkribering och återgivning 

I denna studie har vi använt oss av inspelningsutrustning när vi intervjuat respondenter. Walsham 

(1995) menar att inspelningsutrustning kan påverka respondentens svar, vilket vi varit medvetna 

om under bearbetning av empirisk data. Så snart intervjun har genomförts har materialet 

transkriberats. Det är viktigt att skriva ut intervjumaterialet snarast möjligt då intryck från 

intervjun annars riskerar att gå förlorade (Öberg, 2011). Transkribering innebär att intervjun 

skrivs ner i sin helhet utan att materialet i efterhand ändras på något sätt. Meningen med att 

transkribera är nämligen att återge en så korrekt bild som möjligt av vad respondenten har sagt 

samt hur respondenten svarat (Bryman, 2011).  Att transkribera en intervju är ett mödosamt och 

tidsödande arbete (Bryman, 2011), men transkribering möjliggör förbättrade förutsättningar för 

att identifiera teman i intervjumaterialet (Öberg, 2011).   
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2.4 Analysmetod 

Vid analys och hantering av data har vi att använt oss av tematisk analys, vilket enligt Ryan och 

Bernard (2003) är en samling av analysmetoder som karaktäriseras av systematisk bearbetning 

av data. Den tematiska analysen är enligt Braun och Clarke (2006) fördelaktig på grund av dess 

flexibilitet, vilket gjort att den i vår mening bidragit till att rik och detaljerad data har kunnat 

kategoriseras och sättas i ett sammanhang utan att vi för den skull varit låsta till ett visst sätt att 

utföra analysen. Detta gäller inte minst för intervjuerna vi utfört, vilka innehåller en riklig mängd 

data.  

Studiens analys bygger på tematisk kodning av insamlad data, samt de ramverk för tematisk 

analys som finns beskrivna i Bryman (2011) (se exempel i bilaga IV). Dessa ramverk för 

kodning syftar till att forskaren ska kategorisera insamlade data i teman och övergripande teman. 

Detta möjliggör att forskaren på ett enklare sätt kan finna nyanser i identifierade teman. Ryan 

och Bernard beskriver ett antal olika tillvägagångssätt för att strukturera data samt identifiera 

teman, baserat på hur de data som samlats in dokumenterats. Vi har valt att sortera och bearbeta 

empirisk och teoretisk data i enlighet med vad Ryan och Bernard kallar för klipp-och-sortera-

metoden. Detta innebär i vårt fall att vi identifierat citat, teorier och uttryck som vi uppfattat vara 

av betydelse för studien, för att sedan sortera dessa i kategorier efter liknande utlåtanden om ett 

visst fenomen. Dessa kategorier ligger till grunden för empiriska och teoretiska teman, samt de 

övergripande teman som vi identifierat.  

Vi upplever att den tematiska analysen och dess flexibla arbetssätt har underlättat i arbetet med 

studiens analytiska del, vilket sedermera bidragit till att besvara frågeställningarna och uppfylla 

syftet med vår studie. Då vi genomfört en kvalitativ fallstudie ur tolkningsperspektiv anser vi att 

den tematiska analysen samt klipp-och-sortera-metoden har lämpat sig väl för att analysera och 

identifiera mönster ur datamaterialet. Detta inte minst då vi har genomfört flera intervjuer, där 

det har varit relevant att jämföra de intervjudata vi samlat in. Ett annat skäl till varför vi 

föredragit att arbeta med teman är att vi likt nämnt i avsnitt 1.3 avser att identifiera eventuella 

gap mellan e-hälsostrategiernas förväntningar och utfall. I det avseendet bedömer vi att det har 

underlättat att arbeta med teman, samt möjligheten att kunna tillämpa klipp-och-sortera-metoden. 

 

2.5 Urval 

Följande avsnitt beskriver och motiverar studiens urval rörande empiri och teori.  
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2.5.1 Urval av empiri och respondenter 

När det kommer till urval inom kvalitativ forskning menar Bryman (2011) att det ofta råder brist 

på tydlighet och genomskådlighet. Författaren menar att det i många fall inte går att avgöra hur 

forskaren gått tillväga gällande urval av intervjupersoner, samt hur antalet intervjuade personer 

motiverats i uppsatsen metod. Han beskriver att forskare ofta är fullt medvetna kring vilket urval 

de gjort och varför, men att detta inte alltid redovisas på ett korrekt sätt. Utifrån det Bryman 

beskriver kring detta, har vi i vår datainsamling vara tydliga med att motivera urval och urvalets 

kvantitet.  

Ett lämpligt tillvägagångssätt för kvalitativa studier är att välja ett målinriktat urval (Bryman, 

2011). Denna typ av urval innebär att forskaren väljer personer att intervjua baserat på huruvida 

de är relevanta för att besvara forskningsfrågorna. För denna urvalsmetod menar författaren att 

ett snöbollsurval, även känt som kedjeurval, lämpar sig. Snöbollsurvalet kännetecknas av att 

forskaren undersöker vilka personer som kan tänkas bidra med relevant data samt att urvalet 

successivt växer fram med bildande av sociala kontakter. Vi ansåg att detta urvalssätt är det mest 

relevanta för vårt arbete då det på förhand varit osäkert kring vilka personer som kunde 

tillhandahålla oss relevant data. 

I denna studie har vi valt att framförallt samla in data från respondenter i ledande roller, det vill 

säga personer inom Region Östergötland som har någon form roll som inkluderar 

ansvarsområden inom den operationella verksamheten och/eller ansvar för strategiska frågor som 

rör e-hälsa. På grund av resursbegränsningar samt valt undersökningsområde har vi medvetet 

valt att lämna undersökningar som är mer dedikerade till den mer verksamhetsnära nivån till 

framtida forskning. Detta diskuteras närmare i avsnitt 7.3. 

Vi bedömer att våra respondenter med verksamhetsansvar har en god insikt i den operationella 

vårdverksamheten, och har således kunnat bidra med en sammantagen bild av konsekvenser av 

strategierna utifrån medarbetarnas perspektiv. Vi är samtidigt medvetna om att den bild som 

återges av verksamhetschefer inte nödvändigtvis överensstämmer med medarbetare på en ännu 

mer operationell nivå möjligen återger. Dock anser vi att de har en god medvetenhet och 

översiktlig förståelse gällande strategier, arbetsrutiner och eventuella åsikter som finns inom den 

operationella nivån. Det ser vi som en potentiell fördel i vår situation, då vi med relativt få antal 

respondenter kan få ut en så tydlig helhetsbild som möjligt avseende både strategier och 

operationella konsekvenser.    
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2.5.2 Urval av teori 

För att erhålla ämnesrelevant teori till vår studie har vi strävat efter att söka reda på 

vetenskapliga källor i första hand, då vi anser att de ofta har en hög tillförlitlighet och validitet 

genom att de är skrivna i vetenskapliga sammanhang. Genom att vi använt oss av vetenskapliga 

källor anser vi att validiteten och trovärdigheten stärks för vår studie. Vi har även valt att 

använda oss av övrig litteratur som kan betraktas som mindre vetenskaplig, men som vi bedömt 

inneha hög relevans och validitet för vår studie. Ett exempel på en sådan källa är 

Samhällsvetenskapliga metoder, av Bryman (2011). Oavsett om en källa är vetenskaplig eller ej 

finns det enligt vår mening anledning att kritiskt granska de källor som anses vara relevanta för 

studier i forskningssammanhang. Hur vi har hanterat detta beskriver vi i avsnitt 2.7. 

 

2.6 Etiska förhållningssätt 

Inom kvalitativ forskning är det vår uppfattning att det som forskare inte särskilt ovanligt att 

möta etiska dilemman. Enligt Bryman (2011) rör dessa etiska frågor i grunden fyra etiska 

grunder, vilka är: frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet. Utifrån dessa grunder 

beskriver författaren fyra etiska principer som en kvalitativ forskare bör förhållas sig till: 

● Informationskravet 

● Samtyckeskravet 

● Konfidentialitetskravet 

● Nyttjandekravet 

Informationskravet syftar till att forskaren ska informera de personer som berörs av 

undersökningen om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen 

själva har rätt att besluta över sin medverkan. Konfidentialitetskravet syftar till att samtliga 

personer som involveras i undersökningen ska behandlas konfidentiellt, vilket bland annat 

innebär att personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt som skyddar åtkomst från obehöriga. 

Med Nyttjandekravet menas att de uppgifter som forskaren samlar in från enskilda personer 

endast får användas för forskningens ändamål. 

Dessa principer avser i första hand de som direkt berörs av forskningen, vilket framförallt är 

respondenterna. De påverkas av studiens resultat i den mån vi valt att tolka de data vi insamlat 

från dem genom våra intervjuer. Bryman nämner dessa att etiska principer ska tillämpas för 

minimering av eventuell risk som respondenter tar genom att delta i en forskningsstudie, varför 

vi har valt att inte nämna några namn i denna studie, utan snarare valt att beskriva de roller som 

respondenterna har i enlighet med Konfidentialitetskravet. Vi har i enighet med vad författaren 
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beskriver tagit hänsyn till att behandla känslig information på ett sätt som tar hänsyn till våra 

respondenters önskemål enligt det Bryman beskriver som samtyckeskravet. Inför varje intervju 

har vi informerat respondenten om vad studien behandlar så att denne är väl införstådd med 

studien och vad intervjun ska behandla, för att på så sätt uppnå informationskravet. All empirisk 

data i denna studie har endast samlats in i syftet för denna undersökning, vilket gör att studien 

enligt vår mening uppfyller Nyttjandekravet. 

 

2.7 Metodkritik 

I det här avsnittet redogör vi för eventuella brister eller svagheter relaterat till den kvalitativa 

forskningsstrategin. Vi förklarar även hur vi försökt att hantera dessa eventuella svagheter och 

brister.  

 

2.7.1 Kritik mot kvalitativ metod 

Validitet har enligt Maxwell (2002) länge betraktats som ett problem i debatter om legitimitet 

avseende kvalitativ forskning. Om validiteten inte kan ses som tillförlitlig i kvalitativa studier, 

kan beslut att förlita sig på dessa typer av studier ifrågasättas (Maxwell, 2002). Förespråkare av 

kvantitativa studier har enligt Maxwell kritiserat avsaknaden av standardiserade metoder för att 

säkerställa validitet, som exempelvis kvantitativa mätningar och formella hypotesprövningar. 

Därför bedömer vi att validiteten främst kan ses som bristfällig i vårt empiriska underlag. När vi 

genomfört våra intervjuer innebär det att våra empiriska data består av tolkningar från våra 

respondenter, som i sin tur har tolkats och analyserats av oss. En svaghet med detta i kvalitativa 

forskningssammanhang är enligt Waitzkin (1990) att det ofta är svårt att säkerställa validitet, 

reliabilitet och representativitet av vad dessa tolkningar faktiskt innebär. För att väga upp mot 

denna eventuella brist har vi aktivt diskuterat våra respektive tolkningar under arbetet med 

analys och kodning av datamaterialet. På så sätt upplever vi att våra tolkningar har kunnat 

bekräftas, förkastas eller tydligare preciseras. 

 

2.7.2 Kritik mot tematisk analys 

Tematisk analys innefattar enligt Braun och Clarke (2006) ett antal val som forskaren behöver 

göra, till exempel hur teman ska kategoriseras. Författarna menar att motiveringar för dessa val 

alltför sällan presenteras och diskuteras i studier, vilket de menar vara en nödvändighet. Detta 

diskuteras även av Ryan och Bernard (2003), som också lyfter fram att vägval och 

arbetsprocesser bör explicitgöras. Ett annat problem som tas upp av Bryman (2011) är att 

kvalitativa forskare ofta påstår att de använder sig av tematisk analys, men att det visar sig att de 



19 

 

faktiskt inte har gjort det. Vad detta kan bero på framgår inte uttryckligen, men vi bedömer att en 

orsak kan vara okunskap om hur den tematiska analysen ska tillämpas. För att undvika att hamna 

i denna situation har vi studerat flera olika källor som beskriver den tematiska analysens metoder 

och arbetsprocess, för att i sin tur kunna applicera denna kunskap i vår studie. Vi har även strävat 

efter att vara noggranna med att presentera de val och beslut som gjorts i arbetet med vår 

tematiska analys. 

 

2.7.3 Kritik mot fallstudier 

Fallstudier har enligt Flyvbjerg (2006) historiskt sett blivit kritiserade som valid 

forskningsmetod. Flyvbjerg lyfter fram några exempel på områden inom fallstudier som 

kritiserats, till exempel möjligheten att kunna generalisera utifrån enskilda fallstudier. Han menar 

att denna typ av kritik är missförstånd kring fallstudiers nytta, och att det både är möjligt att i 

vissa fall tillräckligt att generalisera utifrån enskilda fallstudier. Generalisering i sig uttrycker 

författaren vara överskattat inom vetenskap och hävdar att tillförskaffad kunskap kan ha ett 

värde, även om den inte är möjligt att generalisera. Det kan enligt hans mening vara både 

lämpligt och tillräckligt med en enskild fallstudie för att exempelvis kunna falsifiera eller 

validera en teori och/eller hypotes.  

Kritiken mot fallstudier diskuteras även av Bryman (2011). Han menar att den fråga som 

framförallt har uppmärksammats är huruvida den externa validiteten och generaliserbarheten 

från enskilda fallstudier kan säkerställas och tillämpas. Med extern validitet avser han i vilken 

utsträckning det är möjligt att generalisera de resultat som framkommit i studien till andra sociala 

situationer och miljöer. Detta nämner han vara något som vanligtvis intresserar kvantitativa 

forskare, varför de ofta tillägnar mycket tid på att erhålla ett representativt urval. Vår avsikt är 

inte är att påvisa hur något är, utan snarare ett exempel på hur det kan vara. Därav ser vi inte att 

vårt val av forskningsstrategi och metoder för datainsamling är olämpliga för ändamålet, snarare 

tvärtom, vilket styrks av bland annat Flyvbjerg (2006). 

 

2.7.4 Kritik mot intervjuer 

Bryman (2011) förklarar att intervjuer är en av de vanligaste formerna av datainsamling vid 

kvalitativa studier. En svaghet med intervjuer är enligt Zetterquist och Ahrne (2011) att de 

återger en begränsad bild av det fenomen som studeras. I ett försök att väga upp detta problem 

har vi strävat efter att intervjua flera personer, som dessutom befinner sig på olika hierarkiska 

nivåer inom organisationen. Ett annat problem som Zetterquist och Ahrne nämner är att det kan 

vara svårt för forskaren att tyda vad de svar eller utsagor som uppkommer under intervjun 
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egentligen betyder. De nämner även att det kan finnas skillnader i vad människor säger, 

gentemot deras faktiska handlingar. För att noggrannare kunna tyda de svar vi fått under 

intervjutillfällen har vi ställt följdfrågor, samt kontrollfrågor till våra respondenter för att 

bekräfta våra initiala tolkningar. När det gäller skillnader i vad som sägs och vad som faktiskt 

görs, anser vi det vara något mer komplicerat att bedöma. I det här avseendet hade det varit 

intressant att komplettera våra intervjuer med deltagande observation, för att sedan jämföra de 

svar vi fått under våra intervjuer med observerade data. Detta faller dock utanför studiens 

metodmässiga ramar, därför överlämnar vi denna idé av påbyggnad som förslag till vidare 

forskning (se avsnitt 7.3). 

 

2.7.5 Källkritik 

Vid användning av litteratur och övrig sekundärempiri bör forskaren enligt vår mening ha en 

kritisk syn på de fakta som presenteras. Litterära verk kan vara vinklade för att uppfylla 

författarens budskap och syften, vilket kan ge en missvisande bild av hur något är i verkligheten. 

Även den geografiska aspekten kan vara betydelsefull, då normer, kultur och religion kan 

påverka författarens uppfattning om ett visst fenomen. Dessutom kan personliga erfarenheter och 

intressen färga innehållet i verket (Bryman, 2011). Fakta från källor har därav valts ut med detta i 

åtanke, vilket bland annat inneburit att vi diskuterat och kritiskt granskat de källor vi använt oss 

av. Det innebär exempelvis att vi för ett visst fenomen har jämfört teori från olika källor och vägt 

dem mot varandra. Vi har även strävat efter att använda oss av aktuell forskning, vilket innebär 

att vi har prioriterat nyare källor framför äldre, såtillvida att relevansen vidhålls.  

När det gäller primärempiriskt insamlad data finns möjligheten att ställa följd- och motfrågor till 

information från respondenter, vilket vi ser som en fördel för att kunna erhålla önskvärd data. 

Dock bör även den typen av datainsamling ses som något subjektiv, eftersom den kan vara 

präglad av erfarenheter och värderingar kopplade till respondenten eller organisationen.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar tidigare forskning inom centrala områden för studien. Det inledande 

avsnittet syftar främst till att introducera centrala ämnesområden samt sätta dem i relation till 

varandra. Efterföljande avsnitt syftar till att ta fram den teoretiska grunden för den kommande 

tematiska analysen i kapitel 5 Analys.  

 

3.1 E-förvaltning 

Området e-förvaltning är något vi fann vara centralt att inkludera i vår studie, då det relaterar till 

myndigheter och dess användning av informationsteknologi för att effektivisera verksamheter 

och erbjuda bättre service till invånare (Grönlund & Horan, 2004). Då vården är en offentlig 

verksamhet är den i vår mening att betrakta som en myndighet. Elektronisk förvaltning (e-

förvaltning) är den svenska översättningen av det internationellt utbredda begreppet e-

government (Nordfors, Eriksson & Lindell, 2006). E-förvaltning som område uppstod enligt 

Grönlund och Horan (2004) under det senare 1990-talet, och har sedan dess växt markant i 

storlek vad gäller både dess omfattning och position i förhållande till andra fält och områden 

inom forskning. Den typ av forskning som åsyftas i detta sammanhang antar vi vara IS-forskning 

och inte forskning i en bredare kontext.  

Det finns enligt Grönlund och Horan (2004) ett flertal definitioner för begreppet e-förvaltning, 

men de menar att de mest dominanta har uppstått från praktikfälten. De skriver att myndigheter 

globalt har tagit fram gemensamma definitioner för e-förvaltning, som en användbar basis för 

nationella strategier i strävan om att uppnå en kvalitetsstandard baserat på användningen av 

internet som teknik. Satsningar på e-förvaltning från den Europeiska Unionen bygger på följande 

definition: “E-förvaltning är användningen av informations- och kommunikationsteknologier i 

offentliga förvaltningar kombinerat med organisatorisk förändring och nya kompetenser i syfte 

att förbättra de offentliga tjänsterna och de demokratiska processerna” (Grönlund & Horan, 

2004, s. 719; egen översättning).   

Enligt författarna finns det andra definitioner som är mer avsedda att ta itu med den bredare 

utvecklingen mot “bättre förvaltning”. Med bättre förvaltning avses enligt författarna fokus på 

positiva effekter av utveckling, forskning eller internationellt samarbete. Författarna lyfter fram 

ett flertal definitioner i sin publikation och vi har för läsbarhetens skull valt att beskriva 

resterande definitioner på ett sammantaget plan. Därför väljer vi att lyfta fram författarnas 
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sammanfattning utifrån en granskning av de mest förekommande definitionerna, vilket innefattar 

följande tre mål: 

● Mer effektiva myndigheter 

● Bättre service för invånare 

● Förbättrade demokratiska processer 

(Grönlund & Horan, 2004, s.718) 

Det är i synnerhet de två första punkterna ovan som vi finner vara av intresse för vår studie, då vi 

avser att undersöka hur användningen av informations- och kommunikationsteknologi i 

kombination med internet tar sig i uttryck inom en offentlig myndighet. Även om fokus ligger på 

organisationen och dess verksamhet i vår studie, ser vi att invånarperspektivet utgör en central 

roll för de interna konsekvenserna som uppstår genom användningen av IT för att kommunicera 

med vårdverksamheten. När det gäller effektiviteten inom myndigheter har vi tolkat det som att 

den kan mätas på olika nivåer, dels från ett strategiskt perspektiv och dels ur ett operationellt 

perspektiv. Därför bedömer vi e-förvaltningen utgöra en central del i vår studie, inte minst i 

jämförelsen mellan det strategiska och det operationella avseende effektiviseringen av 

myndigheter, som i studiens fall är en offentlig vårdorganisation. 

Den explosivartade ökningen av internetanvändning i samband med utvecklingen av e-handel (e-

commerce) inom den privata sektorn har enligt Tat-Kei Ho (2002) gett upphov till en pådrivande 

kraft även för myndigheter att betjäna invånare elektroniskt. Författaren menar att detta fenomen 

är känt som e-förvaltningsinitiativet. Initiativet syftar till att erbjuda publika tjänster, samt att ge 

invånare möjlighet att använda sig av dessa tjänster genom IT, i synnerhet med stöd av Internet 

(Tat-Kei Ho, 2002). Den beskrivning författaren återger ovan anser vi stämma väl överens med 

hur utvecklingen har sett ut i Sverige gällande tjänster som erbjuds av myndigheter. Några 

exempel på tjänster som vuxit fram relaterat till e-förvaltning är möjligheten att identifiera sig 

via e-legitimation (regeringen.se, 2015), samt möjligheten att skattedeklarera elektroniskt. Detta 

märks även av inom vården. Andreassen et al. (2007) förklarar att det inom Europa idag är 

möjligt att uträtta ett flertal vårdrelaterade ärenden med hjälp av internet . Ett konkret exempel på 

hur vården arbetar med att vidareutveckla e-förvaltningen än idag är möjligheten att som 

invånare kunna ta del av information från sin egen patientjournal elektroniskt via tjänsten e-

Journal. Tjänsten är redan etablerad i bland annat Skåne och Uppsala, och för bara några 

månader sedan introducerades tjänsten i Region Jönköpings län (P. Gustafsson, 2015).  
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3.2 E-hälsa 

E-hälsa är ett fenomen som är av central betydelse i denna studie då vårdens e-tjänsteutbud och 

strategier innefattas av begreppet, varför vi också har valt att redogöra för dess innebörd, roll och 

mål inom vården. Invånare inom de Europeiska länderna erbjuds i allt större utsträckning 

hälsorelaterade tjänster via internet (Andreassen et al., 2007). E-hälsa är enligt Wickramasinghe 

et al. (2005) mer än endast ett teknologiskt initiativ; det kräver ett paradigmskifte avseende av 

hälso- och sjukvårdens leveransformat, utförande och tänkande. Vården har enligt 

Wickramasinghe et al. (2005) varit långsam med att anamma informationsteknik. Det är av den 

anledningen som e-hälsa ännu inte har uppnått sin fulla potential, menar författarna. I Sverige ser 

vi att e-hälsoinitiativet märks då det idag i vår mening erbjuds betydligt fler vårdtjänster riktade 

mot invånare jämfört med hur utbudet såg ut för några år sedan.  

