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Abstract 
English title: “Didn’t have to leave home”: A study of what factors encourage the usage of 
videotelephony within healthcare applications amongst the youth. 
 
The aim of this study is to investigate different aspects that encourage the usage of 
videotelephony within healthcare applications amongst the youth. This study is based on 
quantitative data combined with qualitative data collected through a digital survey.  
 
The results from this study showed that the accessibility was the main cause expressed by 
youth as to why they use video telephony within healthcare applications. Accessibility was 
expressed in different forms such as geographic barriers, time saving, a perceived sense of 
convenience and adaptability as well as economic advantages. 
 
 

Keywords: Digital care visits, Videotelephony, Digital healthcare application, 
Digitalisation, Youths 
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Sammanfattning 
Svensk titel: Behövde inte gå utanför dörren”: En studie kring vilka faktorer som bidrar till 
ungas användande av videosamtal via digitala vårdappar 
 
Denna studie syftar till att undersöka vilka aspekter som bidrar till unga vuxnas användning 
av digitala videosamtal via digitala vårdappar. Denna studie bygger på insamling av 
kvantitativ data med inslag av kvalitativ data via en digital enkätundersökning. 
 
Resultatet av studien visade på att den aspekt som bidrar främst till ungas användande av 
videosamtal via digitala vårdappar är tillgängligheten. Tillgängligheten yttrade sig i flera 
olika aspekter såsom överskridandet av geografiska barriärer, tidsbesparingar, en upplevd 
känsla av bekvämlighet och smidighet samt ekonomiska fördelar.  
 

Nyckelord: Digitala vårdsamtal, Videosamtal, Digitala vårdappar, Digitalisering, 
Ungdomar 
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1. Introduktion 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt introduceras ämnet digitala vårdappar och digitala vårdsamtal. Vidare beskrivs ämnets aktualitet 
samt bakgrund. Avslutningsvis förklaras studiens syfte och frågeställningen som legat till grund för arbetet. 

_________________________________________________________________________ 
 

1.1 Inledning 
Digitaliseringen, en återkommande term som används allt mer frekvent och som i dag är 
nästintill oundviklig. Vissa menar på att digitaliseringen går att likställa med den industriella 
revolutionen utifrån de omfattande förändringar som digitaliseringen medför i det vardagliga 
livet, arbeten och ända upp på strukturnivå (DeStefano, Schneider & Lindemann, 2018). 
Forskning visar även på att svenskarna är ett av de mest uppkopplade folken i världen. Tre av 
fyra personer äger en smartphone och nio av tio har tillgång till dator och internet. I samband 
med att jordens, och särskilt sveriges, befolkning ökar, åldras och blir allt mer stillasittande 
ökar även trycket på hälso- och sjukvården (Arwidson & Lidé 2015). 
 
På uppdrag av regeringen, sveriges kommuner och Landsting har det beslutats att Sverige år 
2025 skall vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter till en förbättrad 
och jämställd vård (Regeringen 2016). Denna utveckling drivs framåt av olika drivkrafter, 
såsom resurshållning, tillgänglighet och effektivitet. Under de senaste åren har såväl 
offentliga som privata verksamheter inom hälso- och sjukvården skapat digitala mottagningar 
som har kommit att expandera explosionsartat bland sveriges befolkning 
(Gabrielsson-Järhult, Areskoug-Josefsson & Kammerlind 2019). Forskning som gjorts visar 
även på att majoriteten av användarna av digitala vårdappar är unga personer i storstäder 
(Pisoni 2018).  
 
Digital vård innefattar användningen av digitala verktyg och teknik för att leverera vård till 
patient. Ofta levereras digitala vårdtjänster genom mobila enheter såsom smartphones eller 
surfplattor. Detta möjliggör att vårdpersonal och patient kan kommunicera med varandra i 
många olika situationer och på olika platser (Arwidson & Lidé 2015). Idag existerar aktörer 
som Kry, Doktor.se, Doktor 24 och Min doktor inom kategorin digitala vårdappar som själva 
marknadsför sig som digitala vårdcentraler. Dessa aktörer erbjuder digitala möten med 
legitimerade läkare. Dessa möten erbjuds via chattar, vanliga telefonsamtal och videosamtal 
som sker som bokade möten eller via en sorts digital drop-in (Kry, u.å).  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse och en ingång till vad som bidrar till 
användandet av videosamtal via digitala vårdappar bland unga vuxna i åldrarna 18-25 år. 
Denna studie kommer undersöka och belysa viktiga aspekter av ungas inställning till 
videosamtal via digitala vårdappar och bidragande faktorer till användningen av dessa. 
 
