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Abstrakt 
 
Bakgrund: Användandet av e-hälsotjänster ses som ett viktigt steg för effektivisering av 

vården och för att främja folkhälsan. Stillasittande är ett stort folkhälsoproblem och 

kunskapen om rekommendationer för fysisk aktivitet antyds var ojämlikt fördelad i 

förhållande till individernas socio-ekonomiska status. Tre fjärdedelar av alla som söker 

hälsorelaterad information är helt eller delvis okritiska till informationskällan. 1177 

Vårdguiden är en del av arbetet med nationella e-hälsan i Sverige och innehållet fakta 

granskas. På www.1177.se finns det indikationer på att kännedomen om webbportalen 

tidigare varit låg hos vissa grupper i samhället. Syfte: Syftet med studien var att 

undersöka om och hur 1177 Vårdguiden användes av medborgare i en mellanstor stad i 

Sverige, som resurs för att främja hälsan. Metod: En webbaserad enkät konstruerades i 

EvaSys och skickades med email till 99 personer i en stad i norra Sverige, med en 

svarsfrekvens på 54%. Respondenterna var mellan 18-90 år och jämnt fördelade mellan 

män och kvinnor. Respondenterna var samtliga församlingsaktiva och kontaktades via 

en maillista kopplad till församlingen. Resultat: Alla respondenter som besökt 1177 

Vårdguiden har sökt efter fakta om besvär eller sjukdomar men endast en respondent har 

använt portalen för att läsa råd om fysisk aktivitet. Kvinnor ansåg i större utsträckning 

att hälsa och livsstil var viktigt för dem. De uttryckte också ett större intresse av fakta 

och råd om livsstilsförändringar för att själva kunna påverka sin hälsa. 

Konklusion: I 1177 Vårdguiden finns det outnyttjad potential att nå ut med 

hälsofrämjande och kvalitégranskad information, som berör fysioterapivetenskap. 

Mer forskning kan tänkas förbättra jämlikheten när det gäller kunskap om 

hälsofrämjande levnadssätt. 

 
Nyckelord: 1177 Vårdguiden, e-hälsa, enkät, fysiskaktivitet, hälsofrämjande.  
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Bakgrund 
Hälso- och sjukvården i Sverige strävar efter att bli mer hälsofrämjande, bland annat genom 

att påverka stillasittande som är ett av nutidens stora livsstilsproblem (Statens 

folkhälsoinstitut, 2012), genom att stödja med information om hur levnadsvanor påverkar 

hälsan och erbjuda motivationshöjande insatser (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

 
Tillgången på vårdrelaterad information är idag mycket omfångsrik, både från offentliga 

och privata aktörer. Under det senaste decenniet har det uppstått större behov av IT-tjänster 

och hanteringen av denna information ställer allt fler krav på informationssäkerheten 

(Ewald, 2012; Socialdepartementet, 2010). Användandet av e-hälsotjänster som ökar 

tillgängligheten på livsviktig information ses som ett viktigt steg för effektivisering av 

vården och för att främja folkhälsan både i Europa och Sverige (European Commission, 

2013; Socialdepartementet, 2010).   

 

Fysisk aktivitet har fått ett genombrott i svenska hälso- och sjukvårdens arbete i och 

med fysisk aktivitet på recept (FaR) och fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling (FYSS) (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Idag finns det allmänna 

rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014; YFA, 

2011). Trots att kunskap om rekommendationer för fysisk aktivitet har ökat finns det 

fortfarande stora skillnader i befolkningen när det gäller kännedom om dessa 

rekommendationer (Knox, Estliger, Biddle & Sherar, 2013; Andreassen et al., 2007). 

För att nå ut till fler människor behövs insatser på detta område, t.ex. krävs det mer 

forskning för att inkludera alla i hälsopromotions kampanjer (Knox et al., 2013).  

 

I vården idag tillämpas ”enkla råd” om fysisk träning på ungefär 5 min per tillfälle som ett 

första av tre steg i mötet med patienter. Det saknas vetenskapligt stöd för att denna metod 

ger effekt vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna (Socialstyrelsen, 2011). Däremot finns 

det ett måttligt vetenskapligt stöd för att ”rådgivande samtal”, vilka beräknas ta mellan 10 

och 30 min, har effekt (Socialstyrelsen, 2011). Endast en liten del, cirka fem procent, av 

hälso- och sjukvårdens resurser går till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser 