 

3.2.1 Bakgrund och definitioner 

Då e-hälsa idag är ett relativt väletablerat begrepp, både internationellt (Eysenbach, 2001) och 

nationellt (Scott & Mars, 2013), finns det ett flertal förklaringar och definitioner avseende 

begreppets innebörd. När vi har sökt reda på teori kring ämnet har vi insett att synen på vad som 

omfattas av begreppet skiljer sig i relativt stor utsträckning. För de läsare som är intresserade av 

att snabbt bilda sig en allmän uppfattning om vad e-hälsa är, och i vilken kontext det verkar inom 

kan Scott och Mars (2013) definition vara användbar. De menar att e-hälsa sammantaget kan 

beskrivas som IT inom vården. 

Om vi istället börjar i den bredare, och något mer preciserade änden av begreppets innebörd och 

omfattning tåls Eysenbachs (2001) tolkning att lyftas fram. Han menar att e-hälsa, liksom 

Internet, är ett dynamiskt område som ständigt utvecklas, vilket enligt hans mening innebär att 

det inte går att fastslå en tydlig definition för e-hälsa som ska gälla över tiden. Han beskriver e-

hälsa som ett växande område inom medicinsk informatik, folkhälsa och affärsverksamhet, med 

fokus på att hälso- och sjukvårdstjänster, samt att relaterad information ska tillgängliggöras och 

förbättras med hjälp av Internet och tillhörande teknik. I en bredare mening beskriver han att 

begreppet inte enbart kännetecknar en teknisk utveckling, utan även ett sätt att tänka, en attityd 

och satsning för ett gemensamt globalt tänkande med syfte att förbättra vården lokalt, regionalt 

och globalt med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. Vi delar Eysenbachs 

uppfattning om e-hälsa, då vi även är av åsikten att tekniken ständigt utvecklas och att 

begreppets innebörd kontinuerligt behöver revideras efter utvecklingen. Därför skulle vi beskriva 

att vår syn på e-hälsa kan förändras i takt med teknikens utveckling, samtidigt som vi i grunden 

likt Scott och Mars (2013) menar att e-hälsa kan definieras som IT inom vården.  
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3.2.2 E-hälsans roll inom vården 

Internet har kommit att bli en viktig källa för information relaterat till hälsa, och således en kanal 

som erbjuder god potential för e-hälsa inom Europa (Andreassen et al., 2007). Enligt Andreassen 

et al. (2007) är informationssökning den mest förekommande internetanvändningen i 

hälsorelaterade sammanhang. Nästan lika vanligt är enligt författarna tidsbokning för att träffa en 

läkare, samt uppföljning av dessa möten. De konstaterar att internetanvändningen i 

hälsorelaterade sammanhang därigenom påverkar användningen av övriga hälsotjänster. Dock 

menar författarna att dessa internetbaserade hälsotjänster ska betraktas som ett supplement till de 

ordinära hälsotjänsterna, snarare än ett substitut.  

 

3.2.3 Mål med e-hälsa 

Utifrån teori har vi uppfattat att mål är en central del i det strategiska arbetet med e-hälsa. Detta 

diskuteras bland annat av Wickramasinghe et al. (2005), som menar att ett flertal mål som ska 

uppnås genom e-hälsa:  

● Effektivitet 

● Kvalitet av vård 

● Evidensbaserad 

● Uppmuntran av invånare och patienter 

● Bredda omfattningen av vården 

(Wickramasinghe et al., 2005, s.320-321; egen översättning) 

Vi kommer nu att redogöra för de mål med e-hälsa som Wickramasinghe et at. lyfter fram på en 

mer detaljerad nivå.  

Effektivitet inom vården ska enligt författarna ökas genom tillämpning av e-hälsa, och 

därigenom minska kostnader. Detta beskrivs kunna uppnås genom förbättrade 

kommunikationsmöjligheter, som i sin tur leder till ökad patientmedverkan. Internet ska då 

fungera som en naturlig möjliggörare för att uppnå detta mål. Det här målet ser vi till stor del 

kunna uppnås genom att vården tillhandhåller e-tjänster, där invånare kan uträtta ärenden samt 

söka reda på information på egen hand. Gällande Kvalitet av vård menar författarna att invånare 

enklare kan ta del av vårdrelaterad information via Internet. En mer påläst invånare kan enligt 

Wickramasinghe et al. kommunicera effektivare med vården, vilket de menar bidrar med en 

förbättrad vårdkvalitet. Evidensbaserad syftar i detta sammanhang till att e-hälsans effektivitet 

ska grundas på och bevisas genom vetenskaplig utvärdering, samt med stöd från 
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fallbeskrivningar. Genom att tillgängliggöra kunskapsbaser inom medicin, samt erbjuda patienter 

åtkomst till elektroniska journaler öppnar e-hälsa upp nya vägar för bland annat möjliggörande 

av patientutbildning, vilket vi uppfattar ökar chanserna till att patienter gör mer medvetna och 

tillfredsställande patientval. Detta beskrivs av författarna som Uppmuntran av invånare och 

patienter. Att tillgång till patientjournalen diskuteras bland målen med e-hälsa som en positiv 

aspekt finner vi i synnerhet vara intressant, då det enligt vår initiala uppfattning är ett 

omdebatterat och aktuellt ämne inom vården i Sverige. Bredda omfattningen av vården syftar till 

att utöka vårdens omfattning bortom dess traditionella gränser, både ur ett geografiskt och 

konceptuellt perspektiv. Det innebär enligt författarna att de hälsotjänster tillhandhålls når ut till 

platser som det annars hade varit svårt eller rentav omöjligt att nå ut till Även här ser vi att 

Internet och e-tjänster får en betydande roll för att kunna uppnå målet att bredda vårdens 

omfattning, då invånaren erbjuds tillgång till såväl information som tjänster genom tillämpning 

av e-hälsa. 

Vi ser dessa mål som både relevanta och intressanta för jämförelse med hur målen beskrivs på 

nationell nivå utifrån nationella styrdokument, då teorin i vår mening beskriver flera viktiga mål 

att nå upp till för en hållbar e-hälsa som gynnar såväl invånare som vårdpersonal.  

 

3.3 E-tjänst som fenomen 

Eftersom e-tjänst som fenomen är centralt inom vår studie bedömer vi det som en nödvändighet 

att klargöra begreppets innebörd, samt vilka behov som kan tillgodoses genom dess användning.. 

En av de bredare definitionerna som vi funnit beskrivs av Rust och Kannan (2002), som menar 

att en e-tjänst kan beskrivas som “tillhandhållande av en tjänst via ett elektroniskt nätverk så 

som Internet” (Rust & Kannan, 2002, s.4; egen översättning). Denna beskrivning kan enligt vår 

mening liknas vid den definition som återges av Javalgi, Martin och Todd. De menar att en e-

tjänst kan beskrivas som “de tjänster som kan levereras på elektronisk väg” (Javalgi, Martin & 

Todd, 2004, s. 561; egen översättning). När det kommer till e-tjänster som tillhandahålls av 

myndigheter (offentliga e-tjänster) menar Axelsson, Melin och Lindgren (2013) att deras syfte är 

att tillgodose e-tjänsteanvändande invånares behov.  

Vi samtycker till de beskrivningar som nämns i föregående stycke och anser att samtliga av 

dessa beskriver fenomenet på ett övergripande och begripligt plan. Fördelen med detta ser vi 

vara att det möjliggör för de flesta läsare att förstå den konceptuella innebörden av e-tjänster, 

vilket vi ser som behjälpligt för att kunna relatera och förstå begreppets sammanhang i vår 

studie. För att sammanställa definitionerna med vår egen tolkning har vi valt att bygga vidare på 
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dessa för att ta fram vår egen definition av vad vi avser med en publik e-tjänst. När vi talar om 

begreppet e-tjänster i denna studie menar vi att de är: 

Tjänster som tillhandhålls elektroniskt och används via elektroniska gränssnitt, med stöd av 

informationsteknologi och Internet för att tillgodose e-tjänsteanvändares behov.  

Enligt Wikström (2005) finns det både styrkor och svagheter med e-tjänster. Hon menar att 

styrkorna främst är att de besparar tid och energi för användaren, eftersom virtuella kanaler är 

oberoende av tid och plats. När det gäller svagheter förklarar hon att det kan vara tids- och 

energikrävande att bruka e-tjänsten på grund av en mindre välutvecklad teknologisk 

infrastruktur. Detta kan exempelvis innebära komplex design, otydlig presentation av 

tjänsteutbudet samt otillräcklig information. Det Wikström beskriver kan vid en förts anblick 

främst tyckas beröra invånare och hur de upplever användningen av e-tjänster. Vi anser dock att 

en frekvent användning av e-tjänster från invånarnas sida får konsekvenser för verksamheten, 

därför ser vi att dessa aspekter är av betydelse att beakta i studiens sammanhang. 

 

3.3.1 E-tjänst som kanal 

Kanaler är något som diskuteras genomgående i denna studie, därav såg vi det som naturligt att 

redogöra för dess innebörd. I dess enklaste form skulle vi beskriva en kanal som en möjlig väg 

att komma i kontakt med en organisation. De tre viktigaste och mest förekommande kanalerna är 

enligt Ebbers, Pieterson och Noordman (2008) webbsida, telefon och reception (fysiskt möte) (se 

figur 3.1).  Författarna menar att användandet av olika kanaler påverkar hur organisationer kan 

nå ut till mottagarna. Eftersom offentliga vårdorganisationer erbjuder både traditionella och 

elektroniska kanaler, bedömer vi tillgängligheten avseende invånarnas möjligheter att kontakta 

organisationen som hög. Detta ser vi i sin tur kunna leda till ökad ärendehantering inom 

verksamheten. I detta sammanhang fann vi det relevant att undersöka e-tjänstens roll som kanal, 

samt hur den förhåller sig till övriga kanaler.  

Ebbers et al. (2008) beskriver att en stor betydelse för hur interaktionen sker är baserad på om 

det är myndigheten eller invånaren själv som initierar kommunikationen. De belyser detta genom 

att påpeka skillnaden mellan en invånares informationssökning via Internet kontra ett fysiskt 

möte. Den stora skillnaden menar de ligga i att invånaren själv måste ta reda på information via 

Internet, medan någon anställd av myndigheten utför informationssökningen åt invånaren vid ett 

fysiskt möte. Utifrån detta tolkar vi det som att det ställs olika krav på förmågor hos invånaren 

beroende på vilken kanal denne använder sig av. Om invånaren väljer att söka information via 
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Internet, måste han eller hon också ha förmågan att kunna göra det självständigtutan 

myndighetens hjälp.  

Den typ av kanal som denna studie är fokuserad kring är den som distribuerar e-tjänster via 

webbsidor. Vi anser dock att det är nödvändigt att förstå hur denna typ av kanal förhåller sig till 

de andra typer av kanaler som beskrivs av Ebbers et al. (2008). Med detta åsyftar vi på hur olika 

typer av kanaler kan fungera som substitut eller komplement till kanalen i fråga. Ett problem som 

beskrivs av författarna är att myndigheter oftast föredrar interaktion via webbsidor då det är mer 

kostnadseffektivt, medan invånare i högre utsträckning föredrar traditionella kanaler såsom 

telefon och fysiskt besök.  

Vi kommer nu beskriva olika typer av interaktioner över kanaler , vilka diskuteras av Ebbers et 

al. (2005). De olika typerna av interaktion som illustreras i figur 3.1 anser vi i olika grad vara 

relevanta för e-tjänstekanalen. Vi anser dock att samtliga typer av interaktion som beskrivs av 

författarna går att tillämpa på e-tjänstekanalen.  

Enligt författarna finns det fem olika typer av interaktion som en myndighet kan ha med en 

invånare. Den första typen av interaktion är distribuering, vilket innebär att en myndighet 

försöker nå invånaren på något sätt, exempelvis via reklam på TV. Den andra typen är 

registrering, där invånaren sänder någon typ av information till myndigheten. En sådan typ av 

interaktion kan exempelvis ske vid skattedeklaration. De två typer som hittills nämnts är vad 

Ebbers et al. (2008) benämner för tvåvägskommunikation som är initierad av myndigheten; 

myndigheten vill ha ett svar och invånaren svarar. Den tredje typen är rådgivning, vilket innebär 

att invånaren på egen hand söker information som tillhandahålls av myndigheten. Detta innebär 

enligt Ebbers et al. att denna typ av interaktion är enkelsidig. Den fjärde typen av interaktion är 

enligt författarna konversation, vilket innefattar att invånaren får ett direkt svar från 

myndigheten, exempelvis per telefon. Slutligen nämner författarna att alla interaktioner med 

myndigheter inte är av informativ art; somliga interaktioner kräver överföringar av pengar, 

exempelvis vid betalning av ett nytt pass. Denna typ av myndighetsinteraktion benämns som 

transaktion. Sambandet mellan kanaler och kanallägen (typ av interaktion) illustreras i figur 3.1. 
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Figur 3.1. Olika typer av kanaler, egen illustration efter Ebbers et al. (2008). 

 

3.3.2 E-tjänster inom offentliga organisationer 

Det finns en snabb tillväxt avseende utvecklingen och lanseringen av nya publika e-tjänster som 

erbjuds via Internet till invånare (Goldkuhl, 2007). Enligt Lindgren (2013) är offentliga e-tjänster 

ofta internetbaserade tjänster som invånare och företag kan använda sig av för att interagera och 

utbyta information med statliga organisationer. Hon beskriver att dessa e-tjänster ska fullfölja tre 

övergripande mål inom e-förvaltningen. För det första ska de förbättra invånares 

interaktionsmöjligheter med offentliga organisationer, för det andra ska de göra offentliga 

organisationer mer effektiva, och för det tredje öka transparensen av offentliga organisationer, 

vilket ska leda till ett mer demokratiskt samhälle (Lindgren, 2013). Då vi intresserar oss för 

verksamhetsmässiga konsekvenser av e-tjänster i denna studie finner vi det andra målet 

synnerligen intressant. Vid en summering av de mål som omnämns ovan konstaterar Lindgren 

(2013), i likhet med vår uppfattning, att offentliga e-tjänster riktas både utåt, mot invånare, och 

inåt, mot den offentliga organisationen och dess administrativa arbete. 

 

3.4 Strategi 

Denna studie behandlar i många hänseenden strategi, därav behöver detta begrepp enligt vår 

mening klargöras. Ordet strategi härstammar från grekiskans strategos, vilket översatt till 

svenska betyder överbefälhavare (Bratton & Gold, 2012). I ett managementsammanhang har 

ordet kommit att innebära den långsiktiga planering som krävs för att uppnå uppsatta mål 

(Bruzelius & Skärvad, 2012; Bratton & Gold, 2012).  

Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) består strategi i sin grundläggande form både av mål en 

organisation vill uppnå samt med vilka medel detta mål ska uppnås med. De menar att grunden 

som organisationens ledning bör utgå från är att klargöra organisationens nuläge, det vill säga 
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affärsidén, och därefter definiera vilken vision organisationen har gällande det önskade läget. 

Författarna menar även att det ska anges inom vilken tidsram det önskade läget ska uppnås, samt 

vilka medel, det vill säga med vilka strategier, det önskade läget ska uppnås med. De menar att 

strategin binder ihop nuläget med det önskade läget på det viset att den avgör hur de strategiska 

målen ska uppnås. Bruzelius och Skärvad menar även att de strategiska målen kompletteras med 

så kallade delmål och tillägger att genomförande av strategi sällan följer en strikt plan när den 

väl ska genomföras, utan innehåller ofta stora mängder improvisation med den utarbetade 

strategin som grund.  

Både Bratton och Gold (2012) samt Bruzelius och Skärvad (2012) menar att en central del av 

strategisk ledning handlar om beslut om vilken nivå som strategin ska appliceras på – det vill 

säga inom vilken del av organisationens verksamhet som omfattas av strategin. Vilka nivåer som 

finns skiljer sig en aning mellan de två källorna; Bruzelius och Skärvad (2012) menar att 

strategier kan omfatta nivåerna koncernstrategi, affärsområdesstrategi, divisionsstrategi, 

affärsstrategi och funktionsstrategi. Bruzelius och Skärvad menar även att vilka delar av 

organisationen som kan omfattas av en strategi beror på vilka affärsområden den har. Bratton 

och Gold (2012) menar att det finns mening med att klargöra kring vilken del av organisationen 

som omfattas av strategin, förutsatt att organisationen består utav mer än en division. Den första 

nivån som beskrivs av Bratton och Gold är affärsnivåstrategi, vilket avser ledningens värderingar 

och styrning av organisationens verksamheter. Den andra nivån som beskrivs av Bratton och 

Gold avser affärsnivån som de beskriver som en nivå där beslut kring kostnader och 

konkurrenskraft tas. Den tredje och sista nivån är den funktionella, vilket avser den del av 

verksamheten som producerar. Den funktionella nivån avser att maximera effektiviteten utifrån 

tillgängliga resurser. 

Gällande vårt synsätt på detta i studiens sammanhang har vi kombinerat de strateginivåer som tas 

upp av Bruzelius och Skärvad, samt Bratton och Gold; i relation till denna studie har vi tolkat att 

koncernstrategier kan kopplas till nationella strategier för e-hälsa, medan regional tillämpning 

inom regioner och landsting enligt vår åsikt kan ses som divisionsstrategier. Affärsstrategier ser 

vi kunna sammankopplas med hur strategier gällande detta tillämpas inom vårdinstitutioner. 

Funktionsstrategier ser vi i detta hänseende avse hur strategier rörande e-hälsa appliceras i den 

operationella verksamheten. 

3.4.1 Konsekvenser av utebliven strategi 

Avsaknad eller brist på en uttalad strategi kan enligt Bruzelius och Skärvad (2012) leda till 

negativa konsekvenser för organisationer. De förklarar att bristande arbete kring strategi kan leda 
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till osäkerhet inom organisationer, samt att organisationens medarbetares arbetsinsatser blir 

lidande av bristfällig strategisk vägledning i det dagliga arbetet. Författarna menar att en strategi 

bör vara uttalad såväl som kommunicerad inom en organisation. De menar att organisationer som 

inte har uttalade och kommunicerade strategier riskerar att underprestera. Vidare menar 

Bruzelius och Skärvad att strategier handlar om vilken vision och vilka delmål som ska uppnås 

för att denna vision ska realiseras. Slutligen menar Bruzelius och Skärvad (2012) att mål samt 

formulering av mål är en central del av strategi och att mål som är sammanlänkade med 

verksamhetens övergripande eller grundläggande strategier går under benämningen strategiska 

mål.  

Utifrån detta menar vi, i enlighet med Bruzelius och Skärvad, att strategi är en framgångsfaktor i 

organisationers arbete. Bratton och Gold (2012) menar att framgångsrik strategi grundar sig i att 

den överensstämmer med de förutsättningar som finns bland interna mål, resurser, möjligheter 

och gemensamma värderingar. Baserat på detta menar Bratton och Gold att strategiskt arbete i en 

managementkontext kan brytas ner i tre beståndsdelar: värderingar, resurser och miljö. Därmed 

gör vi tolkningen att det strategiskt arbete som inte anpassas till rådande omständigheter kan leda 

till att organisationen inte når sin fulla potential.   

 

3.4.2 Strategiska beslut 

Bratton och Gold (2012) menar att den strategiska managementprocess som genomgås vid 

strategiska beslut ofta brukar beskrivas med olika steg eller stadier i texter som behandlar ämnet 

strategi i en managementkontext. Författarna beskriver att denna process kan brytas ner i fem 

konkreta steg, nämligen:  

1. Syfte och mål 

a. Managementfilosofi 

b. Värderingar 

2. Miljöanalys 

a. Intern analys 

b. Extern analys 

3. Strategisk formulering 

a. Strategiska val gällande 

i. Affärer  

ii. Verksamhet 

iii. Funktion 

4. Strategisk implementation 
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a. Ledarskap 

b. Struktur 

c. Kontrollsystem 

d. Mänskliga resurser (HR) 

5. Utvärdering av strategi 

a. Operativ förmåga 

b. Finansiell förmåga 

(Bratton & Gold, 2012, s. 40) 

På liknande sätt som beskrivet ovan benämner Bruzelius och Skärvad (2012) att en organisations 

strategi kan brytas ner i olika beståndsdelar. Till skillnad från Bratton och Gold (2012) som 

menar att strategi generellt kan brytas ner i fem olika steg, menar Bruzelius och Skärvad (2012) 

att det finns olika synsätt och metoder för att utveckla strategier. Bland dessa synsätt på strategi 

omnämner Bruzelius och Skärvad bland annat: 

● Strategi som långsiktigt tänkande 

● Strategi som marknadsval eller produkt  

● Strategi som branschposition 

● Strategier baserade på resurser 

I denna studie har vi valt att i huvudsak fokusera på det synsätt som Bruzelius och Skärvad 

(2012) beskriver som “strategi som långsiktigt tänkande”, vilket också är den beskrivning som 

förespråkas av Bratton och Gold (2012).  

 

3.4.3 Strategi och e-hälsa 

Vi ser i likhet med Scott och Mars (2013)  att strategi är en betydande del i arbetet med e-hälsa. 

De menar att begreppet strategi i sin enklaste form innebär vart du är på väg, och varför du är på 

väg dit. I ett sammanhang av e-hälsa innebär det enligt författarna att e-hälsostrategier ska 

innefatta dokumentation som beskriver det övergripande tillvägagångssättet avseende hur en 

entitet som exempelvis en institution arbetar med e-hälsa. Det ska således vara möjligt att 

identifiera och implementera tekniskt lämpliga e-hälsolösningar, som även tar hänsyn till 

kulturella aspekter i de lösningar som tas fram. Detta ska enligt författarna göras på ett så 

ändamålsenligt sätt som möjligt, vilket inte enbart beskriver vad som ska göras utan även varför. 

Vi delar författarnas åsikt om betydelsen av att förklara varför e-hälsolösningar tas fram, då det i 

vår mening är en betydande del i arbetet med att förankra syftet med strategierna bland berörda 

parter. 
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Ökade förväntningar, förändrad demografisk utveckling och begränsade resurser ställer enligt 

Scott och Mars (2013) krav på genomtänkta investeringar i e-hälsolösningar som tillgodoser 

vårdens behov. De e-hälsoaktiviteter som implementeras idag menar författarna även vara stor 

betydelse för framtida infrastruktur inom e-hälsa, inte enbart under de närmsta åren utan även 

under kommande decennier. Därför menar Scott och Mars (2013) att det är viktigt att utveckla en 

hållbar strategi för e-hälsa som är grundligt utarbetad, evidensbaserad och försvarbar. Även 

Wickramasinghe et al. (2005) talar om den evidensbaserade aspekten. De nämner 

evidensbasering som ett viktigt mål med e-hälsa. Vi tolkar det författarna beskriver som en viktig 

del i arbetet med en hållbar e-hälsa, samt att det även är viktigt att kontinuerligt undersöka 

invånarnas behov och inte enbart vårdens.  

