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Abstract 

Aim 

Identify the factors underlying older people's attitudes towards TeleHealth, as well as describe 

how to improve these attitudes.  

 

Background 

Sweden's rural municipalities exhibits a substantial population decline, at the same time the 

proportion of senior citizens, above the age of 65, is expected to grow during the coming 

years. The people of working-age are migrating out of the rural areas which presents a 

problem of financing local healthcare. Older age increases the risk of a multitude of chronic 

diseases which increases the need for regular contact with healthcare providers. TeleHealth is 

a solution which has been given attention globally which entails, among other things, that 

healthcare consultation is provided through live video feed instead of face to face meetings. 

Implementation of new technical solutions requires a well established acceptance if the 

introduction is to be a success.  

 

Method 

Semi-structured interviews were used to collect the data which were then transcribed 

according to the secretary-method. A thematic analysis was then performed on the transcribed 

material. Four people were interviewed, all of who were above 65 years old and resident of a 

rural municipality.  

 

Results 

Personal experience regarding healthcare and current knowledge of technology were the 

factors identified as affecting older people's attitudes towards TeleHealth.  

 

Conclusion 

Older people's confidence with handling technology must increase in order to improve their 

attitudes regarding TeleHealth. They must also be reassured that the quality of their healthcare 

does not decline with the implementation of TeleHealth. 

 Keywords: TeleHealth, acceptance, attitude, older, consultation, health care, rural area. 



Sammanfattning 

Syfte  
Kartlägga vilka faktorer det är som påverkar äldre människors inställning till TeleHealth samt 

redogöra för hur inställningen kan förbättras. 

 

Bakgrund 

Sveriges glesbygdskommuner tappar invånare och andelen invånare över 65 år förväntas öka 

allt mer inom de kommande åren. Eftersom personer i arbetsför ålder flyttar från 

glesbygdskommunerna uppstår problem med finansiering av sjukvårdsanläggningar. Med 

högre ålder ökar risken för att drabbas av kroniska sjukdomar och behovet av kontakt med 

sjukvård blir större. TeleHealth är en lösning som fått global uppmärksamhet och innebär 

bland annat att sjukvårdskonsultation kan ske med hjälp av videokonferens istället för att ske 

ansikte mot ansikte. Men att  implementera en ny teknisk lösning kräver att det finns en 

etablerad acceptans för att införandet inte skall bli misslyckat. 

   

Metod 

Semi-strukturerade intervjuer användes för att samla in data som transkriberades enligt 

sekreterarmetoden så att en tematisk analys  kunde utföras. Urvalet bestod av fyra personer 

som var över 65 år och bosatta i en glesbygdskommun.  

 

Resultat  

Personliga erfarenheter av sjukvård och nuvarande kunskap om teknik var faktorer som 

påverkade de äldre människornas inställning till TeleHealth.  

 

Slutsats 

För att äldre människors inställning till TeleHelth skall kunna förbättras måste de få ett ökat 

självförtroende att hantera teknik, samt försäkras om att kvalité på deras vård inte blir lidande 

av att använda TeleHealth.  

 

 Nyckelord: TeleHealth, acceptans, inställning, äldre, konsultation, sjukvård, glesbygd.    
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Introduktion 

Det finns en utmaning att i framtiden klara av att erbjuda alla människor oberoende bostadsort 

tillgång till sjukvård (Currie, Philip & Roberts, 2015). I diskussionen om lösningar har bland 

annat koncepten Telehealth (TH), eHealth, Health Information Technology och TeleMedicin 

fått ett stort utrymme. Innebörden av begreppen är likvärdiga och i denna studie kommer 

begreppet TH att användas. TH innebär att information och kommunikationsteknologier 

(IKT) samt elektronisk information används för att stödja medicinsk vård på distans. Inom 

konceptet TH kan konsultation mellan patient och sjukvårdspersonal ske med hjälp av IKT t 

ex videokonferens, istället för ett möte ansikte mot ansikte (Butcher, 2015). Ytterligare en del 

som ingår i TH beskriver Yang (2015) som hälsosensorer som t ex kan mäta patientens puls, 

blodsocker och blodtryck i realtid för att sedan sända information direkt till patientens 

mobiltelefon eller läkare. Denna studie kommer huvudsakligen fokusera på IKT delen inom 

TH. 

 

TH har implementerats inom många olika  pilotprojekt runtom i världen. Oregon Health & 

Science University har bland annat utfört ett projekt som erbjöd patienter medicinsk 

konsultation med hjälp av IKT (Butcher, 2015). Projekt pågick under en åtta-årsperiod och 

skall enligt Butcher sparat 6.4 miljoner dollar i resekostnader för de drygt 970 patienter som 

medverkade. Danmarks politiker insåg år 2011 att det i framtiden kommer vara problematiskt 

att finansiera sjukvården, därför fokuserar Danmark i nuläget enligt Brodersen och 

Lindegaard (2015) på att öka möjligheten för patienter att få vård direkt i hemmet med hjälp 

av TH. Det finns fler länder som har en liknande inriktning som Danmark. Bland annat 

Taiwan som vill att den äldre befolkningen skall ges möjlighet att behandlas hemma i högre 

utsträckning, Lu, Chi och Chen (2014) menar att TH har kommit att bli en viktig mekanism 

för leverans av sjukvård i Taiwan. TH är egentligen ingen ny innovation men Angood (2015) 

menar att möjligheten att utnyttja tekniken är mer aktuell nu än någonsin tidigare. 

 

Problemområde/Forskningsfråga  

Sveriges totala befolkning förväntas öka med 20 procent de närmaste 40 åren och enligt 

Karlsson (2015, 8 januari) kommer glesbygdskommuner tappa cirka 10 procent av sina 

invånare under samma tidsperiod. Begreppet „glesbygd‟ beskriver i den här studien en 

kommun som har få invånare, men sträcker sig över stora arealer. Största problemet är enligt 

Örstadius (2014, 25 februari) att andelen invånare över 65 år förväntas öka i  

glesbygdskommunerna. På grund av detta menar Karlsson att finansieringen av sjukvården 

blir försvårad, då de som arbetar och skattar inom kommunen måste täcka upp kostnaderna 

för alla bosatta i kommunen. Men det är inte bara finansieringen av sjukvård som är 

komplicerad inom glesbygdskommunerna. Mörtvik (2014, 27 januari) och Gustafsson (2015, 

19 november) menar att det finns svårigheter för glesbygdskommuner att attrahera kompetent 

personal till sina vårdcentraler. Detta bidrar till att patienter ofta tvingas söka sjukvård på 

annan ort än där de är bosatta. Genom att implementera TH så menar Lu et al. (2014) att 

sjukvården kan förbättras för patienter som lever med kroniska sjukdomar samt ökar 

tillgängligheten för patienter som bor i glesbygder. Butcher (2015) menar dessutom att 

patienter kan få ekonomiska fördelar när TH nyttjas. Men är dessa aspekter tillräckliga för att 

attrahera nya användare till den nya tekniska lösningen?  
 

Problemet med en åldrande befolkning existerar inte enbart i Sverige. Yang et al. (2015) 

menar att det finns en oro över att den befintliga sjukvårdsstandarden som ges till den äldre 

befolkningen runtom i världen, sannolikt inte kommer gå att upprätthålla i framtiden. Det 

finns i nuläget en förhoppning på att TH skall vara lösningen på detta problem i många länder 

(Brodersen & Lindegaard, 2015; Lu et al., 2014). Men att införa en ny teknisk lösning är inte 
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okomplicerat, bland annat för att människor generellt är negativa till förändringar då det 

innebär att de måste lära sig något nytt och byta inlärda rutiner (Hägerfors,1995; Karten, 

2009; Pearlson & Saunders 2013). Den aktuella målgruppen för TH är framför allt människor 

över 65 år, Raymundo och Da Silva Santana (2014) menar att äldre människor ofta har större 

svårigheter än yngre att hantera ny teknik. Sørensen (2008) fann även i en enkätstudie att 58% 

av befolkningen i en av Danmarks glesbygdskommuner var negativa till att använda en IKT 

lösning, för konsultation med sjukvårdspersonal. Dessutom fann Sørensen en signifikat 

skillnad i inställningen till TH hos människor över 70 år som visade sig vara markant mer 

negativa till den nya tekniken. Än har inga liknande studier som kontrollerar äldre människors  

inställning till TH utförts i Sverige. 