(Statens folkhälsoinstitut, 2005). Att använda moderna och sammanhållna e-hälsotjänster 

verkar ha en stor potential att minska både väntetider och kostnader i vården 

(Socialdepartementet, 2010). 
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När det gäller användandet av internet i hälsorelaterade syften är det vanligast att läsa 

hälsorelaterad information och därefter att använda sig av internet för att bestämma om 

det är värt att besöka en doktor (Andreassen et al., 2007). Andreassen et al. (2007) har i 

sin studie konstruerat en enkät där 1000 personer, i åldrarna 15-80 år, från sju 

europeiska länder över telefon fick svara på frågor om hälsorelaterad 

internetanvändning. Från studien framgick det att kvinnliga internetanvändare 

intresserar sig mer för hälsorelaterad information och att låg ålder verkar positivt för 

användandet av internet i hälsorelaterade syften. Vidare använde var fjärde respondent 

internet för att förbereda eller följa upp besök hos läkare och efter att ha använt e-

hälsotjänster var det dubbelt så vanligt att känna sig lugnad av informationen jämfört 

med att uppleva oro. Knox et al. (2013) har undersökt skillnader i hur väl olika personer 

känner till rekommendationer om fysisk aktivitet. De fann att kunskapen om 

rekommendationerna var ojämlikt fördelat i förhållande till deras socioekonomiska 

status, det vill säga deras kön, ålder, utbildning och anställningsstatus. Andreassen et al. 

(2007) visar att, vid val av vårdgivare var möjlighet till e-hälsa tjänster en viktig faktor 

för mer än en tredjedel av respondenterna och av 7903 personer var det 20% av 

respondenterna som var beredda att förändra vanor vad gäller diet eller livsstil. 

 

1177 Vårdguiden är en satsning av hälso- och sjukvården i Sverige för att främja hälsa, öka 

allmänhetens kunskap och stärka patientens ställning (Inera, 2014). 1177 Vårdguiden är i 

linje med EU:s policy för e-hälsa (European Commission, 2013) och en del av arbetet med 

den nationella e-hälsan (Socialdepartementet, 2010). På internetsidan 1177 Vårdguiden 

finns bland annat fakta och råd om sjukdomar, hälsa och livsstil. Information presenteras i 

artiklar, filmer, möjlighet att ställa anonyma frågor till sjukvårdspersonal, bloggar, länkar 

till andra hälso- och sjukvårdsrelaterade sidor (http://www.1177.se). En Amerikansk studie 

(Fox, 2006) visar att det är vanligare att börja söka hälsorelaterad information i en sökmotor 

på internet och sedan besöka flera olika sidor än att börja söka information på 

hälsorelaterade sidor. Samma studie visar också att tre fjärdedelar av alla som söker 

hälsorelaterad information på internet, ibland, nästan aldrig eller aldrig kontrollerar källan 

och datumet till informationen de hittar (Fox, 2006). 1177 Vårdguidens innehåll skrivs och 

granskas av läkare, sjuksköterskor och andra experter i vården (Inera, 2014). 1177 

Vårdguiden har alltså en nära koppling till den svenska hälso- och sjukvården, där 
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fysioterapeuter är en yrkesgrupp. Författaren till denna studie har valt att utgå ifrån ett 

fysioterapeutiskt perspektiv för att angripa frågeställningen, baserat på Broberg & Tyni-

Lennés (2009) ämnesbeskrivning av fysioterapi (sjukgymnastik). Ämnesbeskrivningen 

redogör för fysioterapivetenskap, dess perspektiv, centrala begrepp och vetenskapliga 

referensramar. Exempel på viktiga områden är förståelsen av kroppens rörelse och funktion 

som grund för hälsa, att människan har förmåga till förändring, lärande, utveckling och att 

nå sina mål i sin livsmiljö. Med ett gemensamt begrepp kan detta benämnas 

fysioterapivetenskap (Broberg & Tyni-Lenné, 2009).  Idag har webbportalen 1177 

Vårdguiden 3 miljoner besökare per månad (Inera, 2014). På www.1177.se har det tidigare 

meddelats att kännedomen om portalen varit låg hos vissa grupper i samhället (1177 

Vårdguiden, 2011). Författaren anser att en studie ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är av 

intresse då inga liknande studier har hittats. 
 
Syfte  

Syftet var att undersöka om och hur 1177 Vårdguiden användes som resurs för att främja 

hälsan, av medborgare i en mellanstor stad i Sverige.  

 

Frågeställningar  

- Hur används 1177 Vårdguiden när det gäller information och kunskap om fysisk aktivitet? 

- Hur stor del av respondenterna har använt 1177 Vårdguiden för att läsa hälsofrämjande råd 

om fysisk aktivitet? 

- Finns det skillnader i användandet av 1177 Vårdguiden i förhållande till kön eller ålder? 
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Metod och Material  

Urval  

Urvalet till studien består av medborgare ifrån en medelstor stad i norra Sverige. Samtliga 

medlemmar i en församling, bestående av ungefär 130 medlemmar 2014. I urvalsgruppen 

var det 99 personer som hade sin e-post uppskriven i en maillista som författaren fick 

tillåtelse av pastorn att använda i den här studien. Övriga medlemmar hade inte en 

mailadress som kontaktuppgift och uteslöts ur studien. Respondenterna kontaktades via 

mail.  