När det gäller hierarkisk fördelning av e-hälsostrategier talar Scott och Mars (2013) om att de 

kan delas i tre olika nivåer. När en nationell e-hälsa är på plats, uppmanas eller rentav krävs det 

enligt författarna att de i linje med den nationella e-hälsostrategin utvecklas och anpassas på 

anläggningsnivå. Detta tolkar vi motsvara separata institutioner i ett sammanhang av den 

offentliga vården. Det finns Scott och Mars flera fördelar och synergieffekter med detta 

tillvägagångssätt. Regioner kan ta ansvar för sitt eget ”e-hälsoöde”, som författarna uttrycker det, 

genom att acceptera eller avböja möjligheter som presenteras av externa regeringsorgan. 

Dessutom ska delade erfarenheter möjliggöra snabbare genomförande och mer hållbara 

implementationer av e-hälsa. En illustration avseende e-hälsostrategier på olika nivåer, samt vad 

de kan bidra till åskådliggörs i figur 3.2. Observera att regional e-hälsostrategi omfattar större 

geografiska regioner i detta sammanhang, det vill säga på en mer övergripande nivå än den 

nationella. 
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Figur 3.2. Nivåer av e-hälsostrategier, egen illustration efter Scott och Mars (2013).  

 

3.5 Den digitala arbetsmiljön  

Vi är av uppfattningen att den digitala arbetsmiljön i hög grad kan kopplas samman med 

operationella konsekvenser av e-tjänster, därför har vi valt att beskriva vad detta innebär.  När 

det gäller arbetsmiljö är det sannolikt flera som vid en första tanke kopplar detta till den yttre, 

fysiska miljön. Det kan till exempel innebära tunga lyft, bullernivå i en industri, eller ergonomi 

på kontor. Denna typ av arbetsmiljö har enligt Söderström blivit bättre under de senare åren. Han 

beskriver att många av de yrken som innefattar stor fysisk belastning för kroppen har idag 

försvunnit. Istället sker belastningen på våra hjärnor, och de tunga lyften finns numera i att 

hantera IT-system (Söderström, 2010).  

Bratton och Gold (2012) menar att arbetsmiljö är en central del för att skapa trivsel på 

arbetsplatsen och därigenom främja effektiviteten i arbetsprocesser. Verksamheten är beroende 

av medarbetarnas produktion, därav menar Bratton och Gold att arbetsmiljön samt 

medarbetarnas hälsa och välmående inte ska negligeras. Söderström (2010) talar om den digitala 

arbetsmiljön, och menar att den i många fall kan vara fylld med problem som kan påverka både 

organisationen och dess medarbetare. Han nämner exempelvis att dess rigorösa funktionalitet 

kan leda till stress för användarna, vilket kan få allvarliga hälsorelaterade påföljder. Ett annat 

problem som beskrivs relaterat till den digitala arbetsmiljön är att personal, i synnerhet inom 

vården, ofta belastas med en stor del administrativt arbete. Värdefull tid som istället skulle kunna 

tillägnas patienten, uttrycker en läkare på Södersjukhuset i Stockholm (Söderström, 2010). Vi är 
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av åsikten att det administrativa arbetet är en viktig aspekt inom vården, och att det finns en 

koppling mellan e-tjänster och konsekvenser inom verksamheten i form av administrativt arbete.  

 

3.6 Konsekvenser av e-tjänster inom vårdverksamhet 

Då e-tjänster som område utgör kärnan i vår studie fann vi det naturligt att sätta det i ett 

sammanhang. E-tjänster som fenomen är i vår mening ett brett område som kan ses ur flera olika 

perspektiv, och med olika intressenter i fokus. Likt beskrivet i studiens problembeskrivning och 

syfte valde vi att fokusera på hur e-tjänsteanvändningen tar sig i uttryck i verksamhetsmässiga 

konsekvenser (se avsnitt 1.2 och 1.3). Det innebär att vi i huvudsak intresserat oss för hur 

verksamheten och dess personal upplever och påverkas av e-tjänster i deras dagliga arbete, samt 

vilka strategiska och operationella utmaningar e-tjänster inom vården medför. 

Ball och Lillis (2001) menar att administrativa effektiviseringar kan uppnås genom tillämpning 

av webbaserade processer, bland annat genom att strömlinjeformade arbetsprocesser och 

därigenom bespara både tid och dokumenthantering i pappersform. De skriver att remisser, 

recept och tidsbokningar kan automatiseras för enklare och mer effektiv behandling av ärenden. 

Enligt Axelsson, Melin och Lindgren (2013) upplevs behoven av införandet av e-tjänster olika 

beroende på vilken roll intressenten har i sammanhanget. En intressentcentrerad analys av 

förväntningar och åsikter menar de främja utvecklingen av e-tjänster på ett sätt som erbjuder 

både extern service och interna effektiviseringar inom verksamheten. De drar slutsatsen de två 

mest förekommande intressenterna (organisationer och invånare) är för breda och abstrakta för 

att betrakta som tillräckliga i strävan mot ett resultat som säkerställer hög kvalitet för invånare, 

och samtidigt en ökad effektivitet inom organisationen. En djupare insikt kan erhållas genom att 

identifiera intressenter som är involverade inom e-förvaltningsområdet på en mer detaljerad nivå, 

konstaterar författarna. Vi delar den uppfattning som diskuteras av författarna ovan, och det är 

till viss del denna grundidé vi baserat studiens ämnesfokus på. Vi argumenterar för att 

verksamhetens medarbetare som exempelvis sjuksköterskor indirekt påverkas genom de 

konsekvenser som uppstår av e-tjänsteanvändningen. Då kartläggning av intressenter enligt 

Axelsson et al. (2013) innebär identifiering av parter som berörs av den förändring som 

utveckling av en e-tjänst innebär, ser vi att även de kan betraktas som intressenter. 

 

3.7 Förändringsmotstånd 

Som tidigare diskuterat i avsnitt 3.4.3 är strategi en betydande del för arbetet med e-hälsa. Då 

förändringsmotstånd kan förekomma vid strategiska beslut (Bruzelius & Skärvad, 2012) kommer 

vi också klargöra begreppets innebörd i denna studie. Enligt Bruzelius och Skärvad (2012) 
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innebär arbete med förändring flera utmaningar, varav en av dessa är motstånd till förändring. 

Förändringsmotstånd bör enligt författarna inte ses som någonting negativt. De menar istället att 

motstånd till förändring på grupp och individnivå är vanligt förekommande och hävdar dessutom 

att förändringsmotståndet bör ses som ett naturligt inslag i förändringsprocessen. Författarna 

menar att detta beror på att medarbetarna innehar ett moget kritiskt tänkande och därför inte 

tänker gå med på förändringar de inte anser vara positiva. Motståndet kan enligt de båda 

författarna vara av positiv bemärkelse då det ibland kan förhindra att förändringar som är dåliga 

för organisationen genomförs. De menar att förändringsmotstånd med fördel ses som 

återkoppling till förändringsförslaget och hur förändringen bör göras annorlunda.  

Watson (1971) beskriver kontrasten mellan den närmast explosionsartade teknologiska 

utvecklingen och samhällen som vidhåller mer traditionella sätt att göra saker. Han menar att 

samhällsmässiga förändringar så som elektricitet och bilar genomgick en kortare period av 

motstånd innan förändringarna fick fäste.  Han poängterar att människor i generellt inte motsätter 

sig förändringar avseende teknik och menar snarare att teknisk utveckling ofta bemöts positivt.  

Bruzelius och Skärvad (2012) samt Watson (1971) menar att motstånd till förändring återfinns 

både på grupp- och individnivå. På individnivå menar båda källorna att förändringsmotståndet 

ofta är psykologiskt betingat. Detta innebär enligt Watson (1971) bland annat att människors 

vanor, är en möjlig källa till motstånd på individnivå, vilket också nämns av Bruzelius och 

Skärvad (2012). Förändringsmotstånd som sker på gruppnivå skiljer sig enligt Bruzelius och 

Skärvad ofta från det motstånd som förekommer på individnivå, i den bemärkelsen att den ofta är 

socialt och politiskt betingad. Även Watson (1971) nämner gruppnivå som en möjlig källa till 

motstånd och beskriver bland annat att detta kan ta sig i uttryck genom att förslag principiellt 

förkastas. Watson menar att detta är problematiskt då förändring ofta kommer just från 

organisationsutomstående krafter.  

Organisationer har ofta krav på sig att förändras och anpassa sig till sin miljö (Bruzelius & 

Skärvad, 2012). Därför är det också enligt Bruzelius och Skärvad (2012) nödvändigt att se till att 

förändringar går att genomföra med minsta möjliga motstånd från de som påverkas av 

förändringen. För att göra detta på bästa möjliga sätt menar Bruzelius och Skärvad såväl som 

Watson (1971) att förändringen bör förankras hos de som påverkas av förändringen. Vi ser en 

möjlig källa till förändringsmotstånd avseende e-journalen kan bero på att journalen kan ses som 

ett arbetsverktyg inom vården, likt nämnt av Berg (1998, refererad i Walsh, 2004). 

Då vi anser att e-förvaltning, e-hälsa och e-tjänster är någonting som är relativt nytt för vården, 

hävdar vi att förändringsmotstånd är en naturlig aspekt som även återfinns bland vårdpersonal. 
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Vi menar således att denna aspekt är högst relevant för denna studie, och som en grund i vår 

egen förståelse till varför medarbetare på den operationella nivån inom vården reagerar som de 

gör. En illustration över förändringsmotståndets olika faser åskådliggörs i figur 3.3. 

 

 

 

Figur 3.3. Förändringsmotstånd och dess olika faser, egen illustration efter Cameron och Green (2009) 

samt Bruzelius och Skärvad (2012). 

Bruzelius och Skärvad (2012) menar att förändringsmotståndet genomgår fyra faser: 

● Förnekelse – problemet anses inte existera 

● Motstånd – förändringen motarbetas 

● Acceptans – det börjar bildas förståelse och mening kring varför förändring ska till 

● Engagemang – individen lär sig att anpassa sig till förändring 

För att kunna genomföra en förändring med framgång ser vi i likhet med Bruzelius och Skärvad 

(2012) att det är viktigt att förstå dessa faser, samt hur förändringsarbetet bör hanteras utifrån 

faserna. Vi ser att det finns flera likheter mellan de faser Bruzelius och Skärvad beskriver och de 

faser som Cameron och Green (2009) redogör för (se figur 3.3). Cameron och Green menar att 

människor går igenom en psykologisk process under förändringssammanhang. De talar om den 

psykodynamiska attityden till förändring, vilket baseras på idén om att individer kan uppleva 

olika interna psykologiska tillstånd i samband med förändring i den externa miljön. De hänvisar 

till Kubler-Ross-modellen, som beskriver denna princip i ett sammanhang av allvarligt sjuka 

patienter. Även om denna modell applicerades i ett sammanhang med allvarligt sjuka patienter, 
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menar Cameron och Green att forskning har pekat på att individer går igenom väldigt liknande 

faser som beskrivs i figur 3.3 vid förändring i organisatoriska sammanhang. Den utmärkande 

skillnaden jämfört med Kubler-Ross studie menar de vara att de olika stegen i modellen 

sannolikt upplevs mindre traumatiska och dramatiska. Således har vi valt att bygga vidare på 

denna modell, och även inkludera det Bruzelius och Skärvad (2012) benämner som 

engagemangsfasen (se figur 3.3). Detta är enligt Bruzelius och Skärvad den sista och mest 

önskvärda fasen, i vilken individen återfår motivation och framtidstro. Denna fas ser vi av 

naturliga skäl ha exkluderats i sammanhanget av Kubler-Ross studie, men finner den som 

lämplig att inkludera för vår studie då den i enighet med vad Bruzelius och Skärvad framhäver är 

en möjlig fas att nå upp till inom organisatoriska förändringssammanhang. 

Då vården stor inför stora utmaningar, likt nämnt i problemformuleringen (avsnitt 1.2), ser vi att 

organisatoriska förändringar blir nödvändiga. Uppnåendet av engagemangsfasen ser vi vara 

högst betydelsefullt, inte minst då engagerade medarbetare i vår mening bidrar till ökad trivsel 

och effektivitet på arbetsplatsen och bland medarbetarna.  
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4. Empiri 

I det här kapitlet återger vi en mer utförlig presentation av den organisation vi genomfört vår 

fallstudie på. Vi kommer även presentera fallstudiens resultat. Inledningsvis i detta kapitel 

presenteras viss styrdokumentation från myndigheter, vilka vi ser vara relevanta som bakgrund. 

Presentation av studerad organisation beskrivs i avsnitt 4.2, medan våra respondenter 

presenteras i avsnitt 4.3. Insamlad data från intervjuer sammanställs i avsnitt 4.4. Data som 

presenteras här kommer analyseras i kapitel 5, där de även ställs i relation till teorier vi 

presenterat i kapitel 3. Slutligen återges en sammanfattning av kapitlets innehåll och kärnfulla 

delar. Vår intervjuguide, samt exempel på underlag från vår transkribering återfinns i Bilaga III.  

 

4.1 Styrdokument och riktlinjer 

I kommande delavsnitt presenterar vi insamlad sekundärempiri, det vill säga olika styrdokument 

från myndigheter som är styrande för arbete med e-tjänster inom vården. 

 

4.1.1 E-förvaltning  

Sverige har tillsammans med övriga EU-länder har kommit överens följande gemensamma 

definition för begreppet e-förvaltning: “E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig 

förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik kombinerad med 

organisatoriska förändringar och nya kompetenser” (Regeringskansliet, 2008, s. 4). Fördelen 

med en gemensam syn på e-förvaltning ser vi vara att det kan underlätta arbetet med att fram 

strategier relaterat till e-förvaltning och dess tillämpning, då det finns en gemensam förståelse 

såväl nationellt som internationellt avseende begreppets innebörd.   

4.1.2 Nationell e-hälsa 

E-hälsa som begrepp har framkommit som påbyggnad på Världshälsoorganisationens begrepp 

hälsa, vilket de beskriver som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (Who.int, 2015). Genom att lägga till “e” till hälsobegreppet framhävs 

möjligheten att uppnå dessa hälsoeffekter för individen genom användning av informations- och 

kommunikationsteknologi. Genom e-hälsa har hälsobegreppet, som främst berör den enskilda 

individen, utvidgats till en förändringsprocess som berör hela vård- och omsorgssektorn 

(Socialdepartementet, 2010).  
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Enligt SKL (2013a) etablerades e-hälsa i Sverige år 2010 av Socialdepartementet. De beskriver 

att begreppet syftar till att “[…]säkerställa rätt information till rätt person i rätt tid för 

medarbetare inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg och samtidigt möjliggöra 

delaktighet i vården för invånaren.” (SKL, 2013a, s.3). Denna definition anser vi återge en 

tydlig bild avseende de visioner som finns med e-hälsa. Det som inte framgår genom denna 

definition är hur dessa visioner ska uppnås. Därför behövs det enligt vår mening en tydligare 

definition som inte endast belyser visionerna med e-hälsa, utan även beskriver hur dessa visioner 

ska uppnås. Således väljer vi att även lyfta fram regeringens beskrivning av e-hälsa. De skriver 

att e-hälsa är ett sammantaget begrepp för digitala tjänster ämnade för att stödja utvecklingen 

inom vård och omsorg (regeringen.se, 2015). 

 

4.1.3 Strategi och e-hälsa 

Huvudstrategin med e-hälsa är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna 

vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan; invånaren både vill och 

kan delta mer i vården (Center för eHälsa i samverkan, 2012). Enligt Nationell eHälsa, som 

publicerats av Socialdepartementet, konstateras det att e-hälsobegreppet omfattas av strategiskt 

arbete. Vidare framgår det utifrån Socialdepartementet (2010) att definitionen kring innebörden 

utvidgats sedan den senaste strategin uppfördes 2005/2006. Socialdepartementet menar att e-

hälsa tidigare framförallt innebar arbetet med IT inom hälso- och sjukvården och att begreppet 

numera omfattar socialtjänstens verksamhet. Skälet till denna reviderade syn menas bero på att 

utvecklingen måste ske samordnat i samtliga delar av vård- och omsorgssektorn. Strategin kring 

e-hälsa bör enligt Socialdepartementet omfatta samtliga intressenter, vilket de menar omfatta 

kommuner, landsting samt privata aktörer.  

Socialdepartementet (2010) understryker att diverse IT-projekt av olika slag inte har något värde 

i sig själva. Istället ska utvecklingen medföra förbättringar för effektivitet, kvalitet och service 

inom vården. Socialdepartementet förklarar att vårdorganisationernas gränser inte ska utgöra 

någon form av hinder för invånarens sammantagna vårdinsats samt att information ska kunna 

kommuniceras mellan huvudmän och utförare på ett säkert sätt. Samtidigt menar 

Socialdepartementet att en utmaning med den informationsteknologiska utvecklingen är att väga 

in invånarens personliga integritet samtidigt som information kring invånaren blir mer 

lättillgänglig. Utifrån denna vision som framställts i strategin för nationell e-hälsa framgår det att 

ambitionen med e-hälsa är att säkerställa en sammantaget bättre vård för invånare, beslutsfattare 

och personal. 
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4.1.4 Mål med e-hälsa 

I Sverige har det beslutats att arbetet med e-hälsa ska bedrivas nationellt, vilket innebär att 

strategier och riktlinjer för e-hälsa ska gälla för hela den offentliga vård- och 

omsorgsverksamheten inom Sverige (Socialdepartementet, 2010). Målet med e-hälsa kan enligt 

vår mening beskrivas på olika sätt beroende på vilket geografiskt perspektiv det betraktas utifrån. 

Utifrån ett internationellt perspektiv är ett av målen exempelvis att främja internationell, 

övergripande samarbete med ett syfte att förbättra kompatibilitet av tekniska och administrativa 

lösningar, samt etiska riktlinjer för e-hälsoområdet (World Health Organization, 2015). Från ett 

nationellt perspektiv är målet med e-hälsa att “... skapa konkret nytta för invånare, personal och 

beslutsfattare” (Socialdepartementet, 2010, s. 7). Med detta mål har följande tre målgrupper 

identifierats av Socialdepartementet: 

● Individen 

● Vård- och omsorgspersonal 

● Beslutsfattare 

Den enskilda individen i rollen som invånare, patient eller brukare ska erbjudas enkel åtkomst till 

kvalitetssäkrad information relaterat till hälsa, vård och omsorg. Dessutom ska individen ha 

tillgång till dokumentation från tidigare behandlingar. Ett exempel på hur detta realiserats är, 

som tidigare nämnt i avsnitt 3.1, åtkomst till sin patientjournal via tjänsten e-Journal. Individen 

ska erbjudas service, samt interaktiva digitala tjänster för att själv kunna utföra ärenden – och 

därigenom utöva delaktighet – utifrån egna förutsättningar (Socialdepartementet, 2010). 

Personalen inom vård- och omsorgssektorn ska ha åtkomst till välfungerande elektroniska 

beslutsstöd som fungerar i samverkan med varandra. Dessa beslutsstöd ska säkerställa en god 

kvalitet och hög säkerhet, samtidigt som det ska underlätta personalens dagliga arbete. Det 

innebär bland annat att information som är nödvändig ska vara strukturerad och finnas tillgänglig 

som beslutsunderlag vid insatser och behandlingar (Socialdepartementet, 2010). 

Den tredje och sista målgruppen är beslutsfattare inom vården och socialtjänsten. NE (2015) 

definierar beslutsfattare som “personer vars beslut berör ett större antal människor” (ne.se, 

2015). Då beslutsunderlagen ska ge stöd för verksamhetsstyrning, resursfördelning och planering 

blir det med stöd från NE:s definition ovan tydligt att beslutsfattare i detta avseende syftar till 

personer på en högre hierarkisk nivå, då läkare och sjuksköterskor ofta fattar beslut som berör 

enskilda individer. Dessa beslutsfattare ska enligt Socialdepartementet ha tillgång till verktyg 

som är ändamålsenliga i arbetet med att följa upp verksamhetens kvalitet och säkerhet. Det ska 
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även inom forskning finnas enkel tillgång till högkvalitativ data, samtidigt som individens 

integritet ska respekteras (Socialdepartementet, 2010). 

 

4.1.5 Patientdatalagen 

En påverkande faktor gällande e-hälsa samt e-tjänster inom offentlig vårdverksamhet är 

Patientdatalag (2008:355). Lagen är styrande för hur vården får arbeta med IT-system som 

behandlar uppgifter om patienter. I 1§ 1 kap. av Patientdatalag (2008:355) framgår det att lagen 

tillämpas vid vårdgivares behandling av patienters personuppgifter, samt att det finns 

bestämmelser kring vårdgivares skyldighet att föra patientjournal. I 2§ 1 kap. Patientdatalag 

(2008:355) beskrivs det att syftet med lagen är att hantering av information inom hälso- och 

sjukvård ska organiserad för att tillgodose patientsäkerhet, god kvalitet samt bidra till 

kostnadseffektivitet. 

Enligt 1§ 8 kap. Patientdatalag (2009:525) är en myndighet inom den allmänna hälso- och 

sjukvården skyldig till att lämna ut journalhandlingar. En förutsättning för att patienten ska få 

tillgång till sin journal via en begäran är enligt 2§ 8 kap. Patientdatalag (2012:954) att 

journalhandlingen först prövas av journalansvarig, som bedömer om det finns anledning(ar) att 

den inte bör lämnas ut. Om den person som prövar journalhandlingen, eller någon del i den anses 

som olämplig att lämna ut till patienten, ska han eller hon överlämna frågan om det är lämpligt at 

lämna ut journalen till Inspektionen för vård och omsorg, som i sin tur genomför en prövning.   

 

4.1.6 E-tjänster inom vården 

E-delegationen definierar en e-tjänst enligt följande: “En tjänst är en paketerad service eller 

lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov. Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls 

via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt.” (E-delegationen, 

2012, s.8). Definitionen är inte helt olik den definition vi har byggt vidare på utifrån insamlad 

teori (se avsnitt 3.3).  

E-delegationen (2015) skriver att digital samverkan genom ett elektroniskt utbyte av information 

bidrar med förutsättningar för att både förenkla och effektivisera för medborgare, myndigheter 

och företag. Med digital samverkan menar de att myndigheter, kommuner, privata aktörer samt 

landsting sänder och tar emot information digitalt. Detta informationsutbyte ska enligt deras 

beskrivning även ske på ett rättssäkert och effektivt sätt. Effektiviseringen ska enligt Europeiska 

kommissionen (2015) innebära att den administrativa bördan ska minska.  
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EU-kommissionen (2015) förklarar att e-tjänster bland annat ska bidra till effektivisering av 

verksamheten, och därigenom minska den administrativa bördan. Eftersom inkommande 

förfrågningar från invånare via e-tjänster sannolikt utgör en stor del av vårdens ärendehantering, 

ser vi det som viktigt att digitala verktyg fungerar väl för att stödja medarbetarnas hantering av 

ärenden på ett sätt som minskar den tid som behövs för administration. 