 

Tidigare studier som undersökt inställningen till TH har framför allt fokuserat på 

sjukvårdspersonalens perspektiv och Cegarra-Navarro samt Wensley och Sánchez-Polo 

(2011) har uttryckt kritik mot att patienters perspektiv ofta blivit åsidosatt. Moore, Rothpletz 

och Preminger (2015) framför samma argument och betonar vikten av att förstå de potentiella 

användarna av den nya tekniken, det vill säga både sjukvårdspersonal och patienter. När 

Brewster, Mountain, Wessels, Kelly och Hawlety (2014) undersökte sjuksköterskornas 

inställning till TH, framkom bland annat en oro för att deras relation med patienterna skulle 

förändras till det sämre vid användning av IKT lösningar. Currie et al. (2015) fann i sin studie 

en koppling mellan användarens inställning till TH och människans sociala liv. Den i nuläget 

bristfälliga kartläggningen av äldre människors farhågor vid byte av konsultations miljö leder 

fram till studiens forskningsfråga:   

 

Vilka faktorer påverkar äldre människors inställning till TH?   

Syfte  

Syftet med denna studie är att ge förslag på åtgärder som kan ge en positiv inverkan på äldre 

människors inställning till TH.        
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Teori 

Att ersätta traditionell sjukvårdskonsultation med TH innebär en förändring. En förändring 

betyder för många människor att en välbekant struktur raseras, oavsett om förändringen berör 

något arbetsrelaterat eller privat (Hägerfors, 1995). Karten (2009) menar generellt att 

människor inte gillar förändringar, men för det mesta klarar vi av att stegvis anpassa oss. 

Dessutom menar Karten att människor kan uppleva förändringar som obehagliga och 

skrämmande om det innebär en stor omställning för personerna. I värsta fall kan en förändring 

enligt Hägerfors leda till att människan sätts ur balans och upplever stress. Karten menar att 

människors reaktioner på stora förändringar sannolikt kommer vara känslomässiga istället för 

logiska och rationella. Pearlson och Saunders (2013) menar att det finns en risk med att 

människor vägrar att acceptera en förändring om den förmodas ge en negativ effekt. För att 

undvika motsättning menar Pearlson och Saunders att personen måste övertygas om att 

förändringen kommer förenkla t ex en rutin utan att kräva större insats än i nuläget. 

 

När TH diskuteras menar Moore et al. (2015) att det är viktigt att involvera de potentiella 

användarna, detta för att få kunskap om vilka faktorer som påverkar deras acceptans av den 

nya tekniken. För att en implementering av TH skall lyckas beror enligt Cegarra-Navarro et 

al. (2011) på om de tänkta användarna finner tekniken användbar. Cegarra-Navarro et al. 

menar även att man måste inse att alla användare har olika kunskaper som influerats av olika 

bakgrunder, erfarenheter och värderingar. På grund av detta betonar Currie et al. (2015) 

vikten av att skapa en förståelse för bland annat användare som är äldre, eftersom deras ibland 

bristande kunskap av modern teknik kan påverka deras inställning till nya tekniska lösningar. 

Karten (2009) menar att det är viktigt att förstå personer som är negativa till en förändring, 

eftersom de kan komma att framföra problemområden som annars blivit förbisedda "the 

people who 'resist' are sometimes the ones most worth listening to because they have 

legitimate concerns that others are overlooking in their eagerness to move forward" (s.68). 

Sørensen (2008) menar även att det är en stor skillnad på att undersöka acceptansen hos 

människor som har använt sig av TH och människor som inte har gjort det. Slutligen menar 

Currie et al. att en förståelse för användarna och kunskap om det finns en etablerad acceptans 

hos dessa, är kritiskt för att en driftsättning av TH skall lyckas.  

Tidigare utfall   

Leverans av sjukvård till glest bebyggda orter är ett problem runtom i världen, då människor  

frekvent behöver utföra resor för att få tillgång till sjukvård "staff and patients routinely travel 

considerable distances to either access or deliver services" (Currie et al., 2015, s.2). Enligt 

Currie et al. beror behovet av resor framför allt på att det är äldre människor som är bosatta på 

glesbygder och att risken av att drabbas av långvariga sjukdomar ökar med åldern, vilket i sin 

tur innebär ökat behov av att vara i kontakt med sjukvården. På grund av detta har många TH 

projekt utförts runtom i världen och därmed har många nya lärdomar kunnat dras av dess 

effekter. Brewster et al. (2014) fann bland annat en positiv effekt hos personer som testat TH i 

Australien, personerna uppgav att TH hade reducerat ångest och oro samt ökat känslan av 

kontroll hos patienterna. Användarna av TH i Taiwan uppgav att TH hade förbättrat deras 

känsla av stöd och säkerhet (Lu et al. 2014).  

 

Men det har även framkommit en del negativa aspekter vid användning av TH. Brewster et al. 

beskrev t ex sjukvårdspersonalens oro om att fokus riskerades flyttas från patienten när TH 

används. En kvinna i Danmark som Brodersen och Lindegaard (2015) intervjuade anmärkte 

att relationen med hennes läkare har förändrats sedan de börjat använda IKT för konsultation. 

Brodersen och Lindegaard menar att kvinnan upplevde att läkaren inte längre ställde centrala 

frågor om hur hon mådde, utan fokuserade mer på att förklara medicinska termer, "there is a 
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risk that healthcare professionals may focus on documentation and collaboration between 

sectors rather then on clinical work" (s.76). 

Omständigheter  

Currie et al. (2015) menar att det finns en koppling mellan människans sociala liv och hennes 

inställning till TH. Således menar Currie et al. att en patient som prioriterar sitt sociala 

umgänge inte kommer vara beredd att ersätta den personliga kontakten med en IKT lösning. I 

studien som Lu et al. (2014) utförde framkom att när konsultation skedde med IKT, lade 

sjukvårdspersonalen betydligt mindre tid vid möte med patienter än vid traditionell 

konsultation. För att öka acceptansen gentemot TH menar Currie et al. att TH skall 

introduceras som ett komplement och inte en ersättning av hur konsultationen sker i nuläget. 

Brodersen och Lindegaard (2015) menar att IKT lösningar kan komma att överföra ansvaret 

från sjukvårdspersonalen till patienten "These new relationships changes user agency; work 

previously performed by the healthcare system is now expected to be performed by the patient 

themselves" (s.75). Detta är enligt Brodersen och Lindegaard riskfyllt eftersom patienten blir 

tvungen att aktivt engagera sig i sin vård utan att besitta korrekt kompetens och kanske 

möjlighet att klara av att tolka information på rätt sätt. Det är enligt Karten (2009) onödigt att 

försöka tvinga en person till förändring då detta ofta leder till större motstånd till förändringen 

"the more likely their resistance is not to what you are pushing for, but to your pushing so 

hard without regard for their interests" (s.68).  

 

När tidigare studier kontrollerat inställningen till ny teknik och TH hos människors äldre än 

60 år, framkom dessa utmärkande resultat. Raymundo och Da Silva Santana (2014) fann att 

kvinnor tenderade att ha en mer negativ inställning till att använda sig av nya tekniska 

lösningar än männen i studien. Currie et al. (2015) påträffade samma resultat, att män var mer 

positiva till att använda TH än kvinnor, vilket kunde bero på att kvinnorna i studien värdesatte 

sitt sociala umgänge i större utsträckning än vad männen i studien gjorde.  

 

Sørensen (2008) kontrollerade i sin studie acceptansen till TH hos människor i åldrarna 18-80 

och fann då en signifikant skillnad i acceptansen av TH hos människor över 70 år jämfört med 

de yngre respondenterna. Sørensen menar att den negativa inställningen till TH kan härledas 

till avsaknaden av exponeringen för liknande teknik hos människorna över 70 år. Raymundo 

och Da Silva Santana (2014) menar att majoriteten av de äldre människorna som deltog i 

deras studie, uttryckte en rädsla för att använda sig av nya tekniska lösningar. Men Raymundo 

och Da Silva Santana menar att samtidigt som deltagarna kände en oro hade de en god 

förståelse för de fördelar som följde med den nya tekniken. Hur frekvent en person hade 

kontakt med sjukvården påverkade enligt Sørensen inte personens inställning till TH. 