 

Inklusionskriterier: Respondenter som har en mailadress i församlingens kontaktlista. 

 

Mätinstrument 

För att undersöka om och hur 1177 Vårdguiden når ut med hälsofrämjande råd och 

information om fysisk aktivitet till målgruppen, har en enkät konstruerats av författaren med 

egna frågor (se bilaga 1). Innan arbetet med enkäten startade undersöktes möjligheterna att 

använda reliabilitets- och validitetstestade enkäter. Folkhälsoenkäter återfanns och blev 

inspiration vid utformning av frågor men då syftet var för specifikt för att använda dessa 

frågor i studien, utformades ändamålsenliga frågor.  
 

EvaSys 

För att utforma en internetbaserad enkät som kan skickas via mail, har verktyget EvaSys 

använts vid konstruktionen. Programmet är till för att skapa enkäter och används bland 

annat till kursutvärderingar på Luleå tekniska universitet. Samtidigt som författaren fick 

tillgång till programmet fick densamme också en kort demonstration av hur det används. 
 

Enkätkonstruktion 

Arbetet med enkäten har följt en process mycket lik den som Carter, Lubinsky & Domholdt 

(2011) beskrivit. Denna innefattar fem grundläggande steg: att skapa ett utkast av enkäten, 

expertgranskning, revidering, pilottest och slutlig revidering. Det är huvuddragen vid 

enkätkonstruktion och en mer detaljerad redovisning följer nedan.  
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Skapa ett utkast av enkäten  

Enkäten innehåller kategoriska faktafrågor och frågor med rangordnade svar enligt 

Likertskalan. Dessa är vanligt förekommande och standardiserat format för frågor till 

enkätstudier (Ejlertsson, 2005). Samtliga frågor är slutna då dessa passar för att analyseras 

deskriptivt. En fråga har flervalsalternativ i svaret, vilket används för att mäta t.ex. kunskap 

eller beteende (Carter et al., 2011). Då studien var avsedd att skrivas ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv med fokus på hälsofrämjande, söktes information från 1177 Vårdguiden som kan 

relateras till fysioterapivetenskap och hälsofrämjande enligt Broberg & Tyni-Lenné (2009). 

Från valt avsnitt på www.1177.se utformades sedan frågor utifrån ämnesrubriker, t.ex. 

avsnittet ”hälsa och livsstil” med ämnesrubriker som ”sömn” och ”filmer om träning” 

resulterade i enkätfrågor utformade ifrån dessa. 

 

Expertgranskning  

När enkätfrågor utformades har författarens handledare, som undervisar och forskar i e-

hälsa vid Luleå tekniska universitet, varit ett stöd för att få konstruktiv kritik. Utifrån hennes 

feedback har enkäten kunnat förbättras genom revidering.  

 

Pilotstudie  

Innan enkäten skickades till målgruppen fick en testgrupp om sex personer svara på 

frågorna och ge feedback via mail till författaren. Detta för att testa validiteten, det vill säga 

att undersöka om frågorna är svårtolkade eller inte mäter det författaren avsett. Därefter 

reviderades enkäten utifrån testgruppens feedback.  

 

Motivera respondenterna att svara   

Vad gäller det interna bortfallet var tio av enkätfrågorna obligatoriska, vilket eliminerar det 

interna bortfallet på de frågorna. Övriga frågor fick respondenten välja själv om hen ville 

svara på. När den slutliga versionen av enkäten hade skickats till målgruppen och två veckor 

passerat skickades ett påminnelsebrev ut för att försöka nå ut till dem som inte svarat vid 

tidigare mailkontakt. För mer detaljerad beskrivning av svarsfrekvens och det externa 

bortfallet se Figur 1. 
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Figur 1. Svarsfrekvens och det externa bortfallet. 

Analys 

Dagen efter att sista svarsdatum passerat sparades data ner i Character Separated Values 

(CSV) format. När filen sedan öppnats i Excel, som är det program som använts för analys, 

började arbetet med att tolka, åskådliggöra och sammanställa data. Färgkodning användes 

för att göra datasetet mer överskådligt, vilket underlättade analysen. För att sedan behålla 

aktuella ändringar och möjliggöra analys på ett tillfredställande sätt sparades filen om till 

Excel Binary File Format (XLS) vilket är ett av formaten som Excel använder. Vid den 

deskriptiva analysen har Excels funktioner min, max, median, average, count if och sum 

använts, samt sortering av erhållet dataset. Dessa metoder användes för att på ett enkelt sätt 

hantera och åskådliggöra resultatet. 

 
Etiska överväganden 

Under arbetet med studien har etiska aspekter behandlas enligt principerna om autonomi, 

nytta, göra gott och inte skada (Carter et al., 2011). Deltagarna har informerats om syftet 

med studien så att de självständigt kan bestämma om de vill delta eller inte. Detta har skett 

skriftligt i informationsbrevet som skickats i samband med enkätundersökningen. 