Inom vården erbjuds e-tjänster som en enkel väg för att komma i kontakt med vårdmottagningar 

(minavardkontakter.se, 2015). Vad som gör att vägen är att betrakta som enkel utskrivs inte 

uttryckligen, men vi bedömer att det bland annat kan hänföras till e-tjänsternas tillgänglighet och 

kompatibilitet med exempelvis skärmläsare. E-tjänster riktade mot invånare inom den offentliga 

vården benämns även som invånartjänster (Skl, 2013b). Ett exempel på en sådan är e-tjänsten 

Mina vårdkontakter. Med denna e-tjänst kan invånare bland annat beställa och av/omboka tid, 

förnya recept eller välja att bli kontaktad av en vårdmottagning (minavardkontakter.se). I enighet 

med strategin för nationell e-hälsa är Mina vårdkontakter en nationell tjänst, och erbjuds därför 

av samtliga regioner och landsting inom Sverige. Utbudet av tjänster kan enligt 

minavardkontakter.se (2015) variera beroende på region och landsting, då respektive mottagning 

har rätt att bestämma vilka ärenden som kan utföras hos dem. Inom exempelvis Skåne, Uppsala 

och Jönköping har invånare – som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 – tillgång till sin patientjournal 

elektroniskt, något som för närvarande inte erbjuds till invånare inom exempelvis Östergötland. 

Dock finns de kanske mest fundamentala tjänster inom samtliga regioner och landsting, till 

exempel tidsbokningar, receptförnyelser, rådgivning samt möjligheten att bli kontaktad 

(Socialdepartementet, 2010). 

 

4.2 Studerad organisation  

I detta avsnitt presenterar vi fakta om den organisation vi har valt ut för att samla in 

primärempirisk data. I nästkommande delavsnitt kommer vi presentera de personer som studiens 

empiri insamlats från. Samtliga är anställda och innehar olika ansvarsområden på Region 

Östergötland.  

Sverige har enligt A. Gustafsson (2015) haft landsting sedan år 1863. Landstingen är 

regionalstyrda sekundärkommunala organisationer, vilka framförallt ansvarar för hälso- och 

vårdfrågor inom ett geografiskt område. Vanligtvis ingår en eller flera kommuner i ett landsting, 

förutom Gotland där Gotlands kommun ansvarar för landstingsrelaterade frågor. Sedan slutet av 

1990-talet har vissa landsting genomgått förändringar; vissa landsting har slagits ihop och/eller 

fått ytterligare ansvarsområden, bland annat infrastruktur. Somliga vårdrelaterade uppgifter, som 

äldrevård och viss psykiatri, drivs också sedan 1990-talet i kommunal regi. Fullmäktige för 
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landsting, alternativ region, väljs genom allmänna val och är den hösta beslutande nivån inom 

landstinget. Fullmäktiges utseende varierar till stor del beroende på regionens storlek. 

Fullmäktige fattar i sin tur beslut som rör verksamhet och ekonomi (A. Gustafsson, 2015).  

Region Östergötland, tidigare Landstinget i Östergötland, är en offentlig organisation vars 

främsta verksamhet, likt nämnt av A. Gustafsson (2015), består av att tillgodose behov av vård 

och hälsa bland Östergötlands invånare. Hälso- och sjukvården består av både närsjukvård och 

specialistsjukvård. Närsjukvården utgörs av cirka 40 vårdcentraler, vilka kan vara regiondrivna 

eller privata. De privata drivs dock på uppdrag av Region Östergötland. Specialistsjukvården 

finns tillgänglig i tre orter inom Östergötland; Universitetssjukhuset i Linköping, 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping, samt Lasarettet i Motala. Region Östergötland har dessutom ett 

riksansvar inom den högspecialiserade vården. Det innebär att Region Östergötland även tar 

emot patienter från hela Sverige för högspecialiserad vård, som exempelvis  

bäckenfrakturer och kärlkirurgi (regionostergotland.se, 2015). 

 

4.3 Respondenter 

I följande avsnitt följer presentationer av våra respondenter. De tre första respondenternas 

huvudsakliga ansvar kan enligt vår tolkning hänföras till den strategiska nivån inom Region 

Östergötland, medan de två har en närmare koppling till den operationella verksamheten. 

 

4.3.1 IT-strateg  

IT-strategen på Region Östergötland har en betydande praktisk erfarenhet av IT-branschen, där 

han varit verksam sedan slutet av 1990-talet. Han har tidigare erfarenhet från Försvarsmakten där 

han var yrkesofficer och arbetade bland annat med teknikinfrastruktur. Innan IT-strategen fick 

sin nuvarande roll, har han bland annat arbetat som IT-arkitektledare.  

 

4.3.2 Informationsarkitekt  

Informationsarkitekten på Region Östergötland, medverkade under samma intervju som IT-

strategen. Emellertid var intervjun tillägnad IT-strategen och därför är Informationsarkitektens 

bidrag till detta kapitel en aning begränsat. Hans medverkan bör dock nämnas då han utöver sin 

medverkan i intervjun med IT-strategen även till stora delar fungerat som kontaktperson på 

Region Östergötland för empiriinsamlingen av denna studie. Således har han varit en central del 

av det snöbollurval som presenterades i avsnitt 2.5.  
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4.3.3 Kommunikationsdirektör 

Kommunikationsdirektören på Region Östergötland har det övergripande ansvaret för den 

interna och externa kommunikationen. Det innebär att hon ansvarar för kommunikationsstrategi 

inom regionen. Hon är underställd regiondirektören, det vill säga den hösta chefen på Region 

Östergötland. Direkt under henne arbetar två enhetschefer. Utöver henne själv och de två 

enhetscheferna arbetar 18 personer med kommunikation på Region Östergötland.  

Vidare har kommunikationsdirektören erfarenheter inom kommunikationsområdet, vilket bland 

annat innefattar 25 års arbete med kommunikation, varav 16 år som chef. Hon är utbildad inom 

marknadsföring, ekonomi samt journalistik och har tidigare även arbetat som journalist. Den 

nuvarande rollen som kommunikationsdirektör på Region Östergötland har hon haft sedan 

ungefär sex och ett halvt år tillbaka.  

 

4.3.4 Verksamhetschef på en vårdcentral 

Verksamhetschef 1 är verksamhetschef på en vårdcentral i Östergötland och är utbildad 

distriktssjuksköterska. Hon menar att hennes roll innebär ett verksamhetsflödesuppdrag som 

innefattar att vårdcentralen följer uppsatta regler inom givna ekonomiska ramar samt att erbjuda 

en god arbetsmiljö.  

 

4.3.5 Verksamhetschef på en vårdinstitution 

Verksamhetschef 2 är verksamhetschef för en vårdinstitution i Östergötland. Hon menar att 

hennes arbetsroll innefattar helhetsansvaret för planering, utveckling samt det strategiska 

ansvaret för vilket riktning verksamheten ska jobba mot för att undvika att hamna i en icke 

önskvärd situation. Verksamhetschef 2 förklarar även att hennes totalansvar inkluderar 

kompetensförsörjning och ekonomi. Hon är utbildad sjuksköterska och har mångårig erfarenhet 

som underordnad chef på en vårdinstitution. 

 

4.4 Primärempirisk data 

Följande avsnitt kommer behandla den primärempirin som samlats in från våra respondenter 

genom intervjuer, med syfte att grunda empirisk kunskap till kapitel 5. Analys. 
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4.4.1 IT-strategi på Region Östergötland 

En av de största utmaningarna som Region Östergötland står inför beskriver IT-strategen vara att 

behoven av utveckling överstiger de befintliga resurserna – och inte lite, utan väldigt mycket:  

Vi har inte förmåga att lösa alla behov. Det kommer att tvinga oss till en stark prioritering. Som strateg 

jobbar jag väldigt mycket med framtid, förändring och utveckling. För mig är förändring det som är i 

fokus.  

 

Denna bild överensstämmer till stor del med den beskrivning som Kommunikationsdirektören 

ger. Respondenten menar att det satsas för lite pengar och att det således saknas resurser gällande 

de nationella satsningar som görs inom e-hälsa. Hon menar att en samordnad strategi för e-hälsa 

mellan länen är vägen framåt, men att mer resurser behövs för att möjliggöra detta.  

Det är fokus på framtid och långsiktighet som utmärker rollen som strateg framför en 

förvaltningsroll, menar IT-strategen. Om arbetet som utförs enbart fokuserar på det oföränderliga 

menar IT-strategen att man är en förvaltare, och inte en strateg. Det problem kopplat till denna 

strävan efter långsiktighet är enligt IT-strategen att regionen har arbetat alltför kortsiktigt. Även 

idag läggs det enligt IT-strategen alltför mycket resurser på förvaltning, vilket medför att för lite 

resurser tillägnas på utveckling. IT-strategen menar att ökad satsning på utveckling måste ske 

etappvis i en lugn takt.  

Ett exempel på kortsiktiga IT-lösningar inom vården i Sverige är hur man från strategisk sida har 

arbetat med autentisering. Kravet är enligt IT-strategen att autentiseringen sker i två steg. Idag 

används en personlig inloggning samt ett kort för autentisera personal som ska komma åt 

patientuppgifter. IT-strategen menar att denna lösning har fungerat väl på PC-plattformen, men 

att lösningen fungerar sämre på mobila plattformar, exempelvis smarta telefoner (eng, 

smartphones). Han menar att en kortsiktig lösning är att införskaffa någon form av kortläsare på 

telefonen, vilket även har realiserats i viss mån inom vården i Sverige. Han menar att denna 

lösning är alltför kortsiktig – telefonen saknar en sådan kortläsare av en anledning. Istället bör 

någon form av mobil form av autentisering som exempelvis Mobilt BankID användas. Han tar 

även upp gränssnittet för journalsystem som ett annat exempel på långsiktigt tänkande inom 

vårdens IT-sammanhang. Journalsystemet är designat för att användas på en dator och kan redan 

nu köras via en smart telefon, förklarar IT-strategen. Han menar dock att skillnader mellan 

gränssnittet på en PC är så pass annorlunda jämfört med en smart telefon med pekskärm att och 

att befintliga system måste anpassas till pekskärmsgränssnittet snarare än att bara förs över till en 

ny plattform, och konstaterar:  
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Vi kan inte bara ta gammal teknik och tjoffa in det på någonting som är nytt och tro att det blir 

bra.  

De finns vissa tvetydigheter kring vad e-hälsa faktiskt betyder, menar IT-strategen. Han berättar 

att de IT-samarbetande regionerna i Östergötland och Jönköping samt Kalmar landsting 

gemensamt tog fram en definition kring vad e-hälsa är. De högsta tjänstemännen inom 

organisationerna, fattade beslutet att e-hälsa innebär IT som används inom vård. 

Verksamhetschef 2 uppfattar e-hälsa som vård och i synnerhet egenvård patienten själv kan 

bedriva om de själva vet vad de ska göra. Kommunikationsdirektören förklarar, i likhet med den 

beskrivning som ges av IT-strategen, att e-hälsa är ett antal tjänster, och även information kring 

hälsa och sjukvård som finns på 1177 Vårdguiden. Webbsidan nämns även av IT-strategen som 

förklarar att Region Östergötland producerar innehåll till den, samtidigt som invånare kan 

komma åt en rad olika tjänster via Mina vårdkontakter, som exempelvis bokning av vårdkontakt 

och receptförnyelse.  

Vidare talar IT-strategen och kommunikationsdirektören om att en ny typ av tjänst snart kommer 

tillgängliggöras via Mina vårdkontakter där patienten får tillgång till sin patientjournal. Projektet 

med att tillgängliggöra patientjournalen för invånaren är en del av ett EU-projekt och enligt IT-

strategen har pilotförsök av tjänsten gjorts i Uppsala, Jönköping och i viss utsträckning 

Västmanland. IT-strategen och Kommunikationsdirektören tillägger att denna tjänst kommer 

finnas tillgänglig för Östergötlands invånare någon gång vid slutet av 2015. Både 

Kommunikationsdirektören och IT-strategen förtydligar att en invånare redan idag har 

journalinformation i en region eller ett landsting som redan möjliggör journalåtkomst för 

invånaren, så kan denne redan idag se den här informationen. Tjänsten är redan färdigställd och 

det som återstår är att Region Östergötland producerar information åt tjänsten, menar IT-

strategen.  

IT-strategen beskriver även uppkomsten av hälsotjänster där invånaren frivilligt samlar in 

hälsoinformation om sig själv i någon form av IT-lösning. IT-strategen menar att en satsning om 

230 miljoner kronor har satsats av staten på en sådan typ av IT-lösning. Denna satsning går 

under namnet HälsaFörMig och ska enligt IT-strategen syfta till att erbjuda möjligheter för olika 

företag leverantörer och innovatörer. Projektet kring HälsaFörMig ska innebära att invånaren 

kan komma åt information som regionerna och landstingen har om dem – och det är i detta 

nyttan ligger, menar IT-strategen. Även Kommunikationsdirektören nämner projektet 

HälsaFörMig, och menar att det kan vara en fördel för framförallt kroniskt sjuka. Hon menar att 

de gynnas av att ha allt samlat på ett ställe, där de bland annat kan se deras värden och komma åt 

recept.  
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IT-strategen lyfter även fram utmaningen med att privata aktörer kommer med egna tjänster 

inom e-hälsa. Han menar att viss information regleras av patientdatalagen för de offentliga e-

tjänster som riktar sig mot invånare, något privata aktörer inte behöver ta hänsyn till. Denna 

problematik beskriver IT-strategen med två pulsmätare som exempel, där den som erbjuds av 

vården kommer behöva hanteras ur patientdatalagstiftning, medan privata alternativ inte behöver 

göra det. Utmaningen idag beskriver han vara att ingen direkt vet hur dessa två förhåller sig till 

varandra.  

 

4.4.2 Nationell e-hälsa 

Arbetet med en nationell strategi för e-hälsa beskriver IT-strategen vara styrande för arbetet med 

e-hälsa inom Region Östergötland. Samtidigt poängterar IT-strategen att det är alla regioner och 

landsting som tillsammans finansierar arbetet med nationell e-hälsa, och att Region Östergötland 

därigenom kan vara med och påverka. Denna samverkan beskriver IT-strategen var en viktig del 

för att den nationella strategin för e-hälsa ska fungera väl. Ett nationellt arbete bygger på 

samverkan, inte på styrning, menar IT-strategen.  

Beslutet om att införa e-hälsotjänster för invånare taget på en nationell nivå, menar 

Kommunikationsdirektören och IT-strategen. Det som Region Östergötland arbetar med nu 

förklarar IT-strategen vara att erhålla lokal acceptans och förankring för detta, vilket är något 

som Kommunikationsdirektören också understryker vikten av. En av anledningarna till att e-

hälsotjänster införts nationellt beskriver IT-strategen vara att möta de problem som ett antal 

utredningar menar uppstå kring år 2030. . Han syftar till att dessa problem är relaterade till den 

demografiska utvecklingen, där människor i Sverige blir allt äldre. Det innebär enligt IT-

strategen att andelen som arbetar och skapar intäkter kommer att bli allt färre – inte i absoluta 

siffror utan sett till den totala andelen av befolkningen. I takt med att vi blir allt äldre, är det 

pensionärer som inte genererar intäkter och behöver mer vård, menar IT-strategen. Han 

konstaterar att det alltså är färre som ska ta hand om fler, och nämner i likhet med SCB:s 

prognos att det kommer att saknas hundratusentals medarbetare inom vården år 2030. IT-

strategen förklarar lösningen på detta med följande: 

[...] vi gör inte det här för att vara snälla, det är inte därför man har tagit besluten. Utan det är 

absolut nödvändigt (stark betoning), för det kommer inte att fungera att bedriva hälso- och 

sjukvård på samma sätt som vi har gjort tidigare, vi måste (stark betoning) lägga över ansvaret 

på invånarna, annars kommer det inte att fungera.  
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Likt IT-strategen menar Kommunikationsdirektören att arbetet med e-hälsa är ett arbete som sker 

på nationell nivå. Både IT-strategen och Kommunikationsdirektören menar att syftet med e-hälsa 

är att avlasta vården, detta genom att överlägga visst ansvar på invånarna. 

Kommunikationsdirektören menar att invånare ska ha möjlighet att kunna hantera sina 

vårdärenden via en e-tjänst så som Mina vårdkontakter, på liknande sätt som invånare redan idag 

kan hantera bankärenden och bokning av resor via Internet. Den nuvarande strategin för nationell 

e-hälsa har enligt Kommunikationsdirektören varit i kraft sedan år 2013 och gäller fram tills år 

2018. Utifrån denna strategi har Region Östergötland utformat en egen strategi, som enligt 

Kommunikationsdirektören innefattar införande av invånaråtkomst till journal från och med 

slutet av år 2015. Kommunikationsdirektören beskriver även att vissa delar av det gemensamma 

nationella samarbetet mellan de olika regionerna och landstingen sker genom något som kallas 

Inera. Den stora fördelen med denna typ av satsning är enligt Kommunikationsdirektören 

fördelningen av kostnader som uppstår tack vare gemensam finansiering, samt att e-tjänsterna 

inom vården blir nationella snarare än regionala. Verksamhetschef 2 betraktar det nationella e-

hälsoinitiativet som en ram, där det finns ett antal möjligheter som kan användas och anpassas 

till verksamhetens behov. Av den anledningen ser Verksamhetschef 2 främst möjligheter snarare 

än hinder med att beslut kring e-hälsa fattas på en nationell nivå. 

 

4.4.3 E-tjänsters roll inom vården 

Under vår insamling av empirisk data har vi frågat samtliga respondenter hur de ser på begreppet 

e-tjänst, då vi ser att likheter och skillnader avseende hur de uppfattar e-tjänster ger oss en bild 

av hur de betraktas inom organisationen. Kommunikationsdirektören förklarar en e-tjänst som 

“en tjänst som man kan utföra via internet”. Verksamhetschef 1 relaterar begreppet e-tjänst till 

“patienters möjlighet att ta sig fram i vården”. Likt Verksamhetschef 1 beskriver 

Verksamhetschef 2 en e-tjänst från ett väldigt vårdtagarbaserat perspektiv och tolkar en e-tjänst 

som “[...] du kan komma åt tjänsten oavsett var du är och vilken tid på dygnet”.  

IT-strategen definition av e-tjänst skiljer sig därmed från övriga respondenters, han menar att 

ordet “e-tjänst” är allt för brett och att det kan betyda allt för många saker. IT-strategen föredrar 

att fokusera på de nyttoeffekter som uppstår genom tjänsterna, snarare än själva tekniken i sig. 

Således väljer han att göra vissa indelningar när det gäller e-tjänster inom Region Östergötland, 

som exempelvis stödtjänster och vårdtjänster. Stödtjänster menar han vara de tjänster som 

används inom regionen, men utanför vårdverksamheten, medan vårdtjänster beskrivs vara de 

tjänster som används inom vården. De e-tjänster som riktar sig mot invånarna menar har vara 

tillhöra en separat grupp, vilket han betraktar som invånartjänster. Enligt IT-strategen använder 

många begreppet invånartjänst synonymt med e-hälsa och att tjänsterna kan delas upp på tre 
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områden: vård, stödverksamhet eller invånare. När det kommer till tjänster menar IT-strategen 

att det är två begrepp som är relevanta: vem som producerar och vem som konsumerar. Han 

menar att Region Östergötland inte utvecklar några egna elektroniska tjänster och att de inte 

försöker skapa konsumenter av tjänster genom invånartjänster. IT-strategen menar att detta 

arbete istället sker på en nationell nivå. Det som Region Östergötland däremot aktivt arbetar mot 

är enligt IT-strategen att bli producenter till invånartjänster. Ett exempel på detta att Region 

Östergötland ska producera medicinsk information till invånaren, exempelvis via Vårdguiden 

1177.se.   

 

4.4.4 Strategi och tillämpning av e-tjänster inom vården 

Regionerna och landstingen tillhandahåller gemensamt e-tjänsten Mina vårdkontakter, vilket 

enligt IT-strategen fungerar som en portal till olika tjänster som finns tillgängliga för invånare. 

Dessa tjänster kallar IT-strategen för invånartjänster. Det största målet med e-tjänsten Mina 

vårdkontakter beskriver IT-strategen vara en ingång, eller en dörr till andra tjänster. Mina 

vårdkontakter beskriver han helt enkelt vara en portallösning för e-hälsotjänster som riktar sig till 

invånare. IT-strategen understryker att en viktig förutsättning för Mina vårdkontakter samt de 

tjänster som finns där vilar på autentisering, dvs. att invånaren måste kunna styrka sin identitet 

elektroniskt via exempelvis BankID. Syftet med att erbjuda e-tjänster inom vården beskrivs av 

Verksamhetschef 2 och Kommunikationsdirektören vara ett alternativt sätt för invånare att 

komma i kontakt med vården. Kommunikationsdirektören poängterar att det inte är någon dörr 

som stängs, utan att det är ytterligare än väg att nå vården. Dock finns det en målsättning att 30 

% av alla bokningar relaterat till patientärenden ska ske via Mina vårdkontakter, poängterar 

Kommunikationsdirektören. 

 

4.4.5 Förändringsmotstånd 

Utifrån insamlad data från den operationella nivån har vi uppfattat att det finns tendenser till 

förändringsmotstånd gällande vissa delar av Mina vårdkontakter, i synnerhet e-journalen. IT-

strategen bekräftar att det finns en stark skepticism inom vården, framförallt från läkarkåren till 

att göra journalen tillgänglig för invånare elektroniskt. Han beskriver att vissa läkare ser 

journalen som ett arbetsverktyg, där de kan skriva på ett sätt som gör det möjligt att 

kommunicera inom yrkeskåren. Det tycks således finnas ett förändringsmotstånd i detta 

avseende. Problemet beskriver IT-strategen vara att läkarkåren redan nu är skyldiga enligt lag att 

skriva i journalen på ett sätt som gör det möjligt för patienterna att kunna läsa och förstå vad som 

är skrivet. Det är egentligen inget som är nytt, förklarar IT-strategen, annat än att utlämnandet av 

journalen numera kan och kommer att kunna ske elektroniskt. Han poängterar, i likhet med 
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Kommunikationsdirektören, att invånare idag har full rätt att begära ut sin journal i pappersform, 

och att det endast är leveransformatet som ändras genom att erbjuda invånarna tillgång till 

journalen elektroniskt. Det är dock ganska få som begär ut journalen i pappersformat idag menar 

IT-strategen, vilket bland annat kan bero på att det är något invecklat att begära ut den.  