 

1.3 Forskningsfråga 
- Vilka faktorer bidrar till användandet av digitala vårdappar med fokus på videosamtal 

bland unga i åldrarna 18-25? 
 
 
 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie har vissa avgränsningar genomförts. Studien fokuserar på ungdomar mellan 18 
och 25. Definitionen på en ungdom i detta fall är hämtat från arbetsförmedlingen definition 
där en ungdom definieras som 16-25. För att undvika problemet med kravet på målsmans 
underskrift på personer under 18 år höjdes dock denna ålder till spannet 18-25 år 
(KungsholmenDirekt 2015). Studien är även avgränsad till att endast studera videosamtal via 
digitala vårdappar. 
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2. Metod 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt redogörs vilka metodval som använts för studiens datainsamling. Vidare diskuteras det urval som 
tillämpats vid datainsamlingen samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till. Avslutningsvis redogörs även 
för den pilotstudie som använts i förarbetet av studien. 

_________________________________________________________________________ 
 

2.1 Forskningsmetod 
Forskningen i denna studie har genomförts på ett kvantitativt sätt, med inslag av kvalitativ 
data då enkäten innehöll öppna frågor som genererade mer kvalitativa svar. Kvantitativa 
metoder lämpar sig bäst för att mäta brett och för att uppskatta hur olika utbrett förhållanden 
och attityder är inom en grupp. Metoden som använts i denna studie är en Survey. Moser & 
Kalton (1971, s.1) beskriver en Survey som en metod där det finns ett behov av fakta och 
passar granskningar som rör orsak och effekt (Bell 2014, s.26). I en surveyundersökning 
ställs samma frågor till respondenterna under likas möjliga villkor. Surveyundersökningar 
kan ge svar på frågor som rör vad, var, hur och när. Denna metod gör det även enkelt för 
forskaren att jämföra svar med varandra som inkommit från enkäten (ibid. s. 27). Kvantitativa 
metoder i form av en Survey lämpar sig även bättre än kvalitativa metoder där man vill täcka 
fler områden i en och samma undersökning (Eliasson 2018, s.30). Bell (2014) poängterar 
även att en Survey som forskningsmetod erbjuder ett förhållandevis snabbt och billigt sätt att 
få fram information kring ett stort antal individer. Vid frågor som rör känsliga 
personuppgifter lämpar sig enkäter särskilt då dessa kan anonymiseras och ge en mer 
distanserad känsla hos respondenterna (Ejlertsson 2005). Att inkludera kvalitativ data 
grundade sig i att kunna undersöka och förklara sammanhang och företeelser som 
kvantitativa metoder inte kommer åt (Eliasson 2018, s.30). Utan enkätens öppna frågor hade 
inte svaren på de frågor som krävdes för att besvara studiens forskningsfråga kunnat samlas 
in. 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden som användes var en digital enkät via microsoft forms. 
Enkätundersökningens frågor konstruerades för att indirekt besvara den givna 
problemfrågeställningen. Frågorna som konstruerades till enkäten grundade sig i studiens 
teoribakgrund. Enkäten utformades med stor vikt på språklig korrekthet. Fackliga termer eller 
för avancerade ord undveks för att reducera risken att respondenterna inte skulle förstå 
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frågorna. Även ord som besitter någon form av vaghet eller mångtydighet undveks i största 
mån att användas. Frågorna var inte heller konstruerade för att uppfattas som ledande eller 
värderande för att i största mån undvika att detta skulle kunna komma att påverka 
respondenternas svar (Bell 2017, s.177). I enkäten användes både slutna och öppna frågor. 
Anledningen till användandet av öppna frågor grundade sig i en önskan att samla in mer 
kvalitativa svar där respondenterna gavs en större möjlighet att formulera sig mer utförligt 
och i egna ord (Eliasson 2018, s.35). I enkäten användes även likertskalor för att mäta styrkan 
i en åsikt eller beteende hos respondenterna (Bell 2014, s.176). För att samla in svar på 
enkäten delades en länk till enkäten på olika sociala medier, såsom facebook och instagram. 
Även studenter på på Södertörns Högskola blev under en dag ombedda att delta i 
enkätundersökningen för att samla in ytterligare svar. Totalt samlades 95 svar in vilket ansågs 
som en tillräcklig mängd utifrån studiens tidsram och för att kunna användas i en kommande 
analys. Enkätens öppna frågor, som kan ses som den kvalitativa datan, analyserades och 
kategoriserades genom en tematisk analys. Den tematiska analysen inleddes med att 
överblicka den insamlade datan för att sedan koda de öppna svaren och sedan undersöka och 
hitta olika teman. Dessa teman granskades sedan för att sist namnges (Braun & Clarke 2013). 
Enkätens övriga frågor analyserades genom att jämföra de olika grupperna av användares och 
icke-användares svar.  
 