Teknik  

För att TH skall vara till nytta är det viktigt att användaren har tillräckligt med kunskap för att 

kunna manövrera de programvaror/utrustning som är tänkt att användas. Cegarra-Navarro et 

al. (2011) menar att både patienter och sjukvårdspersonal måste ges möjligheten att ingå i en 

lärandeprocess när TH skall implementeras. Enligt Currie et al. (2015) räcker det inte bara 

med möjligheten för användarna att ingå i en lärprocess, utan en avgörande faktorer är att 

användaren har en vilja att lära sig.  

 

Enligt Raymundo och Da Silva Santana (2014) måste en äldre människa tydligt se fördelarna 

med teknik för att viljan att acceptera den skall uppstå, genom att acceptera modern teknik 

kommer även personen känna sig mer integrerad i det digitala samhället. När det handlar om 

användare som är över 60 år menar Currie et al. att personens familj och vänner kan öka 

möjligheten för att lärprocessen skall lyckas. Även om bekanta kan vara en stor tillgång för 
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användaren när den skall lära sig TH finns det nackdelar med att förlita sig på denna resurs i 

längden. Bodersen och Lindegaard (2015) menar att ansvar över att TH används på ett korrekt 

sätt inte skall ligga hos närstående, eftersom de riskerar att ta på sig uppgifter som de inte har 

korrekt utbildning för, men även för att de riskerar att känna sig intvingade i situationen.  

 

I studien som Lu et al. (2014) utförde framkom det frustration vid inlärning hos deltagarna, en 

av dem kommenterade “unlike young people who can learn quickly and remember it forever, 

this is just not for the elderly. We remember and forget at the same time. We can‟t help it” 

(s.816) som menar att äldre människor kan ha svårigheter med att minnas. Därmed betonar Lu 

et al. att användarnas tidigare kunskap måste tas i beräkning när TH implementeras. Moore et 

al. (2015) framför samma argument och menar för att reducera oroskänslan och öka 

acceptansen hos användarna måste de äldre användarnas kunskap och förmåga att hantera 

teknik förbättras. Dessutom menar Moore et al. att användarnas uppfattning om deras egna 

förmåga att hantera teknik är av stor betydelse för acceptansen. En vanlig orsak till att äldre 

människor ger upp ny teknik är för att den är för svår och komplicerad att lära sig (Raymundo 

& Da Silva Santana, 2014). Dessutom redovisade Raymundo och Da Silva Santana att 21 

procent av de äldre respondenterna i deras studie upplevde svårigheter med att lära sig något 

nytt vilket bidrar till att de känner en rädsla för att ta sig an nya saker.    

 

Variation   

Brodersen och Lindegaard (2015) menar att det är viktigt att undersöka alla olika typer av 

användargrupper innan beslut tas om TH skall implementeras “We argue that there is a need 

for more qualitative research on different patient groups and treatment variations so that 

political discussions do not yield a „one-size-fits all‟ solution” (s.76). Currie et al. (2015) 

menar att introducera TH till alla är möjligtvis inte den bästa lösningen, utan betonar att 

patienter ofta har olika intressen och som måste undersökas. Dessutom menar Currie et al. att 

det finns en risk för att vissa patienter kommer känna sig inkluderade medan andra kommer 

känna sig exkluderade om TH blir aktuellt.  
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Metod 

Studiens syfte var att förstå vilka faktorer som påverkar äldre människors inställning till TH. 

En kvalitativ forskningsansats valdes på grund av dess styrka i att fånga individens perspektiv 

(Howitt, 2013). 

Urval  
Eftersom TH anses kunna förbättra tillgången till vård på glesbygder var det relevant att 

utföra studien i en sådan kommuntyp inom Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) definierar glesbygdskommuner där tätortsgraden understiger 70 procent, det vill säga 

mindre än åtta invånare är bosatta per kvadratkilometer (Åhlvik, 2016). Enligt Statistiska 

Centralbyrån (http://www.scb.se/) bodde det 5072 invånare i Jokkmokks kommun år 2015 

och kommunens landareal var 17 600,8 km
2
. Men i SKL‟s lista över glesbygdskommuner 

finns inte Jokkmokks kommun med, Åhlvik (2016) definierar istället Jokkmokk som en 

“turism och näringskommun”. Beräknar man däremot befolkningstätheten (invånare/km
2
) 

uppfyller Jokkmokk kriterierna för att vara en glesbygdskommun. Ytterligare en anledning till 

att studien utfördes i Jokkmokk var att författaren härstammar därifrån. Howitt (2013) menar 

att det kan vara svårt att rekrytera deltagare som uppfyller specifika kriterier till en kvalitativ 

studie och det kan därmed vara en fördel att nyttja sitt kontaktnät för att hitta lämpliga 

deltagare. Genom att utföra studien i Jokkmokk kunde även författaren vara anpassningsbar 

med intervjutillfällena utan att riskera alltför stora ekonomiska påföljder för t ex boende- och 

resekostnader. Enligt Howitt finns det alltid en risk med att deltagare inte dyker upp till 

uttalade möten och det är därmed viktigt att kunna vara flexibel så att datainsamling blir av. 

Deltagarna i studien uppfyllde följande kriterier: 65 år eller äldre, bosatta i glesbygd och utan  

tidigare erfarenheter av TH. För att hitta deltagare till studien nyttjade författaren sitt 

kontaktnät och försökte att välja deltagare som inte hade någon tidigare anknytning till 

varandra. Totalt deltog fyra personer i studien, två kvinnor och två män i åldrarna 69-82 år, 

samtliga deltagare hade varit bosatta inom Jokkmokks kommun större delen av sitt liv. Alla 

deltagare mottog skriftlig och verbal information om studiens syfte, samt hur informationen 

de delade med sig av skulle behandlas. Deltagandet i studien var helt frivilligt och all 

insamlad data avidentifierades så att de inte skulle kunna kopplas till en specifik deltagare. 

 

Insamling av Teori 
Vetenskapliga- och populärvetenskapliga artiklar samlades in via sökverktygen PRIMO och 

Google Scholar, därefter hämtades artiklarna från följande databaser: CINAHL, Scopus, 

ScienceDirect och Business Source Premier. Använda sökord var följande:  attitudes towards 

new technology, manage change, telehealth, information technology patient, technology 

acceptance older, user acceptance, telehealth acceptance, telemedicin. Tidningsartiklar och 

information från myndigheter samlades in via sökningar på Google. Använda sökord var 

följande: glesbygd, avfolkning, nedläggning vårdcentral, befolkning, landsbygd,  avfolkning, 

välfärd och kommun.  

 

Intervjuguide  

Semistrukturerade intervjuv var den datainsamlingsmetod som valdes till denna studie. Av 

den anledningen att det var viktigt att beröra vissa ämnen under intervjuens gång men 

samtidigt tillåta deltagaren att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). För att 

kunna utföra de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som 

byggde på de existerande teorierna om TH, acceptans- av ny teknik och förändringar. 

Intervjufrågorna blev uppdelade i två kategorier, den första behandlade deltagarnas bakgrund 

och tidigare erfarenheter av olika tekniska företeelser. Den andra fokuserade på deltagarens 

tankar om IKT-delen inom TH konceptet. För samtliga frågor förbereddes även en ytterligare 

förklaring ifall deltagaren skulle efterfråga en sådan.  
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 Bakgrund 

Cegarra-Navarro et al. (2011), Lu et al. (2014) och Currie et al. (2015) menar alla att en 

människas bakgrund och erfarenheter är betydelsefull för huruvida de kommer att acceptera 

ny teknik. För att fånga de aspekterna skapades dessa frågor "Kan du berätta lite kort om dig 

själv?", "Vad använder du för teknik i nuläget?" och "Vilka erfarenheter/upplevelser har du av 

dessa?". Hägerfors (1995), Karten (2009) samt Pearlson och Saunders (2013) menar att 

människor generellt är negativa mot förändringar, för att undersöka detta skapades frågan 

"Hur kändes det att börja använda en ny typ av teknik?" frågan uppmanar deltagaren att 

reflektera över tidigare erfarenheter där han/hon har blivit introducerad för en ny teknik och 

vad förändringen innebar för dem som individer. 