IT-strategen nämner en studie som gjorts i Uppsala, där man infört möjligheten att komma åt sin 

journal elektroniskt, visar att intressekurvan stiger starkt i antalet åtkomster av journalen i början, 

för att sedan sjunka relativt snabbt och lägga sig på en jämn nivå.  Det är med andra ord lite 

“nyhetens behag” för de flesta invånare, konstaterar IT-strategen. Om en invånare däremot är 

diabetiker, eller har någon annan typ av diagnos, då är det sannolikt att han eller hon går in och 

tittar betydligt oftare. Detta är något som även nämns av Kommunikationsdirektören, som hävdar 

att kroniskt sjuka människor är de största vinnarna av e-journalen. IT-strategen hävdar att 

läkarkåren menade att detta skulle innebära en ökad belastning för vården, eftersom patienter inte 

skulle förstå vad står i journalen och därför skulle ringa och fråga. Han beskriver att det finns ett 

projekt, DOME-projektet, som fokuserat på vilka effekter som uppstår av att erbjuda invånarna 

åtkomst till journalen elektroniskt. Enligt det projektet visar det sig att arbetsbelastningen på 

vården inte ökar på grund av denna förändring. Även i detta projekt framgår det enligt IT-

strategen att det finns ett distinkt motstånd från läkarkårens sida till att möjliggöra åtkomst till 

journalen elektroniskt. Det finns ett förändringsmotstånd, konstaterar IT-strategen. 

När vi talat med Verksamhetschef 1 bekräftas den problembild som IT-strategen tar upp gällande 

förändringsmotståndet. Även om journalen beskrivs vara patientens journal menar 

Verksamhetschef 1 att den också har varit den operationella vårdverksamhetens arbetsredskap, 

som i och med införandet av e-journalen nu tas ifrån läkarna. Det går inte längre att skriva saker 

som “misstänker cancer” eller dylikt, det skulle bli väldigt olämpligt menar Verksamhetschef 1. 

Beslutet att erbjuda patienter tillgång till sin journal elektroniskt via Mina vårdkontakter har 

enligt Verksamhetschef 1 inte diskuterats på medarbetarnivå i tillräcklig utsträckning, och inte 

heller varit öppet för diskussion. Utöver information som kan upplevas som känslig eller 

olämplig för patienten att beskåda finns det enligt Verksamhetschef 1 ytterligare ett problem med 

att tillgängliggöra journalen elektroniskt. Som för de flesta yrkeskårer beskriver 

Verksamhetschef 1 att även läkarkåren använder sig av ett arbetsspråk, det vill säga ett språk 

som används internt inom verksamheten. Denna typ av språk menar Verksamhetschef 1 bli 

begränsad eller rentav förhindrad i och med att patienten i större utsträckning kommer att ha 

tillgång till sin journal. En tredje linje till patienten skulle enligt Verksamhetschef 1 kunna vara 

en alternativ lösning i detta sammanhang. Vidare menar hon att risken annars finns att så kallade 

“skuggjournaler” införs, vilket innebär att vårdpersonal har en separat inofficiell journal där 

vissa känsliga uppgifter skrivs in.  
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Verksamhetschef 2 är också av uppfattning att journalen har varit ett arbetsverktyg, men ser 

annorlunda på konsekvenserna av att tillgängliggöra journalen via Mina vårdkontakter jämfört 

med Verksamhetschef 1. Synen har förändrats, och effekterna av ändringen ser Verksamhetschef 

2 vara positiva. I rollen som patient upplever Verksamhetschef 2 att det är fakta i journalen som 

är av intresse, och inte tolkningar eller hur en läkare upplever ett visst tillstånd. Det är i 

synnerhet från medarbetarnas sida betydelsefullt att snabbt kunna läsa och förstå i journalen hur 

situationen ser ut och vad problemet är, menar Verksamhetschef 2. Om innehållet i journalen 

fylls i så konkret och ändamålsenligt som möjligt underlättas arbetet med att ta ut kärnan av 

innehållet.  

 

4.4.6 Ärendehantering relaterat till Mina vårdkontakter 

Arbetsprocessen av ärendehanteringen från tjänster i Mina vårdkontakter är något som enligt IT-

strategen fungerar mindre bra. Han menar att vårdens arbetssätt och verktyg relaterat till 

ärendehantering behöver strömlinjeformas mer, det vill säga att de tjänster som finns tillgängliga 

för invånarna ska inkluderas i de befintliga verktyg som personalen har. Han förklarar att detta är 

en källa till förändringsmotståndet och att Region Östergötland från en strategisk ståndpunkt bör 

visa stor hänsyn till vårdpersonalens tid och ansträngningar. Tyvärr är vårdens IT-system väldigt 

obenägna till förändring, vilket är ett problem i detta sammanhang menar IT-strategen. Denna 

problembeskrivning bekräftas av Verksamhetschef 1, som menar att det är en ökad 

arbetsbelastning har tillkommit genom byråkratiska IT-system och Mina vårdkontakter som inte 

är fullt integrerat med vårdens primära journalsystem Cosmic. Hantering av ärenden via telefon 

har ökat trots möjligheten till att uträtta ärenden elektroniskt. En möjlig förklaring till denna 

utveckling beskriver Verksamhetschef 1 vara att patienter numera kan få en tid på vilken 

vårdcentral som helst, även om patienten är listad på en viss vårdcentral. Problemet med detta är 

enligt Verksamhetschef 1 att patienter väljer att kontakta flera vårdcentraler om de upplever att 

väntetiden är lång vid den första vårdcentral som kontaktats. Det här medför enligt 

Verksamhetschef 1 att samma ärende hamnar i en telefonkö på flera olika vårdcentraler, vilket 

skapar förlängda köer genom att de tar upp plats. I övrigt är Verksamhetschef 1 positiv till 

utvecklingen av Mina vårdkontakter och de möjligheter som erbjuds via e-tjänsten. I synnerhet 

bokningar och problemet med uteblivna besök beskriver Verksamhetschef 1 ha blivit bättre med 

Mina vårdkontakter.  

När det gäller distribuering av ärenden nämner Verksamhetschef 1 att vissa läkare vill att 

ärenden ska sorteras av sjuksköterskor, innan de anländer till läkarna. Vad vi förstått det sker inte 

någon sådan ärendesortering vid den vårdcentral där Verksamhetschef 1 är verksam, även om 

den är önskvärd av somliga läkare. Verksamhetschef 2 förklarar att de har bestämt att samtliga 
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inkommande ärenden ska granskas och sorteras av sjuksköterskor, innan de förmedlas vidare till 

läkarna. Således verkar det finnas en valmöjlighet i denna fråga om distribution av ärenden, då 

den har realiserats på en av vårdens institutioner.  

 

4.4.7 Framtida utmaningar 

Samtliga tillfrågade respondenter intygar att vården står inför stora utmaningar i framtiden. IT-

strategen menar exempelvis att en stor förändring för vårdens framtida verksamhet är den ökade 

belastningen som kommer från en åldrande befolkning och en minskad personalstyrka. Detta 

innebär enligt IT-strategen att färre vårdgivare behöver ta hand om fler vårdtagare.  

Kommunikationsdirektören och Verksamhetschef 2 menar att den framtida belastningen innebär 

att vården måste anpassa sina arbetssätt. Enligt Kommunikationsdirektören betyder detta även 

verksamhetsutveckling, med vilket hon åsyftar bland annat att samtliga medarbetare bör ha ett 

eget konto i Mina vårdkontakter för att lättare kunna förstå vad e-tjänsten i fråga medför för 

invånaren. Kommunikationsdirektören menar att denna del är avgörande för att förankra 

förändringen hos medarbetarna genom att få dem att förstå vad de ska göra, samt vinsterna som 

e-tjänsten innebär. IT-strategen understryker i likhet med Kommunikationsdirektören att 

förändringsarbetet är mödosamt och drar ut på tiden.    

Verksamhetschef 2 beskriver att hennes föreställning som invånare är att han eller hon vill bli 

kontaktad på samma sätt som invånaren i fråga väljer att kontakta vården. Detta innebär 

exempelvis enligt Verksamhetschef 2 att om en invånare tar kontakt med vården via Internet, ska 

invånaren också få ett utvecklande svar genom denna kanal i högsta möjliga mån. Problemet 

enligt Verksamhetschef 2 är idag att invånaren som söker vård via Mina vårdkontakter kan få 

svar som endast bekräftar ärendet, samt innehåller information kring när vårdmottagningen har 

telefontid. Detta innebär i sin tur att den asynkrona kommunikationen går förlorad, vilket är hela 

poängen med en e-tjänst som Mina vårdkontakter, enligt Verksamhetschef 2. 

Verksamhetschef 1 anser att det finns ett behov av att utveckla användningen av digitala verktyg 

som exempelvis surfplattor, dels inom vården men även möjliggöra åtkomst till 

verksamhetssystem vid exempelvis hembesök. Även ankomstregistreringen nämner 

Verksamhetschef 1 kunna utvecklas. Kösystemet med nummerlappar menar hon vara ett moment 

som tar upp tid för vårdens receptionister. Som komplement eller substitut föreslår 

Verksamhetschef 1 att införa någon form av elektronisk incheckning, likt den princip som gäller 

för flygplatser. Det är inte säkert att alla skulle använda sig av det, men om hälften skulle göra 

det så skulle det underlätta mycket för medarbetarna, menar Verksamhetschef 1. 
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4.5 Sammanfattning av empirikapitel 

I detta avsnitt ämnar vi att kortfattat sammanfatta empirikapitlet. Avsnittet innehåller en 

summering av data från både primär och sekundär empiri.  

Gällande strategi relaterat till e-hälsa har vi uppfattat att nationella strategier är styrande för hur 

regionala strategier bedrivs av regioner och landsting. Det finns en rad olika styrdokument att 

förhållas sig till, dock finns möjligheter att göra lokala anpassningar av nationella strategier. Från 

strategiskt håll framgick det att IT-strategierna bör vara mer inriktade på utveckling snarare än 

förvaltning. Dessutom ansågs utveckling av vårdverksamheten som en nödvändighet för 

framtiden från strategiskt håll för att bemöta de behov som finns. 

När det kommer till e-tjänster inom vården framgick det att det finns olika synsätt på dess 

innebörd. E-tjänster ansågs bland annat medföra förändrade arbetssätt och meningsskiljaktigheter 

kring vad journalen ska användas till. Denna skillnad märktes tydligast mellan den strategiska 

och den operationella nivån avseende om journalen är att betrakta som ett arbetsverktyg eller ej. 

Det fanns ett uttalat förändringsmotstånd från operationellt håll mot införandet av journalen 

elektroniskt, då det beskrevs kunna orsaka en begränsning för vårdpersonalen. Vidare anses e-

tjänster som en möjlig väg för invånare att kontakta vården. Det framgick även att resursbrist i 

form av ekonomiska medel är ett problem för vården, samt att administrativt arbete för 

vårdpersonal kan både öka och minska på grund av e-tjänsteanvändning.  
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5. Analys  

I detta kapitel kommer resultat från empirisk data från kapitel 4 ställas i relation till den 

teoretiska referensram som presenterats i kapitel 3 genom analys och diskussion. Inledningsvis i 

kapitlet tillhandahålls avsnitt där vi påminner läsaren om studiens frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av analysen. Genom detta har vi grundat kunskap för studiens 

slutsatser, vilka presenteras i kapitel 6 – Slutsatser. 

 

5.1 Frågeställningar 

Våra frågeställningar är i vår mening en betydande del i det kommande analysarbetet, därför 

väljer vi att återge dessa även i detta kapitel. 

1. Vilka är de förväntade effekterna av e-tjänster på den strategiska nivån? 

2. Vilka är de faktiska konsekvenserna av e-tjänster på den operationella nivån? 

3. Vilka skillnader finns mellan förväntningar och konsekvenser och hur skulle dessa kunna 

hanteras? 

 

Frågeställningarna ligger till grund för teman som används i kommande analysavsnitt. Avsnitt 

5.3, 5.4. och 5.5 avser att besvara den första frågeställningen. Avsnitt 5.6, 5.7 och 5.8 avser att 

besvara den andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen besvaras genom de skillnader 

som framgår genom avsnitt 5.3 – 5.8, vilka belyses och diskuteras i avsnitt 5.9.  

5.2 Temaurval 

I detta avsnitt presenteras våra övergripande teman som har identifierats, samt var de har 

identifierats. Dessa övergripande teman är baserade kring vad vi anser vara av intresse för 

studien samt vad vi uppfattade framgick från teori och empiri. I kommande avsnitt återges en 

matris över de huvudsakliga teman vi har valt ut som analysteman. 

 

5.2.1 Matris för övergripande teman 

I studiens metodkapitel förklarade vi att vi skulle utgå från insamlad empirisk och teoretisk data 

för bildning av teman. Dessa teman ligger också till grund för diskussionen i detta kapitel. De 

teman som identifierats från både teori och empiri åskådliggörs i tabell 1i respektive kolumner. 
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Dessa övergripande teman ligger till grund för den tematiska analys som genomförts i detta 

kapitel.  

Övergripande teman har identifierats genom att vi bearbetat de data vi ansett varit mest relevanta 

för studiens undersökningsområde och sedan kategoriserat dessa. Denna kategorisering bygger 

på mönster vi funnit i empirin. Det innebär att vi baserat övergripande teman för empiri på 

upprepningar eller eftertryck vi identifierat kring fenomen hos de tillfrågade respondenterna samt 

bland de styrdokument som inkluderats. För ökad spårbarhet har vi även inkluderat de avsnitten 

där vi identifierat övergripande teman.  

 

Empiri Förekomst i empiri 

Nationella satsningar på e-hälsa 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6, 

4.4.2 

Förändrade arbetssätt 4.4.1, 4.4.6, 4.4.7 

E-tjänster inom vården 4.1.6, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.7 

Mål med e-hälsa 4.1.4, 4.4.1 

Invånartjänster 4.1.6, 4.4.3, 4.4.4 

Tillgänglighet 4.1.5, 4.1.6 

Förändringsmotstånd mot e-journalen 4.4.5, 4.4.6 

Patientjournalen som ett arbetsverktyg eller ej? 4.4.1, 4.4.5 

Tabell 1. Temamatris för empiri 

I likhet med tabell 1 följer samma typ av tabell för den teoretiska referensramen. Syftet med 

denna tabell är att kunna bearbeta teoretisk data och sätta dem i ett relevant sammanhang.   
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Teori Förekomst i teori 

Effektiviseringar inom vården 3.1, 3.2.3, 3.3.2, 3.4, 

3.5, 3.6 

E-tjänster inom offentliga organisationer 3.3.2, 3.6 

Strategi och mål 3.1, 3.4 

E-hälsostrategier 3.2.2, 3.4.3 

Kommunikationskanaler 3.3.2, 3.3.1  

Förändringsmotstånd 3.7 

Elektronisk åtkomst till patientjournal 3.7, 3.2.3 

Tabell 2. Temamatris för teoretisk referensram 

5.2.2 Analysteman 

Utifrån tabell 1 och 2, innehållande övergripande teman, har vi bildat sex analysteman som är 

utgångspunkten för studiens analys. Dessa teman har valts ut baserat på förekomst och relevans i 

sammanhanget av studien. Med förekomst syftar vi till var de har identifierats, och vi har lagt 

särskilt fokus på de teman som uppkommit i både teori och empiri. Gällande relevans har vi efter 

kartläggning av förekomst gjort en bedömning om de anses vara relevanta för vår studie eller ej. 

Därefter har vi valt att sammankoppla identifierade teman från empiri respektive teori.  

Syftet med denna typ av tematisering är att ge analyskapitlet en tydligare struktur samt att 

underlätta kopplingar mellan olika teman. De teman vi identifierat för studiens analys 

presenteras till vänster tabellen och baseras på övergripande teman, som presenteras till höger i 

tabell 3.  
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Analysteman Övergripande teman 

Härleds från  Empiri Teori 

Strategi och e-hälsa Nationella satsningar på e-

hälsa, Mål med e-hälsa 

Effektiviseringar inom vården, 

Strategi och mål, E-

hälsostrategier 

Mål med e-hälsa 
 

Mål med e-hälsa Effektiviseringar inom vården, 

E-hälsostrategier, Mål med e-

hälsa 

Mål med e-tjänster inom vården E-tjänster inom vården, 

Invånartjänster, Tillgänglighet 

E-tjänster inom offentliga 

organisationer, 

Kommunikationskanaler, 

Elektronisk åtkomst till 

patientjournal 

Konsekvenser av strategierna  
 

Förändrade arbetssätt, 

Förändringsmotstånd mot e-

journalen 

Effektiviseringar inom vården, 

Kommunikationskanaler, 

Elektronisk åtkomst till 

patientjournal 

Operationella konsekvenser av 

e-tjänster 
Patientjournalen som ett 

arbetsverktyg eller ej? 
Förändringsmotstånd, 

Elektronisk åtkomst till 

patientjournal 

Förändringsmotstånd Förändringsmotstånd mot e-

journalen, Patientjournalen som 

ett arbetsverktyg eller ej?   

Förändringsmotstånd, 

Elektronisk åtkomst till 

patientjournal 

Tabell 3. Temamatris med sammankoppling av övergripande teman 

Som nämnt i avsnitt 2.4 har vi utgått från både teoretisk och empirisk data för att identifiera våra 

teman. Detta illustreras i tabell 3, där vi visar detta samband. Inledningsvis i analyskapitlet 

kommer vi behandla Strategi och e-hälsa, därefter följer avsnitt där vi analyserar temat Mål med 

e-hälsa och Mål med e-tjänster inom vården. Följaktligen kommer vi att analysera och diskutera 

operationella Konsekvenser av strategierna samt Operationella konsekvenser av e-tjänster, vilket 

leder oss in på vårt slutliga analystema Förändringsmotstånd. Avslutningsvis i detta kapitel 

följer avsnitt 5.9 där vi jämför strategier och uppsatta mål med operationella konsekvenser som 

e-hälsa och e-tjänster inom vården enligt vår tolkning för med sig.  

 

5.3 Strategi och e-hälsa 

I det här avsnittet analyseras hur Region Östergötland bedriver sitt IT-strategiska arbete, med 

särskilt fokus på e-hälsa och hur det tar sig i uttryck inom organisationen. Som vi tidigare 

diskuterat i avsnitt 3.2, kan e-hälsobegreppet beskrivas som IT inom vården (Scott & Mars, 

2011). Det innebär att när vi talar om IT-strategi inom vården avses e-hälsa främst ur ett 

strategiskt perspektiv.  
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Strategi handlar enligt Bruzelius och Skärvad (2012) om långsiktig planering för att uppnå 

uppsatta mål. På Region Östergötland noterar vi att det finns en IT-strategi med en tydlig strävan 

efter långsiktighet med det IT-strategiska arbetet, men att det finns ett problem med att Region 

Östergötland har arbetat alltför kortsiktigt. Från den operationella nivån framgår ett behov av en 

starkare koppling mellan vårdverksamhetens behov och tillämpad strategi rörande e-hälsofrågor. 

En nödvändig åtgärd för att tillföra långsiktighet uppfattar vi vara mer fokus på utveckling till 

förmån för förvaltning, vilket det enligt vår tolkning åläggs för mycket resurser på i dagsläget. 

Bruzelius och Skärvad (2012) talar även om strategier baserade på resurser, vilket vi tolkar kan 

vara en bristfällig faktor inom Region Östergötland för att bedriva önskvärda strategier och 

satsningar på exempelvis utveckling. Således ser vi att det finns en önskan om att fler resurser 

behöver tillägnas utveckling, vilket vi tolkar innefatta vårdens befintliga IT-system och däribland 

e-tjänster riktade mot invånare. Detta resonemang grundar sig i de indikationer vi uppfattat från 

den strategiska nivån, då i synnerhet brist på resurser för utveckling beskrivs vara ett problem 

från flera håll. 

Eftersom strategier kring e-hälsa bedrivs på nationell nivå, innebär det utifrån empirisk data även 

att ekonomiska resurser relaterat till e-hälsostrategier behöver fördelas på landets olika regioner 

och landsting. Scott och Mars (2013) nämner att e-hälsa kan bedrivas på regional, nationell och 

anläggningsspecifik nivå. Den anläggningsspecifika nivån ser vi kunna hänföras till den bild som 

Verksamhetschef 2 beskriver gällande att den nationella e-hälsan fungerar som en ram, där det 

finns möjlighet att göra verksamhetsspecifika anpassningar. Baserat på denna tolkning ser vi att 

det finns goda möjligheter med en nationell e-hälsostrategi, eftersom verksamheterna kan 

anpassa implementeringar av e-hälsa till de behov som finns. Ett tänkbart hinder som vi ser med 

detta är att behoven av utveckling kontra förvaltning sannolikt ser olika ut för olika regioner 

respektive landsting. Utifrån insamlad empiri från den strategiska nivån anser vi att olika 

regioner kan ha kommit olika långt med att förankra e-hälsa för både verksamhet och invånare – 

inte minst på grund av införandet av e-journalen. Vi tolkar att det behövs fler gemensamma 

satsningar på e-hälsa där även verksamhetens behov tas i beaktning i en högre utsträckning. 

Oavsett hur budgeten är fördelad bör den finansiella förmågan tas hänsyn till vid en utvärdering 

av strategin, vilket är delsteg i den managementprocess som beskrivs av Bratton och Gold 

(2012). Författarna nämner det som ett sista steg i utvärderingsprocessen, men vi är av åsikten att 

detta bör beaktas i ett tidigare stadium, redan under formuleringsarbetet av strategin. Det är även 

den uppfattning vi bildat oss av hur Region Östergötland har arbetat, då de har en tydlig bild av 

vad som är nödvändigt att genomföra, men inser att resurserna inte räcker till.  

Center för eHälsa i samverkan (2012) nämner att deras huvudstrategi är att stärka möjligheterna 

för invånare att medverka i den egna vården, samt att stödja engagemanget för den egna hälsan. 
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De menar att invånaren både vill och kan delta mer i vården. Vi tolkar detta påstående som något 

för generellt, då “invånaren” enligt vår tolkning är ett begrepp som omfattar samtliga invånare i 

Sverige, oavsett kön, ålder, och tekniska kunskaper, för att nämna några exempel. I den 

nationella strategin för e-hälsa nämner Socialdepartementet (2010) också att vårdorganisationen i 

sig inte ska vara till hinder för en invånare i behov av vård. Vi uppfattar att detta medför stora 

krav gentemot vården, då den måste se till att inte orsaka just detta. 