Deltagarna har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under arbetet med 

studien och för att bevara deltagarnas integritet har inga personuppgifter som gör det möjligt 

att identifiera deltagarna hanterats i studien. Då ålder, kön, utbildning, etc. i vissa fall 

kunnat indikera vem som skrivit vad, har inga namn nämnts i studien. Författaren har ingen 

ekonomisk vinning eller några dolda avsikter med arbetet. Författaren har också haft för 

avsikt att vara objektiv med arbetet under hela processen.  

Förfrågan	  om	  
medverkan	  	  
n=99	  

Svar	  
n=37	  

Ej	  Svarat	  
n=62	  

Påminnelsebrev	  
n=62	  

Svar	  
n=16	  

Bortfall	  
n=46	  
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Resultat 

Respondenterna var jämt fördelade mellan kvinnor och män, 26 kvinnor och 25 män. 

Åldersspannet var mellan 19 och 88 år, med en medelålder på 53 år och medianen var 52 år. 

Av de 53 enkätsvaren var det 58% som kände till 1177 Vårdguiden och 38% som både hade 

kännedom om portalen samt själv besökt den, se Figur 2.  

 

 
Figur 2. Illustration av antalet respondenter med/utan kännedom om webbportalen 

www.1177.se och hur många av dessa som har/ej har besökt sidan. 

 
Av de tjugo respondenter som besökt 1177 Vårdguiden var det en tydlig skillnad i hur 

portalen användes. Det var en tydligt större användning av portalens information om 

sjukdomar än information om hälsofrämjande. Alla respondenter hade använt portalen 

för att hitta fakta om sjukdomar men 25% eller färre hade använt portalen för att ta del 

av information om fysisk aktivitet, se Figur 3. 

 
Figur 3. Användningen av 1177 Vårdguiden ur ett Fysioterapeutiskt perspektiv. 

 

Utan	  
Kännedom,	  
n=22	  

Besökt,	  	  
n=20	  

Ej	  Besökt,	  
	  n=11	  

Kännedom,	  
n=31	  

20	  

5	  

1	   1	  
4	  

0	  

15	  

19	   19	  
16	  

Läst	  om	  
Sjukdomar	  

Läst	  om	  Hälsa	  o	  
Livsstil	  

Läst	  om	  Fysisk	  
aktivitet	  

Läst	  "Rörelse	  är	  
Livsviktigt"	  

Prövat	  råd	  från	  
1177	  

Använding	  av	  1177	  Vårdguiden	  	  
Ja	   Nej	  
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Vidare så var det endast ett fåtal som använt sig av 1177 Vårdguiden för att ta del av 

fakta och råd om hälsofrämjande processer, som inryms i fysioterapivetenskap, se Figur 

4. I Figur 4 framgår även att fem respondenter har tagit del av annan information om 

hälsa och livsstil som inte har räknats upp i enkätfråga 3.6. Vilken information de tagit 

del av framgår inte i denna studie. 

 
Figur 4. Ämnen i avsnittet om hälsa och livsstil på 1177 Vårdguiden och antalet 

respondenter som tagit del av information från respektive ämne. 

 

Bland respondenterna var det inga stora skillnader mellan hur många kvinnor och män som 

besökt webbportalen www.1177.se. Men skillnaden var större i hur många kvinnor 

respektive män som känner till portalen. Det fanns även skillnader i hur kvinnor och män 

tagit del av hälsofrämjande information som berör fysioterapivetenskap, i förhållande till de 

som besökt www.1177.se. Fler kvinnor än män hade besökt www.1177.se men fler män än 

kvinnor hade tagit del av hälsofrämjande information som berör fysioterapivetenskap, se 

Tabell 1. 

  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  

Användningsområden	  	  

Antal	  respondenter	  
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Tabell 1. Antalet respondenter som besökt, känner till eller tagit del av information på 1177 

Vårdguiden, uppdelat efter kön. 

 Kvinnor  
n (%) 

Män 
n (%) 

Känner till 1177 Vårdguiden 19 (70)  12 (46) 
Besökt www.1177.se 11 (41)  9  (35) 
Tagit del av hälsofrämjande 
information som berör 
fysioterapivetenskap* 

 4  (15)  6  (23) 

Totalt 27 (100) 26 (100) 
* Antalet respondenter som svarat ja på någon av enkätfrågorna 3.4 - 3.7 eller 4.4 

 
Respondenter mellan 18-30 år fick den högsta procentuella frekvensen vad gäller besök 

på-, kännedom om- och användning av www.1177.se, men det är också den minsta 

gruppen. Hos respondenterna över 50 år var det en mindre andel som besökt 1177 

Vårdguiden än hos respondenterna som var 50 år eller yngre, se Tabell 2. 