 

 TeleHealth 
För att deltagarna skulle kunna reflektera och framföra åsikter om IKT delen inom TH 

konceptet förbereddes en kortare förklaring. Även en enklare bild skapades för att användas 

som hjälpmedel vid beskrivningen. Brewster et al. (2014) och Lu et al. (2014) presenterade i 

sina studier olika för- och nackdelar med TH som uttryckts av personer som har testat 

tekniken. Även fast deltagarna i denna studie inte fick möjligheten att prova TH konceptet, 

var det relevant att skapa frågor som belyste ämnet, t ex med frågan "Vilka fördelar ser du 

med att få konsultation av sjukvårdspersonal med hjälp av videokonferens?".  

 

Äldre människor ställer sig enligt Sørensen (2008) samt Raymundo och Da Silva Santana 

(2014) mer negativt till användning av TH i jämförelse med yngre personer. För att testa det 

argumentet skapades frågor utifrån olika omständigheter som skulle kunna påverka individens 

inställning. "Hur tror du att användandet av videokonferens skulle kunna påverka relationen 

med t ex din läkare" Brodersen och Lindegaard (2015) fann i sin studie att relationen mellan 

patienter och sjukvårdspersonal förändrades när TH användes och Currie et al. (2015) 

påpekade också kopplingen mellan inställningen till TH och människans sociala liv. "Hur 

påverkar frekvensen av sjukvårdsbesök din inställning till att använda videokonferens?" och 

"Hur påverkar reseavståndet till sjukvården, din inställning till att använda videokonferens?" 

är frågor om ytterligare två omständigheter som kan komma att påverka inställningen till en 

IKT lösning enligt Sørensen och Lu et al. (2014).  

 

Cegarra-Navarro et al. (2011) och Currie et al. (2015) menar att lärprocessen är en viktig del 

av implementation av TH, varpå det var viktigt att få med den aspekten i en fråga "Att börja 

använda en ny teknik kräver att man behöver lära sig något nytt, vad har du för tankar om 

detta?". Människors olika intressen av att använda TH måste enligt Brodersen och Lindegaard 

samt Currie et al. undersökas, vilket ledde till frågan "Vilka faktorer måste uppfyllas för att du 

skall vara intresserad av att använda videokonferens i syfte att komma i kontakt med 

sjukvårdspersonal?". Avslutningsvis skapades frågan "Har du några övriga synpunkter som du 

vill framföra?" för att möjliggöra för deltagaren att yttra övriga åsikter som kanske inte 

kommit fram tidigare under intervjuven. 

 

Datainsamling 

Intervjuguiden användes under datainsamlingen, för att försäkra att frågorna var förståeliga så 

utfördes en testintervju med en bekant till intervjuledaren. Enligt Howitt (2013) är en 

testintervju bra för att identifera om det finns några problem med frågorna, men även för att 

intervjuledaren skall bli mer bekväm med att utföra intervjun. I början av intervjuerna 

förklarades TH för deltagarna och en bild (se bilaga 2) visades för att förtydliga konceptet. 

Därefter ställdes frågor utifrån intervjuguiden och deltagaren uppmuntrades till att tala fritt 

om sina åsikter. Om deltagaren hade svårigheter med att förstå en fråga, så gav 
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intervjuledaren en ytterligare förklaring. Intervjuledaren kunde ställa följdfrågor som inte 

ingick i intervjuguiden om deltagaren nämnde något som kunde vara av intresse att samla mer 

information om. Det var författaren av denna studie som var intervjuledaren och intervjuerna 

pågick mellan 20-30 minuter vardera. Samtliga intervjuer spelades in på en 

ljudupptagningsenhet. 

Dataanalys 
För att analysera den insamlade datan utfördes en tematisk analys. Huvudsakligen bestod den 

tematiska analysen av tre huvudsteg; transkribering, analytiskt arbete samt identifiering av 

teman- och underteman (Howitt, 2013). För transkriberingen av de inspelade ljudfilerna 

valdes sekreterarmetoden. Vilket innebar att allt som sades under intervjuerna överfördes från 

tal till skrift och endast orden som sades noterades, inte hur de uttrycktes (Howitt, 2013). 

Sekreterarmetoden valdes eftersom andra metoder enligt Howitt är mer anpassade för 

konversationsanalyser.  

Därefter följde det analytiska arbetet där författaren bekantade sig med det transkriberade 

materialet. Genom att koda materialet kunde essenser av texten genereras, utifrån detta 

skapades några preliminära teman. Dessa teman kontrollerades sedan mot originaldatan för att 

försäkra att de hade en stark anknytning och inte gav en skev representation av datan. De 

olika teman som framkom namngavs i steget identifiering av teman- och underteman. 

Kontroller utfördes för att granska att alla teman representerade endast de delar de beskrev. 

Den tematiska analysen var en iterativ process, de teman som framkom reviderades åtskilliga 

gånger efter att kontroller mot originaldatan hade utförts. När den tematiska analysen var 

slutförd jämfördes resultatet mot den insamlade teorin. Därefter kunde slutsatser dras om 

studien samt förslag ges till fortsatt forskning. 
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Resultat 

Den 29-30 mars 2016, utfördes fyra semistrukturerade intervjuver med äldre personer bosatta 

i Jokkmokks kommun. Tack vare den insamlade empirin kunde en tematisk analys utföras. I 

den tematiska analysen framkom två huvudteman 'Personliga erfarenheter av sjukvård' och 

'Kunskap om teknik'. Dessa två huvudteman beskriver vad det är som påverkar inställningen 

till TH hos deltagarna i studien. Under huvudtemana skapades även tre respektive två 

underteman, som tydligare redovisar intressanta områden inom empirin. För en 

sammanfattning av den tematiska analysen se tabell 1.  

Tabell 1  

Sammanfattning av den tematiska analysen 

 Resultat  

Personliga 

erfarenheter av 

sjukvård  

Vid tidigare kontakt med sjukvård har deltagarna fått erfara missförstånd i 

kommunikation och felbehandlingar av sjukdomar. 

Bemötande  Om konsultation sker ansikte mot ansikte anser deltagarna att missförstånd 

kan minimeras och känsla av kontroll öka. 

Rutiner  Det finns en etablerad acceptans av nuvarande rutin. Högre 

besöksfrekvens hos sjukvården innebar större motvilja till TH. 

Närstående  Närstående tar ett stort ansvar vid nuvarande sjukvårdsprocess. 

Kunskap om teknik  Deltagarna har en etablerad förståelse för teknik och dess fördelar, men 

ifrågasätter om ny teknik är nödvändig. 

Lära sig  Deltagarna känner sig exkluderade från det digitala samhället. Åldern 

anses vara ett potentiellt hinder för att ta sig an ny teknik. 

Möjlighet att välja  Förändringar som påverkar deras liv vill deltagarna skall ske på deras 

villkor. 

  

'Personliga erfarenheter av sjukvård' omfattar deltagarnas upplevelser av sjukvård, vad de 

uppskattar i nuläget och vilka farhågor de har för användning av TH istället för traditionell 

konsultation. Alla deltagare hade stor erfarenhet av att vara i kontakt med sjukvård, vilket 

resulterat i att de tyvärr fått uppleva en del olyckliga situationer och omständigheter. De är 

därför medvetna om hur känsligt det nuvarande sjukvårdssystemet är och detta har skapat en 

rädsla för att nya lösningar skall skapa fler problem. Det finns en uppfattning om att samtal 

med sjukvårdspersonal ansikte mot ansike, reducerar risken för missförstånd och därmed 

potentiella felaktigheter. 'Bemötande' är ett undertema som beskriver hur högt studiens 

deltagare värderar det personliga mötet med sjukvårdspersonal. Det personliga mötet betyder 

en ökad trygghet och deltagarna kan inte tänka sig att byta ut tryggheten bara för att optimera 

sin tid. Om konsultation skulle ske med TH är deltagarna rädda att det skulle bli svårare att 

uttrycka sig och att större ansvar skulle läggas på patientsidan.  