Vi håller till stor del med om att det finns ökade möjligheter att delta i vården som invånare, då 

de har tillgång till interaktiva digitala tjänster som Mina vårdkontakter. Vi anser dock att detta 

inte kan appliceras på samtliga invånare, då vissa invånare möjligen inte vill eller kan engagera 

sig mer än vad de redan gör. Vissa invånare kan enligt Ebbers et al. (2008) av olika skäl föredra 

traditionella kanaler, till exempel på grund av teknisk okunskap, eller att de värderar ett 

personligt möte eller telefonsamtal framför den asynkrona kommunikationen. E-hälsans roll 

inom vården är som nämnt av Andreasson et al. (2007) i avsnitt 3.2.2 att agera som ett 

supplement till de ordinära hälsotjänsterna, snarare än ett substitut. Vi tolkar de ordinära 

tjänsterna som de tjänster som erbjuds via de mer traditionella kanalerna, som exempelvis 

telefonkontakt och fysiska möten. Detta tillgodoses av Region Östergötland genom att de inte 

stänger några dörrar i och med satsningen på e-hälsa och de elektroniska tjänster som erbjuds 

genom exempelvis Mina vårdkontakter. Däremot understryker IT-strategen vikten av att 

invånare engagerar sig i den egna vården, vilket vi tolkar vara en av anledningarna till varför e-

hälsa prioriteras. Detta ser vi kunna kopplas till den problembild som beskrivs i kapitel 4 

angående personalbrist inom vården år 2030, samt den problembild som framgår av Skl.se 

(2015) avseende att den arbetsföra andelen minskar, medan behoven av vård ökar. Det blir som 

vi tolkat det således en nödvändighet att invånare engagerar sig i den egna vården för att kunna 

möta denna prognos.  

 

5.4 Mål med e-hälsa 

I den nationella strategin för e-hälsa som beskrivs i Socialdepartementet (2010), nämns det att e-

hälsa ska fungera som ett stöd till tre olika parter:  

● Individen (konsumenten av vård) 

● Vård- och omsorgspersonal (producent av vård) 

● Beslutsfattare (tar strategiska beslut om vård och dess verksamhet) 

I denna studie har vi framförallt valt att fokusera på verksamheten och det strategiska arbetet. 

Målet som Socialdepartementet (2010) kallar för “vård- och omsorgspersonal” är således det mål 
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vi anser vara mest relevant för denna studie, särskilt då styrdokumentet beskriver strategier som 

vi uppfattar ska stödja verksamheten. Det övergripande målet med e-hälsa är enligt källan att 

bidra till god vårdkvalitet och säkerhet samt underlätta för personalen i deras dagliga arbete. 

Personalen ska enligt Socialdepartementet ombesörjas av ett välstrukturerat informationsflöde 

som ska finnas som beslutsunderlag för olika insatser och behandlingar.  Utifrån empirisk data 

från den operationella nivån har vi uppfattat indikationer om att e-hälsa, det vill säga IT inom 

vården (Scott & Mars, 2013), inte alltid bidrar till det tilltänkta stödet för personalen.  

Utifrån fynd i både teorin och empirin kan vi konstatera att det finns flera mål som önskas 

uppnås genom fenomenet e-hälsa. Wickramasinghe et al. (2005) nämner till exempel att 

vårdkvalitén ska förbättras, samt att det ska uppmuntra invånare och patienter att engagera sig i 

den egna vården. Detta stämmer enligt vår tolkning överens med vad våra respondenter på den 

strategiska nivån beskriver, vilket de menar vara att underlätta för invånare att komma i kontakt 

med vården. Genom att invånarna själva tar ansvar för att utföra vårdrelaterade ärenden via Mina 

vårdkontakter tolkar vi att det sparar tid för vårdens medarbetare, bland annat genom minskad 

hantering av bokningar. På så sätt ser vi även att effektiviteten främjas inom verksamheten, 

vilket är ett av de mål med e-hälsa som nämns av Wickramasinghe et al. (2005). De nämner även 

att omfånget av vården ska utvidgats utanför dess traditionella gränser. Detta mål anser vi baserat 

på vår empiri också uppfyllas, då de elektroniska hälsotjänster som erbjuds i Mina vårdkontakter 

enligt vår mening kan betraktas som en mer modern kanal jämfört med exempelvis 

telefonkontakt och fysiska möten, vilka vi ser tillhöra de traditionella kanalerna.  

Relaterat till de mål som diskuteras av Wickramasinghe et al. (2005) nämns även patienters 

åtkomst till journalen elektroniskt. I sammanhanget av teorin beskrivs detta vara en positiv 

förändring som öppnar upp för nya vägar för kommunikation mellan myndighet och invånare. 

Denna beskrivning tolkar vi främst vara gynnsamt för patienten. Utifrån vår insamlade 

primärempiri ser vi dock att tillgängliggörande av journalen elektroniskt inte uppskattas av viss 

vårdpersonal. Det gäller i synnerhet åsikter från den operationella nivån, som uttrycker att en 

sådan förändring rentav kan leda till det sämre. Därför ställer vi oss frågan om den operationella 

nivåns medarbetare, som nämnts i avsnitt 1.2, har involverats i tillräcklig utsträckning när 

beslutet om att införa journalen elektroniskt fattades. Detta diskuteras närmare i avsnitt 5.8. 

 

5.5 Mål med e-tjänster inom vården 

I det här avsnittet analyserar vi vad hälsorelaterade e-tjänster riktade mot invånare ska uppnå för 

syfte och mål inom en offentlig vårdorganisation. När det kommer till e-tjänsters syfte i denna 

kontext tolkar vi det som att både E-delegationen (2015) och EU-kommissionen (2015) menar att 
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elektroniska tjänster riktade mot invånaren ska bidra till interna effektiviseringar för offentliga 

organisationer och deras verksamheter. Effektiviseringar diskuteras även av Lindgren (2013), 

som menar att e-tjänster ska göra offentliga organisationer mer effektiva. Då Region 

Östergötland är en offentlig organisation tolkar vi det som att e-tjänster ska bidra till 

effektiviseringar även inom den offentliga vården. Genomgående för både teori och empiri anser 

vi att det är något vagt kring vad dessa effektiviseringar faktiskt innebär för organisationen, men 

vi har gjort tolkningen att dessa effektiviseringar innebär att mindre resurser i form av tid och 

ekonomiska medel behöver läggas ner jämfört med tidigare. Europeiska kommissionen (2015) 

hävdar å sin sida att effektivisering ska innebära att den administrativa bördan ska minska. Enligt 

Verksamhetschef 1 har den administrativa bördan inom vården ökat under de senaste åren, delvis 

på grund av ökat vårdbehov från invånare, men även på grund av otillräckliga IT-stöd som gör 

det dagliga vårdarbetet krångligt. Detta ser vi kunna kopplas till det Söderström (2010), som 

diskuterar att den digitala arbetsmiljön kan vara fylld med problem som påverkar såväl 

organisationen som dess medarbetare. Han nämner till exempel att en IT-systemens rigorösa 

funktionalitet kan leda till stress för medarbetare, samt att personal i synnerhet inom vården ofta 

belastas med för mycket administrativt arbete.  

Även om Söderström (2010) i vår mening inte är att anse som en vetenskaplig källa, vilket kan 

ses som en svaghet, anser vi dock att han lyfter fram en viktig poäng; IT inom vården ser vi vara 

en betydande del av vårdpersonalens vardag, deras arbetsredskap. Likt nämnt av Bratton och 

Gold (2012) är arbetsmiljö en kritisk fråga för organisationsledningen. Utifrån detta anser vi att 

e-tjänster inom vården påverkar hur vårdpersonalen uppfattar sin arbetsmiljö, i synnerhet de som 

har administration som en stor del av sina arbetsuppgifter. Därför ser vi det som nödvändigt att 

vårdens IT-verktyg och administrativa arbetsuppgifter behöver fungera på ett så enkelt och 

effektivt sätt som möjligt. I det här avseendet finns det utifrån vår tolkning av primärempiriska 

fynd fortfarande en hel del att arbeta vidare med för att nå upp till de effektiviseringar som 

Lindgren (2013) och Europeiska kommissionen (2015) diskuterar i sammanhanget av e-tjänster 

inom den offentliga vården.  

Inom den offentliga vårdorganisation vi valt att studera för att undersöka e-tjänsteanvändningens 

konsekvenser har vi som tidigare diskuterat i avsnitt 4.4.3 uppmärksammat att begreppet e-tjänst 

tolkas och beskrivs på olika sätt av våra respondenter. Flera intressanta tolkningar har 

framkommit, med olika bredd och precisering avseende vad det innebär. Trots att det finns vissa 

avvikelser i våra respondenters förklaringar av begreppet, kan vi konstatera att deras 

beskrivningar visar på en förståelse av fenomenets innebörd, relaterat till vad som framgår i 

avsnitt 3.3. Den utgångspunkt som denna studie utgår från gällande fenomenet e-tjänst finns 

beskrivet i det avsnittet, där vi framhåller att en e-tjänst är en typ av tjänst som tillhandahålls 
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elektroniskt och kan användas via ett elektroniskt gränssnitt, med stöd av informationsteknologi 

och Internet. Inom den offentliga vården framkom det ur den empiri vi samlat in att e-tjänster 

riktat mot invånare benämns som invånartjänster, vilka kan kommas åt genom den övergripande 

e-tjänsten Mina vårdkontakter. Detta är alltså en uppsättning av hälsorelaterade tjänster som 

tillhandhålls via ett elektroniskt gränssnitt, vilket passar in på den definition av e-tjänst som lyfts 

fram ovan. Således tolkar vi att invånartjänster kan betraktas som e-tjänster.  

Det ges även från strategiskt håll uttryck för att e-tjänster inom vårdsammanhang ska fungera 

som ett supplement till andra kanaler snarare än som ett substitut till traditionella kanaler så som 

telefon eller fysiskt möte, likt diskuterat i avsnitt 4.4.3. Denna bild styrks även av Ebbers et al. 

(2008) som menar att e-tjänsten är ett komplement till övriga kanaler. Med andra ord menar både 

empirisk data från strategisk nivå, samt Ebbers et al. att e-tjänstekanalen inte stänger några dörrar 

utan snarare bara öppnar upp ytterligare en kommunikationskanal mellan myndighet och 

invånare. 

5.6 Konsekvenser av strategierna 

När vi jämfört våra empiriska data från våra respondentsvar har vi identifierat att det finns olika 

åsikter om huruvida utfallen av de planerade strategierna anses vara positiva eller ej. Ett exempel 

på detta är som nämnt av Kommunikationsdirektören målsättningen att 30 % av alla bokningar 

ska ske elektroniskt under år 2015. Detta tolkar vi syftar till att invånare ska genomföra 

bokningar via Internet, vilket vi tolkar kunna hänföras till det som Ebbers et al. (2008) benämner 

som “webbsida” i sammanhanget av kanaler. Målet innebär som vi förstått det att tidsbokning 

via webben ska ersätta bokningar per telefon i viss utsträckning. Vi har uppfattat att det är i detta 

som nyttan ligger för vårdpersonalen, då detta innebär att mindre tid behöver tillägnas bokningar 

via telefon. Detta överensstämmer med Europeiska kommissionen (2015) som menar att e-

tjänster ska minska den administrativa bördan. Utifrån insamlad empiri tolkar vi det dock som att 

e-tjänster rentav kan få motsatt effekt. Verksamhetschef 1 menar att detta inte nödvändigtvis är 

fördelaktigt, då målet bygger på ett fungerande verksamhetsflöde. Med verksamhetsflöde avses 

enligt vår tolkning utifrån respondentens svar bland annat schemaläggning och tillgängliga 

resurser. Om det uppstår konflikter i schemat som inverkar negativt på verksamhetsflödet, ser 

Verksamhetschef 1 att ett ökat antal inkommande bokningsärenden via e-tjänster kan leda till 

ökad administration och stress.  

Verksamhetschef 2 avfärdar inte uttryckligen att detta är en mindre bra strategi i sig, men menar 

att det är mer relevant att se till vilka behov som finns hos invånare. Dessa menar 

Verksamhetschef 2 kunna skilja sig i olika geografiska områden, vilket inte tas hänsyn till genom 
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nuvarande målsättning. Vi tolkar det som att både Verksamhetschef 1 och Verksamhetschef 2 är 

väl medvetna om den uttalade strategin, vilket nämns av Bruzelius och Skärvad (2012) som ett 

kriterium för att motverka de konsekvenser som kan uppstå av en utebliven strategi. Bruzelius 

och Skärvad nämner även att strategin behöver vara kommunicerad inom organisationen. Vikten 

av att kommunicera strategier framhålls även av Scott och Mars (2013), som betonar att det inte 

är tillräckligt att beskriva vad som ska göras, utan även varför. I det här avseendet tolkar vi det 

som att kommunikationen kan förbättras, då det tycks råda olika åsikter om exempelvis huruvida 

det är lämpligt med en fixerad procentsiffra som målsättning för andelen bokningar, som i 

enighet med strategin ska ske elektroniskt. 

En annan konsekvens som beskrivs som mindre positiv av Verksamhetschef 1 är de nationella 

tillgänglighetskraven. Detta innebär enligt Verksamhetschef 1 att alla som kontaktar vården i ett 

ärende som kräver en medicinsk bedömning ska erbjudas tid inom sju dagar. Detta kan ställa till 

problem då vårdmottagningar tvingas till att ta emot patienter med ärenden som mycket väl 

skulle kunnat ha väntat i 14 dagar, menar Verksamhetschef 1. Det innebär att kroniskt sjuka 

patienter som till exempel behöver diabeteskontroller eller astmakontroller måste stå tillbaka på 

grund av att vården måste uppfylla dessa tillgänglighetskrav, menar Verksamhetschef 1.   

Likt nämnt av Bratton och Gold (2012) samt Bruzelius och Skärvad (2012) bör en strategi vara 

tätt kopplad till de interna och externa förutsättningar som råder. Utifrån insamlad data från den 

operationella nivån anser vi att det framgår att strategier bör vara starkare kopplade till 

verksamhetens behov. Vi är av åsikten att strategierna som idag tillämpas på Region 

Östergötland rörande e-hälsa och e-tjänster kan behöva återknytas till verksamheten på ett 

tydligare sätt. Detta kan även göra att strategierna förankras bättre i organisationen samt att 

eventuellt förändringsmotstånd kan undvikas (se avsnitt 5.8). 

 

5.7 Operationella konsekvenser av e-tjänster 

I det här avsnittet analyserar vi djupare vilka konsekvenser e-tjänster kan medföra på den 

operationella nivån. Med konsekvenser avser vi såväl positiva som negativa, med fokus på 

verksamhet och medarbetare framför konsekvenser för invånare. 

 

5.7.1 Positiva konsekvenser 

Enligt vad vi identifierat utifrån analys och bearbetning av vår empiri finns det flera fördelar och 

positiva aspekter med e-tjänster inom vårdsammanhang. Tillgängligheten för invånare nämns av 

flera respondenter som en positiv aspekt, samtidigt som den asynkrona, det vill säga 
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tidsoberoende, kommunikationskanalen underlättar för verksamhet och medarbetare i flera 

avseenden. Det blir till exempel inte i samma utsträckning nödvändigt med avsatta telefontider 

för personalen, vilket vi tolkar frigör tid som de kan nyttja på ett effektivare sätt. Detta ser vi i 

synnerhet gälla de dagar då det inte är speciellt många invånare som kontaktar vården via 

telefon, vilket skulle skapa luckor av tid som inte nyttjas till mer än att hantera samtal. En annan 

positiv aspekt som lyfts fram av flera av våra respondenter är att invånarna i större utsträckning 

vill och kan engagera sig i den egna vården, till exempel genom att hantera bokningar och söka 

reda på information. IT-strategen förklarar, som nämnt i avsnitt 4.4.2, att det är en absolut 

nödvändighet att fördela över ansvar på invånarna vad gäller egenvården. 

Ball och Lillis (2001) beskriver att webbaserade tjänster inom vården samt strömlinjeformade 

arbetsprocesser kan bidra till administrativa effektiviseringar, vilket bland annat ska kunna spara 

tid och minska pappersdokumenthantering medarbetare. Vi tolkar att de elektroniska 

hälsotjänster som kan nås och användas genom Mina vårdkontakter kan betraktas som 

webbaserade tjänster; således ser vi att de enligt författarnas synsätt har potential att bidra med 

effektivare administration för vårdens medarbetare. Det råder delade meningar om detta utifrån 

den bild vi fått från de empiriska data vi samlat in. I vissa avseenden, som exempelvis 

bokningsärenden återges en positiv bild att det har blivit bättre och mindre administrativa 

arbetsuppgifter för att hantera bokningar. Antalet uteblivna besök beskrivs även ha minskat i och 

med införandet av e-tjänster för att hantera av- och ombokningar. Därmed ser vi att det finns ett 

flertal fördelar i form av positiva konsekvenser av e-tjänster inom den offentliga vården.  

Från strategisk nivå samt delvis från operationell nivå framhålls även konsekvenserna av att 

tillgängliggöra journalen elektroniskt som positiva för verksamhetens arbetssätt gällande hur 

journalen i och med förändringen ska komma att hanteras. Det har även givits uttryck för att 

denna typ av förändring skulle kunna medföra stor nytta för kroniskt sjuka, vilka har ett faktiskt 

behov av att se olika värden för att exempelvis kunna räkna ut dosering av medicin. 

 

5.7.2 Negativa konsekvenser 

Vi har utifrån våra empiriska data även identifierat vissa mindre positiva konsekvenser med e-

tjänsteanvändningen, åtminstone kan de enligt vår tolkning betraktas som icke-önskvärda. En av 

våra respondenter berättar till exempel om att när en invånare väljer att använda sig av en viss e-

tjänst som erbjuds via Mina vårdkontakter, blir invånaren i fråga senare uppringd via telefon. 

Respondenten har själv upplevt detta, och fann det något märkligt att det går till på det viset. 

Väljer en invånare att kontakta vården via en e-tjänst, framför en traditionell kanal som 

telefonkontakt, är det enligt vår åsikt inte ett orealistiskt antagande att personen i fråga också vill 
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bli kontaktad på samma sätt, det vill säga genom ett meddelande som hamnar i inkorgen i Mina 

vårdkontakter. Samtidigt kan det i vår mening vara tvetydligt om detta ska betraktas som en brist 

eller ej, då det som påpekats endast bygger på antaganden och personliga åsikter, åtminstone vad 

vi känner till.  

Wikström (2005) diskuterar svagheter med e-tjänster, vilket vi ser kan kopplas samman med 

negativa konsekvenser som uppstår relaterat till tillämpning av e-tjänster även sett från 

verksamhetens perspektiv. Vi ser till exempel att otillräcklig teknologisk infrastruktur i 

sammanhanget av e-tjänster kan leda till mindre bra hantering av bland annat tidsbokningar, 

vilket vi menar i slutändan kan leda till ökad administrativ börda för personalen. 

En rimlig åtgärd skulle enligt vår mening kunna vara att införa en valmöjlighet för invånaren 

gällande hur denne vill bli kontaktad. Med en sådan justering där det är ändamålsenligt ser vi det 

som fullt rimligt att vissa invånare skulle föredra att bli kontaktade på samma sätt som de väljer 

att kontakta vården på, till exempel via ett elektroniskt meddelande. På så vis skulle medarbetare 

sannolikt kunna vinna tid på att formulera ett meddelande och sända iväg det med vetskapen om 

att det kommer fram till vederbörandes inkorg på endast ett försök. Vid en jämförelse med 

telefonsamtal kan det krävas flera försök innan invånaren ens kan ta emot samtalet, vilket vi ser 

kunna vara mer tidskrävande för personalen. Vi vill poängtera att vi inte avser att rikta kritik mot 

telefonkontakt som en mindre bra kanal inom vården på något vis, utan menar snarare att de 

invånare som föredrar att bli kontaktade på annat vis bör om möjligt kunna få bli det, och att tid 

därigenom kan vinnas som en synergieffekt.  

En begränsande faktor i detta sammanhang är Patientdatalag (2008:355), vilket också nämns av 

IT-strategen. Lagen innebär begränsningar i den mån att lagen reglerar vilket sätt vården och 

dess personal får hantera uppgifter om vårdtagare. En särskild svårighet med denna lag kopplat 

till Mina vårdkontakter, anser vi vara e-journalen. Det här grundar sig i att Patientdatalag 

(2008:355), utöver patientsäkerhet, även innebär att vården måste föra journal på sina patienter. 

Även om det enbart är leveransformatet som förändras, likt IT-strategens beskrivning, ser vi att 

det finns vissa problem och delade åsikter inom vården som kan betraktas som negativa 

konsekvenser av elektronisk åtkomst till journalen. Detta diskuteras mer i nästkommande avsnitt.  

 

5.8 Förändringsmotstånd 

I avsnitt 3.7 har vi ingående diskuterat förändringsmotstånd som kan uppstå vid organisatoriska 

förändringar. Avsnittet behandlade bland annat den viktiga aspekten att förändringsmotstånd inte 

alltid innebär något negativt, då befogad kritik kan innebära att icke önskvärda effekter av 
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förändringar undviks (Bruzelius & Skärvad, 2012). Vi beskrev även att förändringsmotståndet är 

olika beroende på om det är individ- eller gruppbetingat, där den stora skillnaden var att 

gruppbetingat förändringsmotstånd ofta är mer socialt betingat än dess individbaserade dito. 

I våra insamlade primärempiriska data har vi tolkat det som att det finns ett förändringsmotstånd 

gällande framförallt e-journalen. E-journalen är en framväxande e-tjänst i Mina vårdkontakter 

som ger invånaren möjligheten att komma åt sin egen patientjournal elektroniskt.  E-tjänsten har 

redan realiserats i vissa län, vilket diskuterats i avsnitt 3.1, men än så länge ej inom Region 

Östergötland. Enligt IT-strategen och Kommunikationsdirektören ska e-tjänsten fortsätta 

etableras inom Sverige under 2015. Wickramasinghe et al. (2005) framhåller att elektronisk 

åtkomst till patientjournalen öppnar upp för nya möjligheter med e-hälsa. I den här frågan råder 

det dock delade meningar bland våra respondenter huruvida det är en lämplig och gynnsam 

åtgärd eller ej för verksamheten och medarbetarna, i synnerhet läkarna. När vi har diskuterat e-

journalen med våra respondenter får vi höra från flera håll att journalen kan betraktas och 

används i många fall som ett arbetsverktyg för läkare, i likhet med vad som beskrivits i avsnitt 

3.7 av Berg (1998, refererad i Walsh, 2004). Det innebär som vi tolkat det att vissa anteckningar 

som görs i journalen skrivs på ett sätt som är möjligt för andra läkare att tyda, men mindre enkelt 

och i vissa fall obegripligt för patienter att förstå. Det kan till exempel handla om förkortningar 

och koder om används internt inom vården för att beskriva något relaterat till patientens hälsa. 

Även om patientjournalen enligt flera av våra respondenter är en patienthandling som ska kunna 

läsas och förstås av invånare, tolkar vi utifrån vad som beskrivs i avsnitt 4.4.5 att det finns ett 

behov från läkare att även kunna göra anteckningar som kan tolkas och förstås inom läkarkåren. 