 

2.3 Urval 
Utifrån den begränsade tidsramen för detta forskningsprojekt genomfördes ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval baseras på vilken typ av deltagare som finns 
tillgängliga. Eftersom studien strävade efter att uppnå teoretisk mättnad för att kunna 
genomföra kommande analyser ansågs denna typ av urval mest effektiv för att samla in så 
många svar som möjligt. Med denna typ av urval följer vissa nackdelar. En sådan nackdel är 
att ett bekvämlighetsurval kan komma att endast spegla en viss grupp snarare än ett bredare 
fenomen (Alvehus 2019, s.72).  
 
 

2.4 Etik 
Utförandet av denna studie medförde en etisk svårighet då frågor som rör människors hälsa 
klassas som känsliga personuppgifter (Datainspektionen u.å). För att undvika denna 
problematik användes anonymiserade enkäter via Microsoft Forms, som Södertörns Högskola 
har ett avtal med. Trots att studien berör känsliga personuppgifter så krävdes inte en 
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etikprövning då forskning som är en del av ett studentarbete på kandidatnivå inte innefattas i 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) enligt 2 §.  
 
Studien har dock tagit hänsyn till det grundläggande individskyddskravet som kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning. Detta är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren skall informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagaren om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. För att möta detta krav utformades 
en skriftlig introduktion där studiens syfte tydligt beskrevs. För att förhålla oss till 
samtyckeskravet betonades deltagarnas frivilliga deltagande i samma introduktion. Eftersom 
lägsta ålder för deltagande i studien var 18 år behövde inget samtycke från vårdnadshavare 
inhämtas. Konfidentialitetskravet bemöttes genom att använda anonyma enkäter där 
identifierbara uppgifter uteslöts samt inga ip-adresser sparades vilket gav deltagarna 
konfidentialitet. För att bemöta nyttjandekravet användes den data som samlades in endast för 
denna studie och utifrån det syfte som respondenterna informerats om (Vetenskapsrådet u.å).  
 
 

2.5 Pilotstudie 
Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. Syftet med en pilotstudie är att 
säkerhetsställa enkätens kvalité genom att testa denna på ett par testpersoner. Pilotstudien 
möjliggör uppmärksammandet av eventuella felaktigheter, feltolkningar och missförstånd 
som därmed kan justeras och åtgärdas innan denna skickas ut till de riktiga deltagarna. 
Pilotstudien medför även att enkätens frågor kan utvärderas och testpersonerna kan ge förslag 
på frågor de tycker saknas eller frågor som bör omformuleras för att undvika feltolkningar 
eller mångtydighet (Bell 2014, s.181-182).  
 
Uppsatsens pilotstudie utfördes på två testpersoner som fick genomföra enkäten som om de 
vore riktiga deltagare. När testpersonerna genomfört enkäten fick de svara på följande frågor: 

1. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 
2. Är instruktionerna och syftet med enkäten tydliga? 
3. Finns det någon fråga som du inte förstod eller hade svårt att tolka? 
4. Anser du att det fattas någon fråga? 
5. Vad tycker du om enkätens utformning, dvs layout och frågornas ordningsföljd? 
6. Övriga kommentarer 
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Utifrån dessa frågor hölls en diskussion kring hur förbättringar skulle kunna genomföras och 
testpersonerna fick komma med förslag. Testpersonernas utvärdering och förslag på åtgärder 
antecknades och togs med till omarbetningen av enkäten. Vid omarbetningen förtydligades 
vissa frågor som testpersonerna noterat att de hade svårigheter med att tolka eller förstå. Till 
exempel justerade frågan 11. Den ena testpersonen förstod inte att användningen av 
videosamtal kunde innefatta användandet av videosamtal i t ex jobbsammanhang utan trodde 
att frågan endast syftade till privat användning. Därför förtydligades detta genom att lägga till 
en parentes och förklara att även användandet av videosamtal i jobbsammanhang räknades. 
Även validiteten testades i grova drag genom att berätta för de två testpersonerna om vad 
studien ville försöka mäta och undersöka och fråga dem om enkätens frågor skulle kunna 
fungera i det syftet (Bell 2014, s.135). Innan enkäten skickades ut godkändes även denna av 
uppsatsens handledare. 
 
 

2.6 Trovärdighet 
Tidigare har studiens forskningsmetod och datainsamlingsmetod beskrivits. För att mäta 
reliabiliteten samt validiteten i denna studie har olika tillvägagångssätt använts. Dels beskrevs 
studiens syfte och vad som försökte mätas för deltagarna i pilottestet för att undersöka om de 
ansåg att metoden fungerade i det syftet. I arbetet med resultaten och analysen frågade vi oss 
även om andra studenter eller forskare som skulle använda samma instrument och 
tillvägagångssätt som vi skulle få samma resultat. Vi kom fram till att de troligen skulle få 
samma resultat. Frågorna i enkätens utformning granskades även noga för att ställas på ett 
sådant objektivt sätt som möjligt. Detta är dock enligt Bell (2014, s.32) ett grovt tillyxat sätt 
att mäta reliabiliteten och validiteten men räcker för ett kortare projekt som detta. Något som 
däremot kan komma att påverka resultatets trovärdighet är enkätens anonymitet. Eftersom 
enkäten är helt anonym går det inte att se om någon respondent svarat fler än en gång, vilket 
skulle kunna komma att påverka resultatet på ett felaktigt sätt. För att stärka studiens 
trovärdighet hade även ett högre svarsdeltagande varit önskvärt.  
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3. Teoretisk bakgrund 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt ges en grundlig teoretisk bakgrund som berör: Digitalisering av sjukvård, sjukvård och unga, 
ungas adoption av teknik och videosamtal. 

_________________________________________________________________________ 
 

3.1 Digitalisering av sjukvård 
Under de senaste decennierna har teknologilandskapet gått från att domineras av ett 
traditionellt masskommunikations format, exempelvis tv och radio, till ett mer personifierat 
tvåvägs kommunikationsnätverk. Denna historiska förändring mot detta personifierade 
kommunikationsnätverk drivs först och främst framåt av utvecklingen, adoptionen och 
användningen av personlig kommunikationsteknologier, såsom exempelvis mobiltelefoner. 
Mobiltelefonerna har integrerats som en central kulturell teknologi genom att vara kopplad 
till en specifik person och har enligt Campbell och Park (2008) stärkt sin position genom att 
skapa möjligheten att personifiera mobiltelefonens utseende, ljud och funktion. Denna 
kulturella integrering av mobiltelefoner resulterar i sociala konsekvenser och de mest 
prominenta är nya sätt att koordinera sitt liv och hantera sociala nätverk och den mobila 
ungdomskulturen (Campbell och Park 2008).  
 
På grund av digitaliseringen befinner sig även sjukvården som en traditionsenlig instans i ett 
paradigmskifte. Sjukvården genomgår en resa från att bemöta patienten på ett paternalistiskt 
sätt till ett mer patientcentrerat och patientaktiverande sätt (Säätelä 2017). Målet med digital 
vård är en ökad tillgänglighet. Digital vård erbjuder en större flexibilitet med hänsyn till 
patientens lokalisering och tillgänglighet vilket tillåter den att överskrida geografiska 
barriärer och öka tillgängligheten av vården (Dorsey & Topol 2016).  
 