 
Tabell 2. Antalet respondenter som besökt, känner till eller tagit del av information på 1177 

Vårdguiden, uppdelat efter ålder. 

 18-30 år 
n (%) 

31-50 år 
n (%) 

51-65 år 
n (%) 

65+ 
n (%) 

Känner till 1177 Vårdguiden 4 (80) 11 (79) 6 (30) 10 (71) 

Besökt www.1177.se 4 (80)  7  (50) 4 (20)  5  (36) 

Tagit	  del	  av	  hälsofrämjande	  
information	  som	  berör	  
fysioterapivetenskap* 

3 (60)  4  (29) 0 (0)  3  (21) 

Totalt  5 (100) 14 (100) 20 (100) 14 (100) 
* Antalet respondenter som svarat ja på någon av enkätfrågorna 3.4 - 3.7 eller 4.4 

 

Vad gäller skattningen från 0-10, hur väl respondenten instämmer i påstående 2.1 ”Hälsa 

och livsstil är viktigt för mig” och 2.2 ”Jag är intresserad av fakta och råd om 

livsstilsförändringar, för att själv kunna förbättra min hälsa” från enkäten (se bilaga 1) så 

skattade kvinnorna något högre i båda fallen, se Tabell 3. 
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Tabell 3. Självskattad betydelse av Hälsa och livsstil samt intresset av råd och fakta om 

livsstilsförändringar för att själv kunna förbättra sin hälsa, uppdelat efter kön. 

 Kvinnor 
Medelvärde (Median) 

Män 
Medelvärde (Median) 

Hälsa och Livsstil 8,7 (9) 7,9 (8) 
Livsstilsförändringar 8,3 (8,5) 7,1 (8) 
Totalt n=26*  n=26  
* Ett internt bortfall förekommer i denna grupp då en respondent inte svarade på frågan. 

 

Det finns skillnader i skattning i förhållande till respondentens ålder. Respondenterna över 

65år hade den mest positiva inställningen till fakta och råd om livsstilsförändringar och 

lägst skattade åldersgruppen 31-50 år, se Tabell 4. 

 

Tabell 4. Självskattad betydelse av områdena Hälsa o Livsstil samt fakta och råd om 

Livsstilsförändringar, uppdelat efter ålder.  

 18-30 år 
Medelvärde 
(Median) 

31-50 år 
Medelvärde 
(Median) 

50-65 år 
Medelvärde 
(Median) 

65+ 
Medelvärde 
(Median) 

 Hälsa och livsstil  8,8 (8,5) 8,2 (9) 8,4 (9) 8,7 (9) 
 Livsstilsförändringar  7,8 (8) 6,7 (7) 7,3 (8) 8,5 (9) 
Totalt n=5  n=14 n=19* n=14  
* Ett internt bortfall förekommer i denna grupp då en respondent inte svarade på frågan. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Enkäten som mätinstrument 

Anledningen till att en mailenkät valdes till det här arbetet var för att det möjliggör att nå ut 

till en stor urvalsgrupp till en mindre kostnad än att skicka enkäten med brev. Svaren 

riskerar inte att tappas bort på vägen och behöver inte matas in för hand i en dator för 

analys. Andra fördelar med en mailenkät är att den kan bibehålla respondentens anonymitet. 

(Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Vid utskick av enkäten med programmet EvaSys 

skickades en länk till respondentens mail som av-aktiverades när respondenten lämnat in 

enkäten, vilket gjorde att endast ett svar per länk kan erhållas. Informationsbrevet innehöll 

samma länk som i påminnelsebrevet, så även om man fått båda breven går det bara att svara 

en gång. En till fördel med EvaSys var att om respondenten inte kände till eller inte använt 

1177 Vårdguiden så skippades följdfrågorna, vilket minimerar tidsåtgången för 

respondenten.  

 

Bortfall 

För att motivera respondenterna att svara på enkäten skickades ett påminnelsebrev ut och 

när sista svarsdatum passerat räknades det externa bortfallet till totalt 43 obesvarade 

enkäter. En av dessa var kontrollenkät för att kunna besvara eventuella tekniska frågor från 

respondenterna och skickades till författaren själv. Efter påminnelsebrevet var en 

respondent som meddelade att hen fått dubbla utskick, därför kontrollerades maillistan igen 

och två dubbletter upptäcktes. Vid denna genomgång av maillistan upptäcktes också vad 

som troligt skulle kunna varit dubbla adresser, så som en privat och en arbetsmail. Om så 

var fallet kan det ha påverkat resultatet om samma person svarat både från mail och 

jobbmail. Det skulle också kunna vara så att det externa bortfallet i själva verket är lägre än 

det redovisade, om dessa troliga extraadresser avlägsnats. För en illustration av processen se 

Figur 1 i metoddelen.  