Samtidigt skulle vissa vårdtagare (framförallt kroniskt sjuka) kunna ha stor nytta med en sådan 

typ av e-tjänst, förutsatt att innehållet i journalen kan tolkas och förstås av patienten.  Problemen 

som uppkommer från den operationella nivån beskrivs vara att vissa anteckningar inte längre kan 

skrivas i journalen om patienten med enkelhet kan få tillgång till den på egen hand, bland annat 

svåra sjukdomsbesked.   

Verksamhetschef 2 talar om att anteckningar i journalen ska göras på ett så konkret och 

ändamålsenligt sätt som möjligt. Detta kan enligt vår mening tolkas på olika sätt: vad menas 

egentligen med ändamålsenligt i sammanhanget av patientjournalen? Baserat på våra empiriska 

fynd kan vi konstatera att vissa läkare sannolikt skulle se verksamhetsinterna anteckningar i 

journalen som ändamålsenliga, i synnerhet om journalen är ett arbetsverktyg i betraktarens öga. 

Å andra sidan skulle förmodligen invånare i rollen som patienter se detta som mindre 

ändamålsenligt, då de enligt Verksamhetschef 2 är intresserade av fakta snarare än tolkningar av 

hur läkare upplever ett visst tillstånd. Ordet konkret i detta sammanhang tolkar vi syfta till att 
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journalen inte ska innehålla verksamhetsinterna kodord, som ändå inte kan tolkas och förstås av 

patienten. Även här ser vi att det finns utrymme för tolkning av vad som anses vara konkret. Ett 

antagande från vår sida är att läkare möjligen ser de verksamhetsinterna kodorden som mer 

konkreta, jämfört med en meningsformulering som beskriver samma sak. Omvänd situation 

gäller naturligtvis från patientens perspektiv då dessa kodord förmodligen endast skapar 

förvirring, vilket sannolikt gör att de upplever innehållet i journalen som mindre förståeligt 

jämfört med om dessa kodord hade exkluderats. 

Baserat på ovanstående resonemang konstaterar vi att det finns delade meningar inom Region 

Östergötland gällande hur patientens journal bör hanteras, samt huruvida den anses vara ett 

arbetsverktyg eller ej. Oavsett hur dess syfte väljer att betraktas tycks det finnas ett behov av 

någon form av arbetsverktyg inom vården, där läkare kan beskriva tillstånd eller tolkningar 

avseende patienters hälsa. Den intressanta frågan ser vi då vara: hur kan detta behov tillgodoses 

på ett sätt som tillfredsställer beslutsfattare, läkare och patienter? Verksamhetschef 1 nämner ett 

förslag till en lösning, där endast data som är relevant för patienten visas i någon form av 

alternativ lösning till tillgängliggörandet av patientjournalen elektroniskt.  

I likhet med Bratton och Gold (2012) samt Söderström (2010) hävdar vi att det är viktigt med en 

god arbetsmiljö då vi anser att detta är en förutsättning för att medarbetare på den operationella 

nivån ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Strömlinjeformade arbetsprocesser är enligt Ball och Lillis (2001) ett sätta att effektivisera 

verksamhetens processer. Strömlinjeformning nämns även av IT-strategen, som menar att vården 

behöver strömlinjeforma deras arbetsprocesser relaterat till ärendehantering bättre. Av vår empiri 

framgår det från flera respondenter att de system som används som ingång för viss typ av 

ärendehantering relaterat till Mina vårdkontakter behöver integreras i deras befintliga system. 

Det framgår dock i avsnitt 4.3.7 att systemintegration av vårdens befintliga system inte är en helt 

enkel uppgift, då vårdens IT-system enligt våra empiriska fynd tenderar att vara obenägna till 

förändring.  

Om arbetsmiljön påverkas negativt av e-tjänster riktade till invånare anser vi att det föreligger 

risk för att förändringsmotstånd uppkommer gentemot dessa. Den utmaning vi ser med detta är 

att lyssna och ta tillvara på de önskemål och behov som bland annat uttrycks av läkarkåren i en 

större utsträckning.  På detta vis anser vi att arbetet med e-tjänster tydligare kan knytas till 

verksamheten och således lättare förankras bland medarbetare på den operationella nivån. Detta 

skulle inte minst kunna tillämpas på e-journalen, där vi uppfattar att det ges uttryck för 

skepticism från vårdverksamhetens sida.  Utifrån de data vi samlat in från den operationella 

nivån gör vi bedömningen att den operationella nivån befinner sig någonstans mellan motstånds- 
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och acceptansfasen bland de fyra motståndsfaser som beskrivs av Bruzelius och Skärvad (2012), 

samt mellan ilska och förnekelsefasen som beskrivs av Cameron och Green (2009).  

Förändringen har accepterats, men i vår mening inte fullt ut baserat på empiriskt underlag från 

operationell nivå. Förutsatt att Region Östergötland i framtiden kan koppla sina strategier till 

verksamheten, ser vi att medarbetarna på den operationella nivån kan nå engagemangsfasen, likt 

beskrivet i figur 3.3. 

Watson (1971) hävdade att människor allt som oftast inte motsätter sig teknologisk utveckling, 

vilket vi inte heller uppfattar ligga till grund till det förändringsmotstånd vi ser på den 

operationella nivån. Vi bedömer framförallt att detta beror på att förändringarna, åtminstone 

gällande e-journalen, upplevs som styrande uppifrån och att de inte är tillräckligt förankrade i 

verksamheten. Vi är av åsikten att tillvarataganden av den operationella nivåns önskemål i större 

utsträckning kan vara fördelaktigt ur en strategisk ståndpunkt, då en sådan typ av förankring kan 

minska förändringsmotstånd (Bruzelius & Skärvad, 2012).  

 

5.9 Skillnader mellan förväntningar och verksamhetsmässiga konsekvenser 

Syftet med denna studie är som nämnt i avsnitt 1.3 att identifiera och beskriva konsekvenser av 

strategier samt av e-tjänster inom den offentliga vården. Utifrån de empiriska data vi samlat in, 

anser vi att det går att urskönja vissa skillnader mellan förväntningar som den strategiska nivå 

har kontra de som finns på den operationella nivån. Vi har även identifierat olika möjligheter och 

hinder relaterat till såväl e-hälsa som e-tjänster inom verksamheten. Vidare märkte vi även 

skillnader mellan respondenter på samma nivå. Vi kan bland annat konstatera att det inte finns 

någon tydlig konsensus mellan Kommunikationsdirektören och IT-strategen rörande vad 

fenomenet “e-tjänst” innebär. Den utgångspunkt som denna studie utgår från gällande fenomenet 

e-tjänst finns beskrivet i avsnitt 3.3, där vi framhåller att en e-tjänst är en typ av tjänst som 

tillhandahålls elektroniskt via ett elektroniskt gränssnitt, med stöd av informationsteknologi och 

internet. Svaren vi fick överensstämde inte alltid mellan respondenterna, fastän respondenterna 

hade samma eller liknande roller inom Region Östergötland. Detta var något vi fann intressant, 

då vi hade förväntat oss att skillnad i syn på begreppet framförallt skulle träda fram mellan den 

strategiska och operationella nivån. Därav ser vi att det bland annat finns skillnader avseende 

vilka förväntningar som finns eller mål som ska uppfyllas genom användningen av e-tjänster.  

Mellan de två olika nivåerna fann vi, likt väntat, en viss skillnad mellan den bild som 

respondenterna återgav kring e-hälsa i allmänhet och e-tjänster i synnerhet. Vi anser att denna 

skillnad gjorde sig mest tydlig gällande den så kallade “e-journalen”, likt diskuterat i avsnitt 5.8. 

Verksamhetschef 2 upplever vi vara positiv till den förändring som uppstår till påföljd av 
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införandet av patientjournalen elektroniskt. De verksamhetsmässiga konsekvenser som följer i 

och med förändringen beskriver hon vara positiva, då det blir enklare att ta ut essensen av det 

som står i journalen om den är fri från tolkningar och övrigt innehåll som inte är konkret fakta. 

Således ser vi inga större skillnader mellan de förväntade och faktiska konsekvenserna utifrån 

det som Verksamhetschef 2 beskriver. Om vi relaterar detta till de olika faserna som beskrivs i 

figur 3.3 av Cameron och Green (2009) samt Bruzelius och Skärvad (2012) tolkar vi det som att 

Verksamhetschef 2 befinner sig i engagemangsfasen av förändringen, då vi uppfattar att hon är 

positivt inställd till förändringen. Verksamhetschef 1 menar å andra sidan att det uppstår 

skillnader, främst i form av negativa konsekvenser till påföljd av förändringen. Därav ser vi att 

det finns skillnader avseende förväntningar och verksamhetsmässig konsekvenser av de 

strategier och beslut som fattas på ledningsnivå.  

Likt nämnt av Watson (1971) är människor i generell bemärkelse inte emot ny teknik, utan 

menar att förändringsmotstånd ofta uppstår av andra orsaker, vilket i e-journalens fall kan beror 

på nya arbetssätt. Arbetssätten beskrivs av Verksamhetschef 1 komma att försvåras på grund av 

de nya förhållningssätt som framförallt läkare behöver ha till journalen, vilket diskuterats i 

avsnitt 5.8. Detta förhållningssätt till förändringen bedömer vi utifrån vår tolkning av de åsikter 

Verksamhetschef 1 framför kunna relateras till faserna förnekelse och till viss mån ilska (se figur 

3.3). På det operationella planet påpekas det bland annat att denna förändring riskerar att 

medföra att medicinska uppgifter uteblir i journaler, och att så kallade “skuggjournaler” 

upprättas i den vanliga journalens ställe, likt diskuterat i avsnitt 4.4.5. Den operationella nivån 

anser att somliga känsliga uppgifter, som exempelvis sjukdomsbesked, kan vara skadliga för 

vårdtagaren. Utifrån detta ser vi, i likhet med IT-strategen, att det finns ett förändringsmotstånd 

från den operationella nivån. 

Vi uppfattar det som att e-tjänster riktade mot invånare inom vården inte används med sin fulla 

potential av olika anledningar. Verksamhetschef 2 menar exempelvis att somliga 

vårdinstitutioner endast använder e-tjänster som ett verktyg för att hänvisa till en traditionell 

kommunikationskanal. Med detta anser Verksamhetschef 2 att e-tjänsten inte fungerar på det 

tilltänkta supplementerande sättet, utan blir snarare bara en tjänst som hänvisar till en annan 

kanal (se avsnitt 3.3.1), exempelvis telefon. Således behöver invånaren i slutändan ändå kontakta 

vården via en traditionell kanal, vilket Verksamhetschef 2 ser som något kontraproduktivt sett till 

själva syftet med e-tjänsten som kanal. 
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5.10 Sammanfattning av analyskapitel 

I detta avsnitt sammanfattar vi tidigare analysavsnitt med syfte att kortfattat återge essensen av 

kapitlets avsnitt på en översiktlig nivå.  

Vi kan konstatera att det finns olika syn på om journalen ska användas som ett arbetsverktyg 

eller ej. Det visar sig även att förändringsmotstånd och dess olika faser som beskrivs i teorin kan 

appliceras på hur den operationella nivån upplever vissa organisatoriska förändringar, i synnerhet 

relaterat till e-journalen. Gällande den nationella e-hälsan framstår den som positiv utifrån vad 

som beskrivs i både teori och empiri. Ett uttalat mål med e-hälsa är att underlätta för personal, 

något som vi bedömer uppfyllas men inte fullt ut. Från operationell nivå uttrycks det att en 

starkare koppling behövs mellan tillämpade strategier och de behov som finns inom 

verksamheten.   

Gällande e-tjänsters roll som kanal är den avsedd att fungera som en komplimenterande kanal 

gentemot de traditionella kanalerna, snarare än ett substitut. Även om e-tjänster beskrivs ha 

underlätta arbetet för personalen i flera avseenden kan vi utifrån våra empiriska fynd konstatera 

att de kan ha motsatt effekt om verksamhetsflödet ej fungerar väl. Det framkommer som vi har 

uppfattat det dessutom att e-tjänsterna inte används till dess fulla potential. En patient som väljer 

att kontakta vården via en e-tjänst kan få svar om att ärendet har mottagits, och bli hänvisad till 

att ta kontakt med vården via en traditionell kanal såsom telefon.  

När det gäller strategiska förväntningar och verksamhetsmässiga konsekvenser konstaterar vi att 

det finns både likheter och skillnader i hur dessa tar sig i uttryck inom verksamheten. Det finns 

till exempel en gemensam positiv syn på e-hälsa, medan det råder delade meningar huruvida det 

är lämpligt att arbeta efter målsättningen att 30 % av alla bokningar ska ske elektroniskt.  

För att möta den problembild som beskrivs i problemformuleringen (avsnitt 1.2) framgår det från 

empirisk data att det blir nödvändigt med en tydligare ansvarsfördelning på invånare. Något som 

vi stött på i såväl teori som empiri vid olika tillfällen är införandet av elektronisk patientjournal, 

vilket redan har etablerats på flera håll i Sverige och beräknas träda i kraft för Region 

Östergötland under år 2015. Trots att det råder delade meningar om detta finns det en övertygelse 

om att satsningen i synnerhet kan komma att bli gynnsam för kroniskt sjuka patienter, som 

genom ändringen enklare beskrivs erbjudas åtkomst till sina medicinska värden och recept. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel kommer vi sammanfatta och diskutera kring de konstateranden vi gjort i 

föregående kapitel. Här besvarar vi frågeställningarna för att uppfylla syftet som presenterats i 

kapitel 1 Inledning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av våra slutsatser, där vi även 

sammanställer studiens kunskapsbidrag.  

 

6.1 Förväntade effekter med e-tjänster och e-hälsa 

I detta avsnitt kommer första frågan i frågeställningen besvaras: Vilka är de förväntade 

effekterna av e-tjänster på den strategiska nivån? Detta ser vi kunna knytas till studiens syfte – 

att identifiera eventuella gap mellan förväntningar och utfall. Detta avsnitt lägger vikt vid 

förväntningar.  

De befintliga strategierna för e-tjänster inom vården omfattas av strategierna för e-hälsa. E-

hälsostrategier i Sverige är framförallt tagna på nationell nivå, det vill säga att strategierna är 

gemensamma för landets regioner och landsting. Baserat på empiriska fynd finns det inom 

Region Östergötlands vårdverksamhet en enig syn på att de nationella strategierna för e-hälsa är 

en positiv satsning. De fördelar som beskrivs med detta innebär att det finns en gemensam 

lösning för e-hälsostrategier i Sverige, vilket ska säkerställa vårdens kvalitet och att vården håller 

samma konsekventa nivå i hela landet. Likt tidigare nämnt i kapitel 4. Empiri är målet för 

nationell e-hälsa att generera nytta för invånare, beslutsfattare samt hälso- och vårdpersonal 

(Socialdepartementet, 2010). Eftersom det finns möjlighet att göra verksamhetsspecifika 

anpassningar (se avsnitt 5.3), ser vi i enighet med utläst information från empirisk data att det 

finns god potential med en nationell e-hälsa och de e-tjänster som erbjuds riktat mot invånare. 

Satsningar på e-hälsa och därigenom främjande av invånares engagemang i den egna vården 

beskrivs av både primär- och sekundärempiri som nödvändigt för att möta problembilden 

avseende att den arbetsföra andelen minskar, medan behoven av vård ökar. En av de förväntade 

effekterna genom satsningar på både e-hälsa och e-tjänster är att överlägga ansvar på invånare 

för att avlasta vården, vilket beskrivs vara en nödvändighet för att möta framtida utmaningar (se 

avsnitt 5.3). En av de mer huvudsakliga förväntade effekterna av e-tjänster inom vården är att de 

ska fungera som en alternativ väg mellan vårdgivare och vårdtagare gentemot de traditionella 

kanalerna. Vi upplever att vissa förväntningar, som effektiviseringar, införlivas i form av 

önskvärda konsekvenser inom den operationella nivån medan andra förväntningar leder till 

mindre önskvärda konsekvenser, exempelvis ökad arbetsbörda för medarbetarna 



74 

 

6.2 Upplevda konsekvenser av e-tjänster på operationell nivå 

I det här avsnittet redogör vi för frågeställning två: Vilka är de faktiska konsekvenserna av e-

tjänster på den operationella nivån? Detta knyter även an till vårt syfte att identifiera 

konsekvenser, möjligheter och hinder med e-hälsa och e-tjänster. Gällande e-tjänsternas 

konsekvenser inom den operationella vårdverksamheten drar vi slutsatsen att det finns ett antal 

både positiva och möjligen oanade konsekvenser, som vi i detta avsnitt valt att benämna som 

negativa.   

E-tjänster medför att vårdpersonalens tid kan nyttjas på ett effektivare sätt. De minskar även 

mängden telefontid, vilket på operationell nivå beskrivs vara ineffektivt om det inte ringer. E-

tjänster i form av webbtidbokning leder till mindre uteblivna besök, då invånare kan välja en tid 

som passar dem. Webbtidbokningen innebär även mindre administration av bokningar, vilket 

minskar den administrativa bördan för personalen. Samtidigt framhålls det att inkommande 

ärenden via e-tjänster kan leda till ökad administration och stress vid ett mindre väl fungerande 

verksamhetsflöde. Därför inser vi vikten av att e-tjänster och dess tillämpning anpassas efter 

verksamheten och dess förutsättningar. Vi kan även konstatera utifrån empirisk data från 

operationell nivå att e-tjänster inom vården till viss mån upplevs som kontraproduktivt. En 

patient som väljer att kontakta vården via e-tjänsten Mina vårdkontakter beskrivs sannolikt 

föredra att bli kontaktad på samma sätt, det vill säga via ett elektroniskt meddelande. Trots det 

kan det inträffa att patienten ombes kontakta vården via telefonsamtal, vilket leder till merarbete 

för vårdpersonalen. Därför drar vi slutsatsen att e-tjänster kan medföra både positiva och 

negativa konsekvenser med e-tjänster kopplat till administration inom vården. 

 

En annan positiv konsekvens e-tjänster medför framgår vara att ansvarsfördelningen överläggs 

på invånarna, vilket minskar arbetsbelastningen för vårdpersonalen. Gällande e-journalen råder 

det konsensus om att det finns positiva effekter för framförallt kroniskt sjuka patienter, som med 

enkelhet genom e-tjänsten kan komma åt recept och se sina värden. Det framgår även att 

införande av tjänsten kommer att förändra hur vården arbetar med journalen, något det råder 

delade meningar om huruvida det är positivt eller negativt. Empirisk data från framförallt den 

strategiska nivån visar att det är en nödvändighet, medan det uttrycks ett förändringsmotstånd 

från operationell nivå gällande e-tjänstens lämplighet och påverkan på vårdens arbetssätt med 

journalen.  

 

Således kan vi konstatera och dra lärdomar om att det finns både önskvärda och mindre 

önskvärda verksamhetsmässiga konsekvenser av e-tjänster riktade mot invånare inom den 

offentliga vården. De positiva konsekvenserna har identifierats på både den strategiska och den 
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operationella nivån. När det gäller de konsekvenser vi har valt att benämna som negativa har 

dessa uttryckts enbart från den operationella nivån. En ytterligare lärdom och kunskapsbidrag 

med detta ser vi vara att e-tjänster har en betydande roll inom den offentliga vården, men att det 

är viktigt att reflektera över vilka konsekvenser som kan uppstå inom verksamheten genom dess 

tillämpning.  

6.3 Skillnader mellan förväntningar och konsekvenser 

I det här avsnittet avser vi att besvara frågeställning tre: Vilka skillnader finns mellan 

förväntningar och konsekvenser rörande e-tjänster och hur skulle dessa kunna hanteras? En del 

av studiens syfte var, likt nämnt i avsnitt 6.1, att identifiera och beskriva gap mellan e-

hälsostrategiernas förväntningar och utfall i verksamheten, något vi ämnar uppfylla i detta 

avsnitt. I våra empiriska data föreföll det som om den operationella och strategiska nivån i viss 

utsträckning verkar leva i två skilda verkligheter, i synnerhet gällande synen på journalen. Vi har 

kommit underfund med att detta sannolikt kan härledas till att de olika rollerna även medför att 

det finns olika intressen gällande strategier och dess faktiska konsekvenser. Någon från den 

operationella nivån kan exempelvis vara intresserad av vilka konkreta konsekvenser som uppstår 

av e-tjänsteanvändningen, medan de som arbetar med strategiska frågor kan vara mer 

intresserade av långsiktiga effekter. Vi drar därför slutsatsen att det behövs en starkare koppling 

mellan tillämpade strategier och verksamhetens behov för att hantera dessa skillnader.  

Likt nämnt i föregående kapitel upplevde vi denna skillnad som starkast gällande e-journalen. 

Detta ser vi styrker att den problembild som beskrivs i avsnitt 1.2 gällande elektronisk åtkomst 

till journalen till viss utsträckning fortfarande är aktuell. Journalen betraktas av vissa som ett 

arbetsverktyg, samtidigt som den beskrivs vara en patienthandling. Redan idag har patienten 

enligt lag rätt till att begära ut sin journal, vilken ska vara skriven på ett språk som patienten kan 

förstå. Från strategisk nivå beskrivs det endast vara leveransformatet som har ändrats. Det 

uttrycks dock oro från delar av den operationella nivån gällande konsekvenser om journalen görs 

tillgänglig elektroniskt. Detta framförallt då journalen har använts som ett arbetsverktyg, och att 

den i och med förändringen inte längre kan innehålla fackterminologi då vårdtagarna varken 

skulle kunna förstå eller ha nytta av sådant innehåll. Detta kan leda till att inofficiella 

“skuggjournaler” uppstår, där vårdpersonal för en journal som inte är tillgänglig för vårdtagaren.  

I och med införandet av e-journalen ser vi i likhet med insamlad empiri att det krävs nya 

arbetssätt kring hur vårdpersonal arbetar med journalen. På operationell nivå nämns att ett 

tänkbart alternativ för att hantera detta är att ta fram en alternativ lösning där invånare kan se 

sina värden och övrig medicinsk information. Utifrån empirisk data upplever vi ett behov från 
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den operationella nivån att inneha journalen som ett arbetsredskap, samtidigt som det också 

framgår att bland annat kroniskt sjuka vårdtagare skulle dra nytta av att få tillgång till sin journal. 

En lärdom som vi ser med detta, och som i vår mening är ett viktigt kunskapsbidrag med studien 

ser vi vara vikten av att ta hänsyn till de behov och önskemål som uttrycks från den operationella 

verksamheten inom vården. Detta gäller enligt vår mening i synnerhet vid beslutsfattande som 

påverkar medarbetarnas befintliga arbetssätt och rutiner. 