I en studie från 2017 studerades användares upplevelse av videobaserade vårdsamtal via 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visade på en positiv inställning bland 
majoriteten av användarna. Den positiva inställningen grundades i bekvämlighet, effektivitet, 
integritet och smidighet. De positiva effekterna som dokumenterades handlade främst om hur 
digitala vårdsamtal möjliggör överskridandet av geografiska barriärer. Flera av studiens 
deltagare uppgav att videobaserade vårdsamtal resulterade i bland annat tidsbesparing i form 
av transporter. Flera negativa aspekter som reducerades av digitala vårdsamtal uppgavs även 
som en positiv effekt. Dessa kunde handla om att slippa trafik, komma sent till möten, hitta 
en läkartid som passar, fysiska begränsningar och så vidare, var något som bidrog till 
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favoriseringen av digitala vårdmöten via videosamtal. Även reducering av kostnader 
kopplade till transport, såsom bensinkostnader, parkeringsavgifter och utesluten arbetstid, var 
något som ansågs värdefullt. Flera respondenter uppgav även bekvämlighetsaspekten som en 
stor fördel med digitala vårdbesök. En respondent uttryckte hur bekvämt det var att kunna 
kommunicera med läkaren hemifrån utan att ens behöva ta en dusch innan och kunna lägga 
sig i sängen direkt efter samtalet. (Powell, Henstedburg, Cooper, Hollander & Rising 2017). 
 
Dorsey och Topol (2016) lyfter även fram de negativa konsekvenserna av digital vård och 
vad som kan stå i vägen för adoptionen av digital vård. En aspekt är den kliniska barriären 
som innefattar kvalitén av patient- och läkarrelationen. Denna konsekvens uppkommer som 
en följd av vård på distans då det är konstaterat svårare och mer problematiskt att bygga upp 
en tillit på distans än i verkligheten. Ofta får patienten, via digitala vårdappar, även träffa 
olika läkare varje gång istället för en och samma vilket kan komma att påverka både kvalitén 
på vården och patientens tillit. Även kvalitéen på vården är ett problem som den digitala 
vården arbetar med. Till exempel frånvaron på fysiska undersökningar och bedömningar som 
kan vara väsentliga för patientens hälsotillstånd (Dorsey & Topol 2016). 
 
 

3.2 Digital sjukvård och unga 
I en publikation från socialstyrelsen (2014) behandlas ämnet om väntetiden vid 
sjukhusbundna akutmottagningar. Rapporten pekar på att icke-akuta sjukvårdsbesök är en av 
faktorerna till långa väntetider (Socialstyrelsen 2014). I en intervju med två allmänläkare 
uttrycker de att förväntningarna är väldigt höga bland många patienter och att deras behov av 
att få hjälp direkt är stort. Läkarna uttrycker även sitt missnöje över hur många som söker 
vård för onödiga åkommor och särskilt unga personer (Mellgren 2018). Även doktorer från 
andra akutmottagningar vittnar om problematiken med patienter som söker onödig vård. Ofta 
är det även unga och friska som googlat sina symptom och bildar sig en uppfattning om att de 
är sjuka (Adolfsson 2014). I en studie genomförd av Andersson och Svensson (2013) 
undersöks hur unga vuxna, i åldrarna 18-25, söker vård på akutmottagningar och närakuter. 
Studien visade på att det främst är unga personer och kvinnor som söker vård i onödan 
(Andersson & Svensson 2013). I en undersökning från 2015 där läkare tillfrågades vad de 
anser är den största risken med vård på distans svarade nära 1 av 5 att de ansåg att risken för 
överutnyttjande av hälso- och sjukvårdssystemet är den största utmaningen med vård på 
distans (Arwidson & Lidé 2015). 
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Internet har kommit att bli en stor informationskälla när det kommer till information som rör 
hälsa. Forskning visar även på att det mest googlade ämnesområdet är just hälsorelaterad 
information. Jiang och Beaudoin (2016) menar på att den stora mängd lättillgänglig 
information som rör hälsa på internet kan leda till att internetanvändare får svårt att orientera 
sig i det överflöd av information som finns. Det finns även problem som rör kvalitéen och 
trovärdighet av hälsoinformation på internet. Medan vissa källor är vetenskapligt förankrade 
och därmed bidrar med evidensbaserad kunskap finns det såväl källor som saknar 
vetenskaplig förankring. På grund av att sökmotorer rangordnar sina sökresultat utifrån 
popularitet och/eller andra algoritmer bidrar detta till att internetanvändare ofta stöter på 
irrelevant information som kan vilseleda. (Jiang & Beaudoin 2016). En konsekvens till följd 
av lättillgänglig hälsoinformation är självdiagnostisering. Självdiagnostisering innebär att en 
individ sammanfattar sina symptom och orienterar sig i den hälsoinformation som tycks likna 
det tillstånd som individen upplever. Att som individ själv ställa en diagnos kan hjälpa 
individen att få sina problem och bekymmer bekräftade inför omvärlden och sig själv 
(Johannisson, 2016). Men, det kan också leda till förhastade och felaktiga slutsatser (Jiang & 
Beaudoin 2016).  
 