 

Det interna bortfallet fanns möjlighet att helt eliminera vid utformningen av enkäten, om 

alla frågor gjorts obligatoriska. Författaren valde att låta respondenten själv välja om hen 

önskade svara på frågor som ansågs mindre betydelsefulla för studien, för att inte behöva 

lägga tid på frågor som eventuellt inte skulle komma att redovisas i det färdiga resultatet. 

Det interna bortfallet blev sex obesvarade frågor för en av respondenterna och dessa frågor 
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uteslöts därför i analysen. Vid obligatoriska frågor kan det också hända att någon 

respondent verkligen inte vill svara, frågan kanske upplevs beröra alltför personliga delar av 

livet. Det enda alternativet då är att helt låta bli att svara på enkäten, vilket ökar det externa 

bortfallet. Därför valdes bara de frågor som ansågs viktigast utifrån frågeställning och 

bakgrunden till obligatoriska. Det vill säga de enkätfrågor med klaraste förankringen i 

fysioterapivetenskapen och som ger det tydligaste svaret på frågeställningarna valdes till 

obligatoriska. 

 

Urvalet 

Författaren hade förhoppningar om att kunna få ett urval där generaliseringar av svaren blir 

berättigat och resultaten kan jämföras i förhållande till populationen i stort. Urvalet är inte 

slumpmässigt utan valdes för att försöka få ett så pass stort antal svar som behövs, för att 

sedan kunna utföra enkla deskriptiva analyser på datasetet. Att endast inkludera de som har 

en mailadress kan tänkas resultera i ett positivare svar än vad som hade varit fallet om 

urvalet istället skett slumpvis från ett befolkningsregister. Särskilt med tanke på det som 

Wiklund Axelsson, Melander Wikman, Näslund & Nyberg (2013) har funnit att allmänna 

erfarenheter av Information and communications technology (ICT), särskilt av mobil och 

internet användning, är associerat med hälsorelaterad ICT användning. Så när 

respondenterna redan har erfarenhet av epost, borde det återspeglas i ett mer positivt svar på 

användningen av internet i hälsorelaterade syften, vilket gör att svaret inte är generaliserbart 

till hela befolkningen. Urvalsgruppen valdes också för att det fanns spridning både vad 

gäller ålder och kön hos respondenterna, samt att antalet medlemmar var lämpligt för att 

praktiskt kunna genomföra studien.  
 

Enkätkonstruktion  

Sex av de åtta frågorna som ej var obligatoriska utformades som likertskalor, vilka används 

för att mäta attityder hos respondenterna. Likertskalor passade bra till frågorna då det är 

tillåtet att dessa är utformade som ett värderande påstående, där respondenten får instämma 

eller ta avstånd från detsamma (Ejlertsson, 2005). Genom att använda en struktur i frågorna 

som tidigare har använts i enkätstudier, genomföra expertgranskning av enkäten och en 

pilotstudie, ville författaren både förbättra validitet och reliabilitet i frågorna. Validiteten för 

att minska dem systematiska felen så att frågorna faktiskt mäter det som de avser att mäta 

och reliabiliteteten för att minimera slumpmässiga fel som kan göra att upprepade 

mätningar ger olika resultat (Ejlertsson, 2005). Det hade varit intressant att ha en följdfråga 
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på 3.6 för de respondenter som valde alternativet ”tagit del av annan information om hälsa 

och livsstil som inte räknats upp”, för att få reda på vad det var för information om hälsa 

och livsstil som respondenten läst. Men i det här arbetet var fokus i första hand på, om 

respondenterna läser hälsofrämjande information och inte i detalj vad de läser. 

 

Resultatdiskussion  

Av respondenternas svar framgick det att 1177 Vårdguiden främst används för att hitta fakta 

om besvär eller sjukdomar och att endast ett fåtal hade använt portalen för att ta del av 

hälsofrämjande information inom fysioterapivetenskapen, t.ex. fysisk aktivitet eller 

återhämtning. Detta blir tydligt när samtliga som besökt 1177 Vårdguiden har sökt efter 

fakta om besvär eller sjukdomar men endast en respondent som använt portalen för att läsa 

råd om fysisk aktivitet, så som rörelse, motion eller träning. Om antalet respondenter som 

svarat positivt på någon av frågorna 3.4-3.7 och 4.4 räknas samman blir det ett antal på tio 

respondenter, dvs. det var hälften av alla respondenter som använt portalen för att ta del av 

hälsofrämjande information inom fysioterapivetenskapen. Författaren anser därför att 

användandet av 1177 Vårdguiden vad gäller information och kunskap om fysik aktivitet är 

lågt. Men finns det då skillnader mellan män och kvinnor eller olika åldersgrupper? Till 

exempel har det föreslagits att äldre litar mindre på webbaserad info (Myndigheten för 

vårdanalys, 2014) vilket inte kunde stödjas utifrån respondenternas svar. I denna studie är 

deltagarna visserligen redan selekterade utifrån inklusionskriterierna att respondenterna ska 

ha en mailadress, vilket innebär att respondenterna redan använder sig av internet i viss 

utsträckning. Åldersgruppen 50-65 åringar hade markant lägst kännedom om 1177 

Vårdguiden och här var det ingen som tagit del av hälsofrämjande information inom 

fysioterapivetenskapen. Wiklund Axelsson et al. (2013) har funnit att äldre svenskars 

användning av internet för hälsorelaterade syften var låg. I deras studie var respondenterna 

mellan 55-105 år och det stämmer överens med resultatet från denna studie. 