 

En annan faktor som tydligt påverkade deltagarnas inställning till TH var rutiner. Undertemat 

'Rutiner' presenterar hur frekvensen av sjukvårdsbesök påverkar deltagarnas inställning till 

TH. En rutin innebär för deltagarna bekvämligthet, då de utfört samma process vid 

sjukvårdsbesök under många år. De deltagare som i nuläget befann sig i intensiv kontakt med 

sjukvården visade sig vara mest motståndskraftiga till att byta ut traditionell konsultation mot 

TH. 'Närstående' som undertema innefattar deltagarnas närmaste familj och vänner. Dessa 
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fyller i nuläget en viktig funktion, genom att hjälpa med sjukvårdsbesök och stötta deltagarna 

i kampen mot sjukdomar. En välvilja som också tillåter deltagarna att bli mer passiva i sin roll 

som vårdtagare.  

 

Huvudtemat 'Kunskap om teknik' redogör för hur deltagarna förhåller sig till teknik i nuläget. 

Det finns en etablerad förståelse för teknik och dess fördelar, trots detta är deltagarna 

motvilliga till att börja använda ny teknik, framför allt datorer. Deltagarna anger att det är på 

grund av de praktiska fördelarna de väljer att använda teknik i sin vardag eller för att det inte 

finns något annat alternativ. När deltagarna har tagit till sig ny teknik tidigare, har 

acceptansen infunnit sig successivt. Det krävs engagemang för att ta till sig ny teknik, därför 

tar undertemat 'Lära sig' upp vilka tankar och erfarenheter deltagarna har om att lära sig 

hantera ny teknik. Om det inte finns något annat alternativ än att lära sig en ny teknik, är 

deltagarna förvissade om att de skulle kunna lära sig att hantera tekniken så småningom. Men 

de är osäkra på om all ny teknik verkligen är nödvändig, denna uppfattning bidrar till deras 

negativa inställning till att vilja använda sig av ny teknik. Åldern är en faktor som deltagarna 

tror kan hämma dem i en inlärningsprocess, de upplever att ny teknik riktas till yngre 

generationer och de känner sig exkluderade från dagens digitala samhälle. Vid tidigare 

kontakt med ny teknik har deltagarna upplevt att personerna som lär ut inte klarar av att 

anpassa sig till deras kunskapsnivå. Dessa omständigheter har bidragit till sänkt 

självförtroende hos deltagarna och minskat intresse av att vilja lära sig ny teknik. Deltagarna 

betonar att de vill ha möjlighet att välja om de ska använda teknik eller inte. Sista temat 

'Möjlighet att välja' tar upp varför det är viktigt för deltagarna att ha kontroll över införandet 

av ny teknik. Den största oron deltagarna känner är att bli påtvingade ny teknik som de är 

osäkra på om de klarar av att hantera.   

Analys 

Nedan presenteras de faktorerna som framkom under den tematiska analysen utförligt, samt 

analyseras temana mot den insamlade teorin. För en sammanställning se tabell 2- och 3.  

Tabell 2  

Sammanfattning av 'personliga erfarenheter av sjukvård' 

 Resultat Teori 

Personliga 

erfarenheter av 

sjukvård  

Vid tidigare kontakt med sjukvård 

har deltagarna fått erfara 

missförstånd i kommunikation 

och felbehandlingar av 

sjukdomar.  

Äldre människor har mer frekvent 

kontakt med sjukvård än andra 

åldersgrupper. En implementering av 

TH innebär ofta att patienter tvingas 

ta ett större ansvar över sin vård.   

Bemötande Om konsultation sker ansikte mot 

ansikte anser deltagarna att 

missförstånd kan minimeras och 

känsla av kontroll öka. 

Personer som testat TH upplever 

ökad känsla av kontroll och säkerhet. 

Personer med ett rikt socialt umgäng 

är inte beredda att ersätta traditionell 

konsultation med TH. 

Rutiner  Det finns en etablerad acceptans 

av nuvarande rutin. Högre 

besöksfrekvens hos sjukvården 

innebar större motvilja till TH. 

Människor vill inte byta ut en rutin 

när de har blivit bekväma med den. 

Frekvensen av sjukvårdsbesök 

påverkar inte personers inställning till 

TH. 

Närstående  Närstående tar ett stort ansvar vid 

nuvarande sjukvårdsprocess.  

Vid användande av TH ökar 

närståendes delaktighet i 

sjukvårdsprocessen. 
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Tabell 3 

Sammanfattning av 'kunskap om teknik'  

 Resultat  Teori  

Kunskap om teknik  Deltagarna har en etablerad 

förståelse för teknik och dess 

fördelar, men ifrågasätter om ny 

teknik är nödvändig. 

Det är människans känslor som i 

synnerhet styr inställningen till 

förändringar.   

Lära sig  Deltagarna känner sig 

exkluderade från det digitala 

samhället. Åldern anses vara ett 

potentiellt hinder för att ta sig an 

ny teknik. 

Avsaknad av kunskap och svårigheter 

att lära sig ny teknik är vanligt hos 

äldre människor. 

Möjlighet att välja  Förändringar som påverkar deras 

liv vill deltagarna skall ske på 

deras villkor. 

Vid implementering av TH måste 

hänsyn tas till de potentiella 

användarnas önskemål och tidigare 

erfarenheter. 

 

 Personliga erfarenheter av sjukvård 

Ju äldre en människa blir ju större är risken att människan själv, hennes familjemedlem eller 

vän råkar ut för en åkomma eller sjukdom som kräver aktiv tillsyn av kompetent 

sjukvårdspersonal. Personens hälsotillstånd ökar på så vis behovet för den drabbade och 

eventuellt dess närstående att besöka olika sjukvårdsanläggningar. Alla deltagare i studien har 

haft perioder i sitt liv som bestått av frekvent kontakt med sjukvården, antingen på grund av 

sitt eget eller närståendes hälsotillstånd. Enligt Currie et al. (2015) är det vanligt 

förekommande att äldre personer tvingas uppsöka sjukvård mer frekvent än andra 

åldersgrupper. Vid flertalet tillfällen har deltagarna även upplevt missförstånd mellan dem 

och sjukvårdspersonal, en av deltagarna berättade om en remiss som aldrig dök upp. 

Händelsen med den försvunna remissen minskade deltagarens förtroende för 

sjukvårdspersonalens löften “jag litar inte riktigt på dem, om jag säger så”. Det är inte 

främmande att sjukdomar blivit felbehandlade eller att deltagarna själva har varit tvungna att 

ta ansvar över sin vård, t ex genom att få sin läkare att inse vilka åtgärder som är nödvändiga 

för att deras nuvarande livskvalité inte skall bli lidande. Enligt Brodersen och Lindegaard 

(2015) kommer ansvaret som patienten behöver ta över sin egen vård öka ytterligare om TH 

lösningen implementeras. 

 Bemötande 

"Nog blir det mer intimt att träffas ansikte mot ansikte, den saken är ju absolut klar!" säger en 

av deltagarna angående skillnande mellan traditionell konsultation och TH. Trots att 

missförstånd och felaktigheter är förekommande, så uppskattar deltagarna i studien 

bemötandet de får när de är i kontakt med sjukvården. De upplever att sjukvårdspersonalen 

skickar dem till rätt avdelning och att de där blir omhändertagna på ett bra sätt. Deltagarnas 

känsla av kontroll ökar när de får sitta tillsammans med sin vårdgivare i lugn och ro för att 

diskutera sina problem. Det är viktigt för deltagarna att sjukvårdspersonalen har möjlighet att 

lyssna på och lära känna dem som personer. Det sociala behovet är enligt Currie et al. (2015) 

vitalt för inställningen människor har till val av kommunikationsmedel, det är tydligt att 

deltagarna i studien värdesätter det personliga mötet när de är i kontakt med 

sjukvårdspersonal. Faktum är att deltagarna är rädda att misstagen skulle kunna att öka om 

mötet med sjukvårdspersonal inte sker ansikte mot ansikte. Misstag som skulle kunna bero på 

att sjukvårdspersonalen tvingas fatta snabbare beslut för potentiella sjukdomar som egentligen 

skulle behöva större tillsyn och utredning. Det är enligt Sørensen (2008) skillnad på 

inställningen till TH hos människor som har testat TH och de som inte har det. Vilket visade 
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sig i resultaten från studierna av Brewster et al. (2014) och Lu et al. (2014) då deras deltagare 

upplevde att känslan av kontroll och stöd hade ökat vid användningen av TH, vilket är 

motsatsen till vad denna studies deltagare tror om TH's påverkan, nämligen att känslan av 

kontroll och stöd kommer att minska.  