6.4 Sammanfattning av slutsatser 

Förväntningarna med den nationella e-hälsan konstaterar vi främst vara att forma en gemensam 

lösning för hälsorelaterade strategier, som ett steg för att säkerställa en hög kvalitet och 

konsekvent nivå på vården i Sverige. Gällande förväntningarna med e-tjänster inom vården ska 

de fungera som en alternativ väg till de traditionella kanalerna för att nå vården, samtidigt som 

de ska bidra till effektiviseringar i form av ändrade arbetssätt som ska underlätta för personalen. 

Gällande konsekvenser av e-tjänster på den operationella nivån kan vi konstatera att det finns 

både positiva och negativa implikationer. Till de positiva hör bland annat tidsbesparingar för 

personalen, exempelvis tack vare att e-tjänsteanvändningen för bokningar har lett till mindre 

uteblivna besök. Bland de negativa aspekterna fann vi inte minst att de förändrade arbetssätten 

som infinner sig på grund av åtkomst till journalen elektroniskt upplevs som en begränsning från 

den operationella nivån, vilket har lett till att förändringsmotstånd uppstått bland vårdpersonalen. 

Vi har även dragit slutsatsen att det finns skillnader mellan förväntningar och konsekvenser 

rörande e-tjänster. Upplevda konsekvenser kan till viss del härledas till vilken roll person 

innehar, samt om denne arbetar inom den strategiska eller operationella nivån. En väsentlig 

skillnad är enligt vår mening synen på e-journalen och de förändrade arbetssätt som tillkommer 

till följd av förändringen. Även om det framstår som positivt från både teori och strategisk nivå i 

empiri, uttrycks det viss oro från den operationella nivån. De menar att fackterminologi inte 

längre kan användas i journalen, och att de därigenom fråntas ett viktigt arbetsredskap. Den 

sammantagna slutsats och lärdom vi drar utifrån detta är betydelsen av att ta hänsyn till de behov 

som finns och uttrycks från den operationella vårdverksamheten, något vi också ser vara ett 

viktigt kunskapsbidrag med studien. Ett annat kunskapsbidrag med vår studie ser vi vara vikten 

av att reflektera över vilka konsekvenser som kan uppstå inom verksamheter genom tillämpning 

av e-tjänster. 
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7. Avslutande reflektion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att reflektera kring genomförandet av vår studie, samt om 

själva slutprodukten som detta arbete mynnar ut i.  

 

7.1 Arbetsprocessen 

Efter den initiala kontakten med Region Östergötland och vår första intervju stod det klart för oss 

att vi hade gjort rätt vägval gällande studiens riktning. Samtliga respondenter vi talat med har 

varit tillmötesgående och positiva till att både dela med sig av sina åsikter och erfarenheter, samt 

till studien som sådan. Den övergripande arbetsprocessen har varit av iterativ karaktär, i 

synnerhet mellan kapitel 3. Teoretisk referensram, 4. Empiri och 5. Analys. Med detta åsyftar att 

vi etappvis författat studiens olika kapitel för att vid senare skede gå tillbaka för att åtgärda 

eventuella svagheter i texten. Under processens gång upptäckte vi också vilket enormt område 

som studie innefattar samt utmaningen med att avgränsa studiens ämnesområde och omfång på 

grund av detta.  

Vi upplever att den kvalitativa forskningsstrategin och vår forskningsdesign med en explorativ 

tolkande fallstudie har lämpat sig väl för studien. Gällande insamling av primärempiriska data 

upplever vi att de semistrukturerade intervjuerna har fungerat väl, även om det i början var en 

utmaning att finna en god balans mellan struktur och frihet under intervjuerna. Den tematiska 

analysen anser vi ha varit ett gott verktyg för att kunna processa den stora mängd empirisk och 

teoretisk data vi samlat in under arbetets gång, även om det har varit utmanande att identifiera 

teman. Vi ansåg även att det har varit en utmaning att avgränsa den teoretiska referensramens 

omfång då det inom studiens ämnesområde finns en uppsjö av teorier, inte minst gällande 

strategi och e-hälsa. En tänkbar begränsning relaterat till detta är att djupgående diskussioner om 

relevant teori kan ha uteblivit.  

Sammanfattningsvis skulle vi beskriva arbetet som intressant, utmanande och givande, om än 

väldigt tidskrävande. Vi tar med oss många nya lärdomar från detta arbete, både om studiens 

ämne, samt om forskningsmetodik inom den kvalitativa forskningen. I efterhand ser vi att vi från 

början kanske borde avgränsat uppsatsens frågeställningar och syfte en aning, särskilt i det 

strategiska hänseendet då en lika stor uppsats som denna kan skrivas endast om just strategier. 

Detta kan även härledas till att primärempirisk data kan uppfattas som en aning generell, samt 

något strategifokuserad. Vi anser dock att det är intressant att jämföra förväntade effekter av 

strategi rörande e-tjänster och e-hälsa med hur effekterna av dessa upplevs på operationell nivå. 
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För att kunna göra detta bedömde vi det som lämpligt att fokusera på respondenter med 

verksamhetsansvar, då vi ser att de har en god insikt i den operationella vårdverksamheten, och 

har således kunnat bidra med en sammantagen bild av strategiernas konsekvenser. Då vi fann en 

hel del skillnader mellan vad de olika nivåerna ansåg rörande dessa frågor anser vi också att 

betydelsen av studiens syfte styrks. 

 

7.2 Produkten 

I denna studie har vi framförallt insamlat empiri från respondenter vars roller i vår mening kan 

hänföras till ledningsnivå. Vi ser detta tillvägagångssätt som en direkt konsekvens av att vi 

önskade få en överskådlig bild av Region Östergötlands strategiska arbete samt den operationella 

verksamheten. Någon observerande undersökning har alltså inte gjorts på vårdverksamheten, 

vilket kan ses som en svaghet då avsikten varit att undersöka konsekvenser i denna. Vi ser även 

att studiens validitet skulle kunna styrkas genom att tillföra inslag från den kvantitativa 

forskningsstrategin, exempelvis genom enkätundersökningar avseende hur läkare upplever 

förändrade arbetssätt med journalen. Tyvärr faller detta utanför studiens ramar, och vi lämnar 

istället detta som förslag till vidare forskning (se kommande avsnitt). Vår förhoppning är dock 

att studien ska medverka till kunskapsspridning inom ett högst aktuellt område inom vården, där 

det finns både möjligheter och utmaningar som enligt vår mening ställer krav på hållbara 

strategier kring både e-hälsa och e-tjänster. En annan förhoppning är att så ett inspirationens frö 

till framtida forskning inom ämnet. 

Slutligen vill vi reflektera kring studiens potentiella originalitet, vilket vi betonar göra med 

ödmjukhet och viss försiktighet. Vi är av åsikten att studien kan ses som en välbehövlig 

strålkastare som sätter journalen och i synnerhet e-journalen i ljusets sken. Vår förhoppning är att 

strålkastaren, för att hålla fast vid metaforen, bringar ett klarare ljus över vad journalens syfte 

anses vara inom vården, och att samtliga intressenters behov relaterat till hur journalen används 

tillgodoses på ett sätt som skapar nytta för såväl organisation och verksamhet som medarbetare 

och invånare. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens undersökningsområde kan vi konstatera att mycket forskning finns kvar att göra 

för att undersöka kopplingen mellan strategier och konsekvenser i operationell verksamhet inom 

vården. Utifrån denna studie anser vi att det vore av intresse att utföra någon form av etnografisk 

undersökning där forskaren genom observation undersöker om strategier upplevs tillräckligt 

förankrade i verksamhetens behov. En ytterligare intressant studie skulle enligt vår mening 

kunna utföras på samma sätt med kvantitativa metoder, där forskaren genom hypotesprövning 

kan fastställa hur e-tjänster inom vården upplevs från den operationella nivån. Vi anser att denna 

studies resultat kan ligga till grund för frågor som kan besvaras dels genom vidare kvalitativ 

undersökning (frågeställning 1), samt med kvantitativa metoder som involverar hypotesprövning 

och förslagsvis enkätundersökningar (frågeställning 2). Dessa frågeställningar ser vi dessutom 

kunna leda till studier som kan komplettera varandra i den mån att resultaten baseras på 

kvalitativ respektive kvantitativ data. 

Baserat på ovanstående resonemang har följande förslag på frågeställningar till vidare forskning 

arbetats fram: 

1. Hur upplever läkare och övrig vårdpersonal som arbetar med journalen att deras 

arbetssätt har förändrats i och med införandet av, och patientåtkomst till journalen 

elektroniskt? 

a. Vilka möjligheter och hinder uppstår, och hur skulle dessa kunna hanteras? 

 

2. Ställer sig vård- och omsorgspersonal positiva eller negativa till hur fenomenen e-hälsa 

och e-tjänster tar sig i uttryck inom den operationella vårdverksamheten? 

a. Hur ställer sig olika roller till detta? 

i. Finns korrelationer mellan roll och inställning till fenomenen? 
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Bilaga I: Begreppslista 

En rad olika förkortningar har använts i denna studie. För att förenkla för läsaren presenterar vi 

därför i denna bilaga några av de förkortningar och/eller begrepp som används genomgående i 

denna studie. Syftet med denna begreppslista är att bringa klarhet i somliga definitionsrelaterade 

frågor samt agera som stöd för läsaren. Nedan följer en matris där vi klargör vissa begrepp där vi 

anser att det behövs förtydliganden. 

 

Begrepp/Förkortning Förklaring 

SKL Sveriges kommuner och landsting 

Interpretativ Tolkande perspektiv 

IT Informationsteknologi 

Patient Individ som har behov av vård och vårdas av 

en vårdinstitution. Används synonymt med 

vårdtagare. 

Vårdtagare Se beskrivning av patient ovan. Används 

synonymt med patient. 

Invånare Individ som bor i Sverige.  
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Bilaga II: Intervjuguide 

 

Syftet med intervjun 

Syfte med den här intervjun är att samla in empiri till vår studie om e-tjänsters konsekvenser 

inom verksamheten i vården. Det är en explorativ studie, och själva intervjun kommer att 

bedrivas enligt en semistrukturerad intervjuform. Det innebär att vissa frågor och teman är 

fördefinierade, men vi öppnar samtidigt upp för andra frågor och områden som kan komma upp 

under intervjun. 

 

Sammanfattning av studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter e-tjänster kan ha på en större 

vårdorganisations verksamhet och dess medarbetare. Vi kommer belysa detta utifrån ett 

strategiskt och operationellt perspektiv, och utifrån dessa undersöka hur e-tjänster kan påverka 

verksamheten. Med denna studie syftar vi dessutom att beskriva eventuella gap mellan e-tjänster  

och verksamhetsbehov. 

 

Inledning 

Har du några frågor eller funderingar redan nu, innan vi påbörjar intervjun? 

 

Datum:............................................................................................................................................. 

 

Plats:................................................................................................................................................ 

 

Om respondenten 

Namn:.............................................................................................................................................. 

 

Antal år i IT-branschen:................................................................................................................... 

Inspelning: Ja O  Nej O 

Anonym: Ja O  Nej O 



89 

 

Bakgrund 

● Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter inom organisationen? 

● Vad har du för bakgrund? 

● Hur skulle du beskriva en e-tjänst? 

● Vad arbetar du med för närvarande? 

● Hur skulle du beskriva en typisk arbetsdag? 

Om e-tjänstens konsekvenser inom organisationen 

Strategisk nivå 

● Hur skulle du beskriva begreppet e-hälsa? 

○ Hur tillämpas e-hälsa inom Region Östergötland? 

○ Målet med e-hälsa är enligt nationellehälsa.se att skapa konkret nytta för invånare, 

personal och beslutsfattare 

■ Kan du ge något exempel på hur Region Östergötland arbetat för att 

underlätta det dagliga arbetet för vårdpersonalen? 

■ Hur ställer du dig till en nationell e-hälsa? 

● På vilka sätt påverkar strategin för nationell e-hälsa: 

○ Ert strategiska arbete? 

○ Invånarnas e-tjänster/mina vårdkontakter? 

● Vilka konsekvenser inom vårdverksamheten uppfattar du utifrån tillämpade strategier och 

förhållningssätt gällande e-tjänster? 

○ Kan du berätta eller ge exempel på hur du har varit involverad i en sådan 

situation? 

● Hur skulle du beskriva att e-tjänsten mina vårdkontakter påverkar verksamheten? 

○ Om förtydliga: T.ex. arbetsrutiner och personal? 

● Vilka parter har varit involverade vid planeringen och utvecklingen av e-tjänsten Mina 

vårdkontakter? 

○ Om personal ej har varit med/frågats, varför har dessa inte involverats? 

● Hur påverkar faktorer som lagar och riktlinjer förvaltning av e-tjänster? 

● Vilka mål är det tänkt att e-tjänsten mina vårdkontakter ska uppfylla? 
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○ Om förtydligande: Är det tänkt att den ska fungera som ett komplement eller 

substitut till mer etablerade kanaler så som telefon? 

● Finns det några hinder gällande e-tjänsteförvaltning av teknisk karaktär, exempelvis icke-

kompatibla system? 

Operationell nivå 

● Skulle du kunna beskriva hur processen ser ut vid hantering av ett ärende via e-tjänsten 

mina vårdkontakter? 

○ Är det t ex flera system involverade i processen? 

■ Om ja, är dessa system synkroniserade med varandra, det vill säga att 

uppdatering av data drivs automatiskt? 

■ Ser processen annorlunda ut om det gäller av-/ombokning kontra 

förnyelse av recept? 

● Vilken typ av personal är involverad vid ärendehantering av mina vårdkontakter? 

○ På vilket sätt är de involverade? 

○ Om läkare/sjuksköterskor ansvarar för administrativt arbete: 

■ Vad ser du för eventuella möjligheter och hinder med detta? 

● Får personalen genomgå någon utbildning relaterat till ärendehanteringen av 

förfrågningar via e-tjänsten mina vårdkontakter?   

○ Om ja, kan du beskriva hur en sådan utbildning kan se ut? 

○ Om nej, vad tycker du idén att utbilda personalen i detta sammanhang? 

● Läkare vid Södersjukhuset i Stockholms län har yttrat att det administrativa arbete de 

måste utföra medför att patienterna känner att de inte får den uppmärksamhet de förtjänar 

och behöver (Söderström, 2010). 

“Den bästa lösningen vore om ‘doktorn gör det som doktorn ska göra’ 

tycker Dan Andersson. Mycket av det administrativa arbetet kan skötas av 

annan personal, som med sina kunskaper dessutom skulle fixa det 

snabbare.” (Söderström, 2010, s. 31). 

● Hur ställer du dig till denna problembeskrivning? 

○ Om medhåll, hur arbetar region Östergötland konkret för att detta ska motverkas? 

○ Om ej medhåll, varför? Vad är era åsikter kring detta? 
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● Utseendet på Mina vårdkontakter nyligen ändrats. Det nya gränssnittet beskrivs vara 

renare, enklare och erbjuda en tydligare struktur. Även en hjälplänk har tillkommit. 

Förändringarna ska enligt beskrivning medföra att det blir enklare för invånaren att 

använda sig av tjänsten. 

● Har det skett några liknande ändringar i verksamheten för att förenkla eller förbättra 

användarupplevelsen och arbetsrutiner relaterat till ärendehanteringen inom 

verksamheten? 

○ Om ja, kan du berätta något om hur? 

○ Om nej, har ni några framtida planet på att införa liknande ändringar inom 

verksamheten? 

Framtida utvecklingsplaner 

● Hur ser du på framtiden gällande arbetsrutiner och ansvar för att hantera inkommande 

förfrågningar via e-tjänsten mina vårdkontakter, finns det några möjligheter, utmaningar, 

förändringar, alternativa lösningar etc.? 

Avslut 

● Är det något som du tycker att vi har missat att fråga om, eller något du önskar tillägga? 

● Har du några övriga frågor om studien, eller om intervjun? 

● Skulle det vara okej om vi kontaktar er igen, om det skulle dyka upp några nya frågor 

från vår sida? 
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Bilaga III: Exempel på transkribering 

 

Hellström: Om vi blickar framtidsplaner, framtida utvecklingsplaner. Nu har vi fått lite svar 

förvisso om hur det ser ut, men hur ser framtiden ut annars för mina vårdkontakter, satsningar på 

det? Har man några vidare utvecklingsplaner? 

Kommunikationsdirektören: Det är ett stort antal tjänster som vi ser att vi vill ha och där är mer 

ekonomin som fördröjer det hela, hur mycket pengar ska man satsa på här. Det finns väldigt 

många tjänster som vi skulle kunna få in, men som sagt pengar finns inte. 

Hellström: Det kanske är en begränsning? 

Kommunikationsdirektören: Det finns ju förslag att man ska kunna se sina vaccinationer, se sina 

remisser, alltså det är mycket som är på väg in. Förnya hjälpmedel, jämföra vårdcentraler kan 

man göra idag. Jag tror… Nu är det cirka 30 % som har konto. Om vi kan få in den här journalen 

via nätet så tror jag att det blir många fler. Jag har själv konto eftersom vill veta vad det är jag 

pratar om. Om man inte gör ärenden, om det inte finns så många tjänster så går man ju inte in 

och skaffar sig inte ett konto, utan det måste finnas ett bra utbud som är intressant för mig. Men 

om jag till exempel kan se alla mina vaccinationer, har det samlat på ett ställe, då blir det väldigt 

intressant och bra. Det tror jag är framtiden; fler tjänster kommer göra att fler skaffar konton och 

då blir det bättre. Och man känner sig kanske mer säker också. om man går in någon per år så “ 

hur var det man gjorde” 

Hellström: Man glömmer bort kanske? 

Kommunikationsdirektören: Ja. 

Hellström: Då tänker jag lite på det här, återigen man har den här nationella strategin, så är det en 

absolut intressant aspekt med att få med sig hela nationen på det här tänket, men det gäller väl 

kanske till viss del att det finns ett gemensamt intresse för satsningar? 

Kommunikationsdirektören: Ja, absolut. Att vi är eniga om det och så kommer det komma det 

här mitt “hälsokonto”, där man ska kunna spara ner olika saker. I Mina vårdkontakter ligger det 
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som pågår nu, men om jag vill spara någonting så kommer man… nationellt tar man fram en 

plats där man ska kunna spara information. 

Hellström: Om sin egen hälsa? 

Kommunikationsdirektören: Ja precis. Då ska du dels kunna spara vissa delar i din journal eller 

om du säger att det här med vaccinationer och sen kan du också koppla in andra appar, till 

exempel resultat på olika saker.  

Hellström: Är det något annat än HälsaFörMig? 

Kommunikationsdirektören: Nej, det är samma. Det har bara bytt namn.  

Hellström: Ville bara bekräfta, för det lät väldigt bekant i beskrivningen.  

Kommunikationsdirektören: Det här tror jag många kroniker, många diabetespatienter. Att de 

kan ha allt på samma ställe är ju en väldig fördel. Man har sina värden, man har sina recept, man 

har allt på ett ställe. Jag tror de vill ha det. Jag tror att kroniker kan vinna mycket på det här. Sen 

kan man säga att det är en miljon som står utanför det här och det tror jag där för dem så blir det 

gamla vanliga sättet. Men det är inte så att det blir någon försämring för dem. En del tycker så 

här “ni satsar på allt det här”, men det här är en ytterligare en möjlighet. 

Hellström: Ni stänger inga dörrar som, tidigare nämndes? 

Harnesk: Det kanske behövs mindre som vi var inne på tidigare telefontid? 

Kommunikationsdirektören: Ja, och kanske att det är lättare att komma fram än för de som 

behöver ringa. 
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Bilaga IV: Exempel på tematisk datakodningsmatris 

 

Tema: Förändringsmotstånd  

  

 Förändrade arbetssätt  Förändringsmotstånd mot e-

journalen 

IT-strategen ”Inga förändringar, enbart 

leveransformatet som ändrats” 

”Det är egentligen ingenting 

som är nytt, annat än att 

utlämnandet är elektroniskt” 

Kommunikationsdirektören ”Läkare ska hinna läsa igenom, 

så vi håller på att arbeta fram ett 

regelverk som man ska känna 

inom verksamheten att ’det här 

är bra’” 

”Patienterna vill jättegärna ha 

det och det är mer skeptiskt på 

insidan” 

Verksamhetschef 1 ”Journalen är vårt 

arbetsverktyg, som nu tas ifrån 

oss” 

”Alltså, det här är inte färdigt! 

Så känner jag” 

Verksamhetschef 2 ”Journalen har alltid varit vårt 

redskap, vårt verktyg, men 

synen har förändrats”. Vi måste 

förändra synen och arbetssättet” 

”Jag ser positiva effekter” 
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Tema: Strategi och e-hälsa 

 Nationella satsningar på e-

hälsa 

Mål med e-hälsa 

IT-strategen ”[…] det är det som är 

jätteviktigt, att det nationella… 

Det arbetet som sker nationellt, 

det är inte någon som kommer 

och trycker det ner på oss, utan 

det är ju någonting som vi gör i 

samverkan med alla andra.”. 

”[…] det handlar om, vi gör inte 

det här för att vara snälla, det är 

inte därför man har tagit 

besluten. Utan det är absolut 

nödvändigt, för det kommer inte 

att fungera att bedriva hälso- 

och sjukvård på samma sätt som 

vi har gjort tidigare, vi måste 

lägga över ansvaret på 

invånarna.” 

Kommunikationsdirektören ”Vi har ju en egen strategi för 

Östergötland, som följer det här 

nationella dokumentet 

(strategin) i stort” 

”Det ska vara samma tjänster 

var man än bor i Sverige. Vi 

tror att det är mötet mellan 

patienten och verksamheten 

som det är viktigt att prata om. 

’Du vet väl om att du kan göra 

tjänster via Mina 

vårdkontakter?’” 

Verksamhetschef 1 ”För barnavårdscentralen är det 

bättre, för dem slipper sitta och 

kalla tider. Men det här att 

landstinget har gått ut med att vi 

ska ha... är det 30 % av varje 

planerat besök ska vara 

webbokade 2015? Dom har inte 

fattat, känner jag då. Dom tror 

att det här med webbtidbok, att 

man vinner så förskräckligt 

mycket. Och man vinner till en 

viss del, om man har bra 

bemanning och flyt på 

verksamheten.” 

”De flesta som hör av sig till 

oss är ju inte friska, utan dom 

lider ju av något besvär. Och 

jag vet inte om det är hälsa, det 

är mera sjukdom.” 

Verksamhetschef 2 ”Jag upplever det som en ram, 

ambitioner och visioner som 

måste finnas”. 

”Det finns fria händer, så man 

kan välja vilka delar man vill 

jobba med lokalt” 

”Se nytta i det här, kan det gå 

hand i hand?” 

 

”De personer som bedriver 

frågorna måste tänka igenom 

och undersöka: vad är positiva 

effekter, vad är negativa 

effekter? Och kunna identifiera 

och prata om det här. Och sen 

jobba med negativa effekter ska 

bli mindre, och få ut mer 

fördelar av arbetssättet. Då kan 

man lyckas ” 
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