 

Andreassen et al. (2007) har funnit att kvinnor är mer intresserade av hälsorelaterad 

information på internet och det stämmer överens med respondenternas svar. Således verkar 

det vara så som Knox et al. (2013) kommit fram till, att det fortfarande finns skillnader 

mellan olika grupper i kunskapen om fysisk aktivitet och att det behövs insatser för att öka 

denna kunskap. Män 50-65 år verkar vara en grupp som är värd att rikta framtida insatser 
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och resurser på, för att öka kännedomen om den resurs 1177 Vårdguiden utgör och möjligen 

göra tillgänglig information mer intressant för gruppen. 

 

Hälsa, livsstil, fysisk aktivitet och återhämtning är invävt i fysioterapivetenskapen (Broberg 

& Tyni-Lenné, 2009). Därför har fysioterapeuter (sjukgymnaster) god möjlighet att, genom 

sitt yrkesarbete, vara med och påverka spridningen av denna kunskap. Vad gäller e-hälsa 

går utvecklingen av nya tjänster snabbt och e-hälsa antas ha en stor potential att förbättra 

vården vad gäller kvalité och effektivitet (European Commission, 2013; 

Socialdepartementet, 2010). Som blivande fysioterapeut känns det värdefullt att hänga med 

i utvecklingen för att ta tillvara dessa potentiella resurser. Resultaten från detta arbete pekar 

på att det kan finnas en outnyttjad potential i 1177 Vårdguiden vad gäller hälsofrämjande, 

kvalitégranskad information. Information som kan vara värdefull att kunna hänvisa till och 

som berör fysioterapivetenskap. 

 

Patienter som söker efter hälsorelaterad fakta och råd ställs ofta inför att på egen hand sålla 

bland all den information, med enorm variation i kvalité, som finns tillgänglig på internet 

via en sökmotor som Google (Josefsson, 2011). Denna metod används visserligen av både 

nya och erfarna internetanvändare men kan lätt resultera i ett så stort antal träffar att en 

känsla av uppgivenhet infinner sig (Josefsson, 2011). Vården i Sverige ska bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (SBU, u.å.). Författaren anser därför att det är en 

trygghet som fysioterapeut att kunna hänvisa sina klienter till kvalitégranskad information, 

utgiven av Sveriges troligt största arbetsgivare för fysioterapeuter d.v.s. den svenska 

sjukvården genom samverkan mellan alla landsting och regioner. 

 

Resultaten i det här arbetet lämpar sig av flera anledningar inte till att dra generaliserande 

slutsatser, detta på grund av enkätstudiens storlek och en ökad risk för metodfel då inga 

liknande studier kunnat stödja enkätfrågornas validitet eller reliabilitet. Arbetet får gärna 

fungera som inspiration för fortsatta studier på området. Det verkar motiverat med 

ytterligare forskning och insatser för att hälsofrämjande information ska nå ut i större 

utsträckning än vad det idag gör. Författaren anser att fortsatta studier vad gäller e-

hälsointerventioner så som 1177 Vårdguiden och liknande internetsidor behövs. Detta för 

att förbättra användbarhet, kvalitetssäkra informationen och möjliggöra en jämlik tillgång 

på information om hälsofrämjande levnadssätt. Vidare anser författaren att fysioterapeuter 
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har god möjlighet att bidra med engagemang och kunskap från sin profession för att främja 

folkhälsan. 

 
Konklusion  

Hälsoportalen 1177 Vårdguiden används nästan inte alls för att ta del av information och 

kunskap om fysisk aktivitet. Av respondenterna som besökt 1177 Vårdguiden hade samtliga 

använt portalen för att hitta fakta om besvär eller sjukdomar, endast en respondent hade läst 

råd om fysisk aktivitet. Män i åldersspannet 50-65 år hade klart lägst kännedom och ingen i 

denna grupp hade tagit del av hälsofrämjande information som berör fysioterapivetenskap. I 

1177 Vårdguiden finns det outnyttjad potential att nå ut med hälsofrämjande och 

kvalitégranskad information, som berör fysioterapivetenskap. Mer forskning kan tänkas 

förbättra användbarhet av e-hälsointerventioner och jämlikheten vad gäller kunskap om 

hälsofrämjande levnadssätt. Fysioterapeuter borde kunna bidra med kunskap från sin 

profession och via e-hälsa tycks det finnas möjligheter för denna yrkesgrupp att vara med 

och främja folkhälsan.     
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Bilaga 2 
Information och förfrågan om medverkan i examensarbete  

Hej! 