 

En av riskerna som deltagarna ser med att använda TH för konsultation med 

sjukvårdspersonal är att sättet att kommunicera på förändras. Därmed tror deltagarna att det 

kommer bli svårare att uttrycka sig när kroppsspråk och gester inte får en lika naturlig plats i 

samtalet. I studien av  Brodersen och Lindegaard (2015) framkom exempel där patienter som 

använde TH för konsultation upplevde att mötena hade förändrats och blivit mindre 

personliga.  Därmed kommer större ansvar ligga på patientsidan och huruvida patienten klarar 

av att verbalt förklara sina problem. Där finns även en rädsla hos deltagarna att bli 

bortglömda, eller  hänvisade till sjukvårdspersonal som inte besitter korrekt kompetens. 

Huruvida felbehandling och misstag skulle kunna öka vid användandet av TH är svårt att 

svara på, men de visar på deltagarnas tvivel gentemot TH konceptet. Pearlson och Saunders 

(2013) menar att om personer tror att en förändring kommer ge negativa konsekvenser så 

kommer de inte godta förändringsförslaget. 

 

 Rutiner 

I nuläget måste en person, som upplever problem med sin hälsa, boka tid hos sjukvården och 

därefter förflytta sig till sjukvårdsmottagningen. Rutinen hur besök hos sjukvården sker har 

funnits länge, studiens deltagare som ofta haft frekvent kontakt med sjukvården har kommit 

att acceptera rutinen. Om än de flesta förhåller sig till den nuvarande rutinen, så finns det ett 

missnöje hos en av deltagarna som uttalar sig följande om nuvarande rutin “jag upplever ju 

det här ganska gormigt”. Denna deltagare uttrycker också den mest positiva inställningen till 

att testa TH. Om en person däremot vill få ett första utlåtande från kompetent 

sjukvårdspersonal utan att behöva förflytta sig finns t ex sjukvårdsupplysningen som är ett 

telefonnummer som människor kan ringa dygnet runt för en första rådgivning. Alla deltagare i 

studien hade kännedom om numret men ingen hade nyttjat det trots att flera hade numret 

inlagt i sina mobiltelefoner. Rutiner är därför en viktig komponent som påverkar människans 

inställning även om rutinen inte är optimerad så tycks större andel av deltagarna ha accepterat 

processen och finner den bekväm. Enligt Hägerfors (1995) och Karten (2009) ogillar 

människor förändringar och när en rutin har kommit att accepteras vill människan inte byta ut 

den. Nuvarande rutin innebär att många av studiens deltagare ibland behöver spendera ett helt 

dygn för ta sig till en sjukvårdsmottagning. Framför allt är det deltagarna som redan i nuläget 

befinner sig i frekvent kontakt med sjukvården som är mest negativt inställda till TH. Vilket 

motsäger det resultat som Sørensen (2008) fann om att frekvensen av sjukvårdsbesök inte 

hade någon inverkan på personers inställning till TH.  

 

 Närstående 

Familj och vänner spelar ofta en viktig roll när det kommer till vård och sjukvårdbesök, de 

stöttar inte bara i kampen mot sjukdomar utan hjälper även till med praktiska uppgifter. En av 

studiens deltagare kommenterade betydelsen av stödet från närstående “det är väl en fördel 

om man har släktingar som hjälper till lite grann och det skulle nog alla behöva ha”. Studiens 

deltagare värdesätter sina närstående och den hjälp de bidrar med “jag är ju inte den som 

uppsöker vård i onödan, det är ju nästan så att man måste tvinga dit mig”. Ofta tar närstående 

ett stort ansvar i just att skjutsa, boka tid eller samla information åt sina anhöriga. Vilket  

resulterar i att deltagarna förlitar sig på hjälpen och kan därmed bli passiva i sin roll som 

vårdtagare. I Brodesen och Lindegaard's (2015) studie var det inte ovanligt att närstående tog 

en aktiv roll i vårdprocessen, men det går inte att kräva att närstående ska dela med sig av sin 



13 

tid. Framför allt menar Brodersen och Lindegaard att det är riskabelt att ansvaret flyttas alltför 

mycket från sjukvårdspersonalen till patienten och dess närstående, då dessa inte besitter 

kunskap för behandling av sjukdomar. 

 

 Kunskap om teknik 
Alla studiens deltagare har en förståelse för ny teknik och vad det kan användas till, men att 

använda sig av t ex datorer i vardagen är främmande för många av deltagarna. Raymundo och 

Da Silva Santana (2014) menar att äldre människor ofta har kunskap om varför en viss teknik 

är användbar, men förståelsen är inte kopplad till människans vilja att använda tekniken. Att 

deltagarna upplever det främmande att börja använda ny teknik är enligt Hägerfors (1995) 

vanligt eftersom de har byggt upp en acceptans och rutin över hur saker skall utföras i 

nuläget. När deltagarna använder teknik i sin vardag är det framför allt för de praktiska 

fördelarna och inte i underhållsningssyfte, t ex för att ringa bekanta eller som den deltagaren 

som hade en egen dator för att betala räkningar. Det finns situationer då vissa tekniska 

hjälpmedel är ett måste för deltagarna, bland annat kan det bero på att tidigare alternativ är ur 

bruk "jag har ju mobil, det finns ju ingen fast telefoni här i byn". Deltagarna ifrågasätter även 

om det finns ett behov av ny teknik "Det är ju jätte jobbigt egentligen med allt det här nya 

som kommer och om det är så nödvändigt allt? Det kan man fråga sig".  

 

Men i många fall har deltagarna lärt sig att uppskatta de möjligheter som ny teknik erbjuder,  

en av deltagarna kommenterade användandet av mobiltelefoner såhär “Ja de är suveränt om 

det händer någonting” och menar på att tekniken är användbar om en situtation uppstår då hen 

snabbt måste få kontakt med någon. Som Karten (2009) beskriver så accepterar människor 

förändringar successivt och det är vanligt att känslor styr deras inställning till tekniken snarare 

än fakta. Därmed är tipsen som Pearlson och Saunders (2013) gav om att förklara fördelarna 

med förändringen för att acceptansen skall infinna sig fortare inte tillräcklig, större hänsyn 

behöver tas till människans känslor och önskemål.   

 

 Lära sig 

De flesta av deltagarna i studien hade bristfällig kunskap om hur en dator används. Det är 

enligt Currie et al. (2015) vanligt att äldre människor har bristande kunskaper av modern 

teknik. För att använda TH krävs det att personen känner sig någorlunda bekväm med den 

tekniken som konceptet är implementerat på, vare sig det handlar om datorer eller en skärm 

med mikrofon och kamera. Deltagarnas livssituation och förutsättningar blir vital när de 

uttrycker sina tankar om att lära sig ny teknik "nog är man väl mottaglig för att kunna lära sig, 

men jag vet inte i den här åldern" en annan deltagare säger att "ett långt liv är ju 70-80 år, om 

man får leva lite ostört. Det är ju däremot ganska roligt att man skulle kunna få vara klar i 

knoppen ungefär då som man är nu. Man glömmer ju någonting redan nu, men det finns ju 

unga som jag tycker börja vara glömsk redan när dom är 30 år". Det är enligt Cegarra-

Navarro et al. (2011) viktigt att förstå att människans inställning till ny teknik är influerat av 

hennes livssituation, tidigare erfarenheter, kunskap och värderingar. Om en person t ex är 

orolig för att minnet kommer påverka förmågan att hantera ny teknik kommer det också 

påverka inställningen till att vilja testa.  

 

Deltagarna anser själva att deras ålder möjligtvis skulle kunna vara ett hinder för att ta sig an 

ny teknik. "Det kanske kommer att fungera i generationen som är idag, men vi som är i den 

här åldern som jag är i, då är jag tveksam till det där och hur det ska fungera". Det finns en 

samsyn hos studiens deltagare att ny teknik och tekniska lösningar tillhör den yngre 

generationen och att det inte är något som specifikt riktas till äldre människor. Raymundo och 

Da Silva Santana (2014) fann att äldre människor ofta känner sig exkluderade ur det digitala 
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samhället och det finns en rädsla över att använda modern teknik. Rädslan beror enligt Currie 

et al (2015) på de äldre människornas avsaknaden av kunskap om modern teknik. Några av 

deltagarna har gått på datakurser, men upplever att personerna som lär ut har svårigheter att 

lägga undervisningen på en lämplig nivå "dom tycker ju att dom är så fantastiskt duktiga, dom 

rabblar ju bara upp det på en skärm på väggen och sen är det ju då upp till dig själv". Att äldre 

människor ger upp ny teknik kan enligt Raymundo och Da Silva Santana bero på att 

personerna upplever tekniken för komplicerad.   

 

Problemen vid tidigare inlärningsprocesser har därmed resulterat i att deltagarnas 

självförtroende har sänkts och deras intresse för tekniken har minskat. Slutligen så  tycker 

deltagarna att det är inspirerande att höra om personer i deras ålder som har bemästrat ny 

teknik, men menar att dessa personer snarare hör till undantagsfall "jag undrar om det finns så 

många sådana". Människans egna uppfattning om dess förmåga att hantera teknik spelar 

enligt Moore et al. (2015) en viktigt roll för huruvida de kommer vilja använda tekniken.    

 

 Möjlighet att välja  

Alla studiens deltagare är överens om att de ser en förändring i samhället, teknik kommer så 

småningom att ta mer plats i människors vardag och bli en stor del av deras rutiner. Om TH 

skall användas för konsultation istället för traditionella besök hos sjukvården, så önskar 

deltagarna att det blir på deras villkor. Annars finns det en risk att deltagarna kommer låta bli 

att uppsöka vård om de finner tekniken för svår att använda. Currie et al. (2015) samt 

Brodersen och Lindegaard (2015) menar att vid en implementering av TH måste hänsyn tas 

till variationen av de potentiella användare. Det finns enligt Moore et al. (2015) många olika 

faktorer som kan styra personers inställning till ny teknik och dessa kommer i sin tur påverka 

resultatet av implementationen. 
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Diskussion och Slutsats 

Denna studie undersökte vilka faktorer som påverkade äldre människors inställning till TH. 

Generellt var studiens deltagare negativa till att byta ut traditionell konsultation mot TH och 

det visade sig finnas flera olika faktorer som hade en inverkan på personernas inställning.  

 

Bland annat visade det sig att äldre människors tidigare erfarenheter av sjukvård påverkar hur 

de känner inför att byta ut traditionell sjukvårdskonsultation mot TH. Framförallt värdesätter 

äldre det personliga bemötandet de får vid kontakt med sjukvårdspersonal och är oroliga för 

att missförstånd mellan dem och sjukvårdspersonalen skulle kunna öka om konsultation 

skedde med TH  istället. De äldre människorna är bekväma med den nuvarande rutinen som 

ett sjukvårdsbesök innebär och de har ett stort stöd i sina närstående som hjälper med att t ex 

koordinera sjukvårdsbesök. Det finns en etablerad acceptans för hur sjukvårdbesök utförs 

vilket innebär att äldre människor inte har någon aktuell anledning till att vilja byta ut rutinen 

i nuläget. TH är en teknisk lösning och de äldre människornas bristande kunskap om modern 

teknik påverkar också deras inställning till att ta sig an en ny teknisk lösning. Det finns en 

förståelse för att teknik kan vara användbart men de äldre personerna ifrågasätter hur 

nödvändigt det är att använda sig av allt som är nytt. Åldern ses som ett hinder i hur de tror 

sig kunna lära sig ny teknik och de är noga med att påpeka att de själva vill ha en möjlighet att 

välja vilken teknik de använder i sin vardag.  

 

Nedan diskuteras studiens resultat och förslag ges till vad som kan göras för att förbättra 

acceptansen till TH hos äldre människor. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalité och 

förslag ges till fortsatta studier.  

Förslag 

För att äldre människors inställning till TH skall förbättras framförs två förslag. 'Förbättra 

självförtroende' innebär vikten av att bygga upp ett självförtroende för att de äldre 

människorna skall vilja ta sig an ny teknik. 'Försäkra kvalité' belyser de äldre människornas 

oro över att deras vård kan bli äventyrade vid användning av TH och hur detta kan hanteras 

vid en eventuell implementering.   

 Förbättra självförtroende  

Det har i tidigare studier visat sig att människans inställning till förändringar påverkas av dess 

livssituation och tidigare kunskaper (Cegarra-Navarro et al., 2011; Lu et al., 2014). Moore et 

al. (2015) menar att människans egna uppfattning om huruvida de tror att de kommer klara av 

att hantera en ny förändring påverkar deras inställning. Deltagarna i denna studie nedvärderar 

sin förmåga att hantera ny teknik och känner sig exkluderade från dagens digitala samhälle.  

De upplever att deras ålder kan vara ett potentiellt hinder för att klara av att hantera ny teknik. 

Problemet med för lite kunskap och oro över att inte kunna lära sig är ett återkommande  

resultat när äldre människors inställning till ny teknik studeras. Det är enligt Currie et al. 

(2015) vanligt att äldre människor har bristande kunskap om ny teknik. Raymundo och Da 

Silva Santana (2014) fann att en femtedel av de äldre människorna som deltog i deras studie 

upplevde svårigheter med att lära sig nya saker.  

 

För att förbättra acceptansen till TH hos äldre människor krävs därför ett attitydarbete, det vill 

säga komma åt de underliggande faktorerna som gör att de tvivlar på sin förmåga att hantera 

ny teknik. Raymundo och Da Silva Santana (2014) föreslog t ex att äldre människor skulle 

behöva fler möjligheter för att lära sig ny teknik. En deltagare i denna studie påpekade dock 

att vid tidigare teknisk undervisning hade läraren svårt att anpassa sig till rätt kunskapsnivå. 

Därför behöver tekniska kurser som riktar sig till äldre personer ta hänsyn till deras tidigare 

erfarenheter och eventuella begränsningar. Men framför allt måste ett större förtroende riktas 
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till de äldre människorna t ex genom att närstående/lärare unviker att ta kommando när det är 

något tekniskt som inte fungerar. Blir de äldre människorna aldrig exponerade för ny teknik 

och tvungna att försöka lära sig kommer inte deras självförtroende eller vilja att hantera 

teknik förbättras. I nuläget tar närstående ett stort ansvar för att stötta och hjälpa deltagarna 

när de behöver sjukvård. Därmed förlitar sig de äldre på att närstående hjälper till när det är 

något som de inte tror sig klara av t ex koordinera långa resor eller samla information från 

olika sjukvårdsanläggningar. Brodersen och Lingegaard (2015) kontrollerade hur 

implementering av TH påverkat patienter samt deras närstående och fann att närstående blev 

ännu mer involverade i vårdprocessen när TH användes. För att undvika att närstående 

behöver ta ansvar är det viktigt att användaren på patientsidan av TH känner sig bekväm med 

tekniken innan den implementeras. Om man vill att närstående skall vara en del av processen 

så måste hänsyn tas till detta vid skapandet av tjänsten, det absolut viktigaste är att TH 

utformas för att underlätta användandet för den tänkta aktören.  