Jag skriver mitt examensarbete i sjukgymnastik på Luleå Tekniska Universitet. Det här är 

en inbjudan till dig att medverka i mitt arbete. För att få en så bred urvalsgrupp som möjligt 

har jag fått lov av pastorn att använda församlingens medlemmars mailadresser. Syftet med 

arbetet är att undersöka om och hur 1177 Vårdguiden används för att främja hälsa. Den 

förväntade betydelsen är att skapa ett underlag för om en stor svensk hälsoportal som 1177 

Vårdguiden, når ut med hälsofrämjande information om fysisk aktivitet. Samt att urskilja 

styrkor i vårdens hälsofrämjande informationsarbete på 1177 Vårdguiden och lyfta möjliga 

områden för fortsatta studier. 

 

För att fördjupa mig i ämnet har jag utformat en enkät som består av 18 frågor med färdiga 

svarsalternativ. Frågorna fokuserar på 1177 Vårdguidens utbud av hälsorelaterad 

information på internet. Svaren från enkäten kommer sedan ligga till grund för mitt arbete. 

Enkäten tar ungefär 4 minuter att besvara. 

 
För att ingen som svarar på enkäten ska kunna identifieras i det färdiga resultatet kommer 

inga namn eller personnummer att hanteras i studien. Inte heller församlingens, stadens eller 

länets namn kommer finnas med i studien.  Deltagande är frivilligt men uppskattas och är 

till stor hjälp. Ditt svar behövs innan 2014-04-20. Ett påminnelsebrev kommer att skickas 

efter ungefär halva tiden. Genom att svara på och skicka in enkäten ger du ditt godkännande 

att delta i studien. Du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange varför. 
 

För att komma till enkäten trycker du på länken här under 
 

Arbetet kommer att redovisas på LTU och det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras på LTU:s hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html i mitten 

av juni. 
 

Jag är tacksam för ditt deltagande i denna studie! 

Har du funderingar kring arbetet eller enkäten så är du välkommen att höra av dig 
 

Med Vänliga Hälsningar    Handledare  
Andreas Petersson   Universitetslektor Anita Melander-Wikman  
Mail: nadpet-9@student.ltu.se  Luleå Tekniska Universitet 
Mobil: 070-XXXXXXX   0920-491000 (växel) 
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Bilaga 3 
Förfrågan om medverkan i examensarbete - Påminnelsebrev 

Hej! 

För ungefär två veckor sedan blev ni kontaktad via mail om att delta i en enkätstudie, 

som jag skriver som examensarbete på Luleå tekniska universitet. Det här är det 

påminnelsebrev som nämndes i förra mailet och det är till för att öka antalet svar, så att 

resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt. Om ni inte har svarat på enkäten finns det 

fortfarande möjlighet fram till den 20 april. 
 

Enkäten tar ungefär 4 minuter att besvara och består av 18 frågor med färdiga 

svarsalternativ. Frågorna fokuserar på 1177 Vårdguidens utbud av hälsorelaterad 

information på internet. Svaren från enkäten kommer sedan ligga till grund för mitt arbete. 

Det går bara att lämna in enkäten en gång från bifogad länk. 
 

Syftet med arbetet är att undersöka om och hur 1177 Vårdguiden används för att främja 

hälsa, genom information om fysisk aktivitet. Den förväntade betydelsen är att urskilja 

styrkor i vårdens hälsofrämjande informationsarbete på 1177 Vårdguiden och lyfta möjliga 

områden för fortsatta studier. 
 

För att ingen som svarar på enkäten ska kunna identifieras i det färdiga resultatet kommer 

inga namn eller personnummer att hanteras i studien. Inte heller församlingens, stadens eller 

länets namn kommer finnas med i studien. Deltagande är frivilligt men uppskattas och är till 

stor hjälp. Ditt svar behövs innan 2014-04-20. Genom att svara på och skicka in enkäten ger 

du ditt godkännande att delta i studien. Du har rätt att avbryta din medverkan utan att ange 

varför. 
 

För att komma till enkäten trycker du på länken här under 
 

Arbetet kommer att redovisas på LTU och det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras på LTU:s hemsida http://pure.ltu.se/portal/sv/studentthesis/search.html i mitten 

av juni. 

Jag är tacksam för ditt deltagande i denna studie! 

Har du funderingar kring arbetet eller enkäten så är du välkommen att höra av dig 
 

Med Vänliga Hälsningar    Handledare  
Andreas Petersson   Universitetslektor Anita Melander-Wikman  
Mail: nadpet-9@student.ltu.se  Luleå Tekniska Universitet 
Mobil: 070- XXXXXXX   0920-491000 (växel) 