 

 Försäkra kvalité  

Studiens deltagare uppgav att deras känsla av trygghet ökar när de får träffa sjukvårdspersonal 

ansikte mot ansikte. De värderar den personliga kontakten och är inte villiga att ersätta den 

endast för att spara tid eller minska antalet sjukvårdsresor. Den personliga kontakten och 

sociala samspelet är enligt Currie et al. (2015) en avgörande faktor när personer väljer hur de 

vill utföra konsultation med sjukvårdspersonal. Eftersom studiens deltagare är oroliga att 

deras rätt till sjukvård kan bli äventyrad är det därför viktigt att försäkra dem om att kvalitén 

på sjukvården inte kommer att försämras. I studien som Lu et al. (2014) utförde 

uppmärksammades det att patienter som använde TH hade mindre tid för konsultation med 

sjukvårdspersonal än personer som fick traditionell konsultation. Trots mindre tid med 

sjukvårdspersonal så redovisade Lu et al. att användarna av TH upplevde en större känsla av 

säkerhet och trygghet, Brewster et al. (2014) fann samma resultat i sin studie. Så även om 

personer är oroliga för sämre kvalité behöver det inte betyda att det blir en realitet. Det är 

tydligt att inställningen till TH beror på erfarenheten av TH, vilket också betonades i studien 

av Sørensen (2008). Deltagarna hade en oro om att det skulle bli svårare att uttrycka sig om 

IKT användes bland annat för att kroppsspråk inte får en lika naturlig plats i samtalet, oron för 

detta skulle kunna försvinna om personerna fick möjlighet att testa TH.    

 

Ytterligare en faktor som påverkade inställningen till TH var deltagarnas frekvensen av 

sjukvårdsbesök, vilket motsäger resultatet i Sørensen's (2008) studie. Resultatet kan bero på 

att de deltagare som har mest kontakt med sjukvården i nuläget har accepterat och vant sig 

med den aktuella rutinen. Enligt Hägerfors (1995) och Karter (2009) är det påfrestande för 

människor att byta rutiner och acceptera förändringar. Vilket innebär att personer som nyttjar 

aktuell rutin frekvent kommer reagera känsligare mot att ersätta traditionell konsultation med 

TH jämfört med personer som sällan besöker sjukvården. Den deltagare som var mest positiv 

till att testa TH var också den person som hade minst kontakt med sjukvården i nuläget, 

deltagaren kommenterade nuvarande rutin “jag upplever ju det här ganska gormigt”. Om 

personer upplever nuvarande rutin komplicerad kommer de vara villiga att byta ut den.  

 

Tidigare diskuterades hur äldre personers självförtroende och förmåga att hantera teknik 

måste förbättras för att de såsmåningom skall bli mer positivt inställda till TH. Något som 

motsäger detta är faktumet att alla deltagare i studien hade kunskap om 

sjukvårdsupplysningen. Trots kännedom om telefonnummret och kunskap om hur det 

används var det ingen av deltagarna som nyttjade alternativet. Det är alltså inte självklart att 

en person byter ut en rutin bara för att personen behärskar den, utan alternativet till nuvarande 

rutin måste vara tilltalande. Currie et al. (2015) menar att hänsyn måste tas till individernas 
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önskemål om TH skall implementeras. Deltagarna i denna studie uttryckte att de vill ha 

möjlighet att själv välja på vilket sätt de får konsultation av sjukvårdspersonal. Karten (2009) 

menar att människan framför allt är styrd av sina känslor när de ställs inför förändringar, 

därför finns det en risk med att äldre människornas rätt till sjukvård kommer att försummas 

om de tvingas byta till en rutin de inte vill använda. Så att bara tydliggöra fördelarna med 

konceptet som Pearlson och Saunders (2013) föreslår kommer inte vara tillräckligt för att 

personerna skall försäkras om att deras vård inte kommer bli lidande.  

 

Lu et al. (2014) och Brewster et al. (2014) fann att personer som testat TH ställde sig positiva 

till konceptet, därför måste äldre människor testa TH för att deras inställning skall bli positiv. 

Vid användandet av TH kommer personerna bli övertygade om att kvalitén på deras vård inte 

försämras. För att de äldre människorna inte skall känna sig tvingade att använda TH är det 

viktigt att konceptet blir introducerat successivt, Currie et al. (2015) föreslog en liknande 

lösning. Till en början kan det vara bra om användandet av TH påminner om traditionell 

konsultation t ex kan användandet av TH ske från en sjukvårdsanläggning och bokning av 

konsultation med hjälp av TH sker på samma sätt som bokning av traditionell konsultation. 

När inställningen till TH så småningom förbättras kan konsultation med hjälp av TH börja ske 

från andra miljöer och med större flexibilitet.   

Studiens kvalité/Fortsatt forskning  

Kriterier för att bedöma en kvalitativ studie är enligt Guba och Lincoln (1994, refererad i 

Bryman & Bell, 2013) tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitlighet innebär att resultaten av studien stämmer överens med den sociala verkligheten 

som studerats. Kriteriet uppnåddes genom att författaren efter transkriberingen lyssnade 

igenom ljudfilerna ytterligare en gång, för att kontrollera att det transkriberade materialet 

stämde överens med det som sades under intervjuerna. Om analysen hade utförts av någon 

som ej deltog under intervjutillfällena skulle en annan transkriberingsmetod som bättre 

beskriver deltagarens känslor rekommenderas. I detta fall behövdes det inte eftersom 

intervjuer och analys utfördes av samma person som hade en god förståelse för materialet. För 

att resultaten av denna studie skulle bli överförbara, skapades en rik beskrivning av studiens 

upptäckter, beskrivningen innefattade bland annat citat från studiens deltagare. Pålitlighet 

kräver att forskningsprocessen är transparent, så att kvalitén på de metoder som använts har 

granskats och ifrågasatts. För att uppnå detta kriterium konsulterade författaren med en 

rutinerad handledare och därmed kunde kvalitén på valda metoder garanteras. Konfirmering 

kräver att studien utförs med ett objektivt förhållningssätt. För att uppnå detta har författaren 

redogjort för hur deltagarna i studien har valts.   

 

Utifrån resultatet av denna studie kunde inga slutsatser dras om inställningen till TH är 

kopplad till ålder eller generation. En av studiens deltagare kommenterade "Det kanske 

kommer att fungera i generationen som är idag, men vi som är i den här ålder som jag är i, då 

är jag tveksam till det där och hur det ska fungera". För att klargöra om det är en ålder- eller 

generationsfråga skulle en longitudinell studie kunna utföras, som kontrollerar hur inställning 

till ny teknik förändras över tid.  

Currie et al. (2015) samt Raymundo och Da Silva Santana (2014) fann i sina studier att det 

var en skillnad i inställning till ny teknik mellan könen, männen var i större utsträckning mer 

positiva än kvinnorna. I denna studie kunde inga skillnader utläsas om inställningen till TH 

hade en koppling till könstillhörighet, det utesluter däremot inte att det kan finns skillnader. 

En förklaring till avvikelserna mellan resultaten av studierna kan bero på kulturella skillnader 

eftersom studierna är utförda i olika delar av världen. Om ett större antal deltagare hade 

använts i denna studie, skulle en mer tillförlitlig diskussion kunna föras angående 
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könstillhörighetens påverkan på inställningen till TH. Samma problematik gäller huruvida 

inställningen till TH är kopplad till ålder eller geografiskt läge. Sørensen (2008) menar att det 

existerar en signifikant skillnad mellan äldre och yngre personer i deras inställning till ny 

teknik. Denna studie styrker endast de faktorer som påverkar inställningen till TH hos äldre 

människor bosatta i Jokkmokks kommun, huruvida inställningen har en koppling till ålder 

eller geografiskt läge kan inte redogöras på grund av begränsningar i urvalet. En kvantitativ 

studie skulle kunna undersöka en större population och därmed styrka eller avfärda om 

könstillhörighet, ålder eller geografiskt läge har en påverkan på inställningen till TH.   

Den kvalitativa forskningsansatsen gav en djup insikt i vilka faktorer som påverkar äldre 

människors inställning till TH. Utifrån de teman som framkom i den tematiska analysen kan 

fortsatta studier undersöka huruvida resultatet är generaliserbart på andra populationer. Men 

på grund av studiens få deltagare kan resultatet vara svårt att överföra till andra studier och 

därför bör eventuell överföring av resultatet ske med försiktighet.              
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