Att det finns en strävan efter att söka efter hälsorelaterad information på egen hand är även 
något som populariteten hos nedladdade hälsorelaterade applikationer antyder. I en 
undersökning från 2015 hade hela 63% av personer i åldrarna 18-34 minst en nedladdad 
hälso- eller medicinsk relaterad mobilapplikation. I samma undersökning visade det sig att 
det var unga personer som ställde sig mest positiva till digitaliseringen av sjukvården 
(Arwidson & Lidé 2015). Dorsey och Topol (2016) menar även på att det är mer sannolikt att 
unga personer, särskilt i städerna, är mer benägna att adoptera användningen av digital vård 
(Dorsey & Topol 2016). 
 
 

3.3 Ungas adoption av ny teknik 
Nya informations-och kommunikations teknologier har en stor påverkan på hur samhället 
utvecklas. Vid fronten av denna utveckling står ofta ungdomar som tidiga adoptörer av nya 
teknologier som mobiltelefoni, internet och smartphones (Valor & Seiber 2003). Förståelsen 
av digitala enheters centralitet hos ungdomar har resulterat i beteckningen “mobile youth 
culture” (MYC). MYC refererar till hur ungdomar använder mobila enheter för att stötta och 
förbättra sitt vardagliga liv (Abeele 2015). 
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Technology Acceptance Model (TAM) är en av de mest erkända, verifierade och använda 
undersökningsmetoderna för att förutspå acceptans av informationssystem och nya 
teknologier. I TAM-modellen finns det två faktorer, upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet som är adekvata för acceptansen av ny teknik. Upplevd användbarhet 
definierar Davis (1989) som den potentiella användarens upplevelse att användningen av en 
artefakt kommer att förbättra hens arbete eller livskvalitet. Upplevd användarvänlighet kan 
definieras som den potentiella användarens förväntningar på att systemet ska vara fritt från 
ansträngning. Dessa två aspekter är enligt TAM-modellen de mest väsentliga för att 
artefakten eller systemet faktiskt ska användas. Upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet påverkas av yttre faktorer. Dessa yttre faktorer kan bestå av sociala, 
kulturella och politiska faktorer (Davis 1989). 
 
Carroll, Howard, Vetere, Peck och Murphy (2001) har även identifierat tre olika syften som 
stärker sannolikheten att ungdomar adopterar ny teknologi. Det första syftet är att skapa en 
identitet och en känsla av tillhörighet. I studien uttrycker två deltagare att deras 
mobiltelefoner blir en del av deras identiteter och förklarar att “I feel kind of naked without 
my phone” (Carrol et al. 2001). I ungdomars sociala grupper har oftast ungdomarna samma 
mobiloperatör just för att kunna nyttja tjänster som gratis samtal inom samma operatör. Detta 
skapar i sin tur en känsla av tillhörighet till den sociala gruppen. Det andra syftet är att skapa 
sammanhållning mellan olika sociala grupper och deras liv genom att kunna kommunicera 
via olika artefakter. Med hjälp av dessa artefakter kan ungdomar hitta och delta i virtuella 
grupper (Ibid). Det tredje och sista syftet är att kunna hantera olika sorters makt och i vissa 
fall utöva makt över dessa själva. Som exempel tar Carroll et al. (2001) återigen upp 
mobiltelefonen och förklarar att funktioner som att kunna se vem det är som ringer och 
därmed kunna välja att inte svara är ett sätt att utöva makt på. På samma sätt kan 
sms-funktionen nyttjas för att kringgå maktpositioner, exempelvis en lärare, genom att 
kommunicera i tystnad utan att läraren noterar (Ibid). 
 
Everett Rogers har i sin bok Diffusion of Innovations (2003) kategoriserat människor utifrån 
fem olika personlighetstyper när det kommer till att adoptera ny teknologi. Den första kallar 
han för Innovators. Denna grupp omfattar 2,5% av befolkningen och är de första att adoptera 
en ny teknologi. Personerna i denna grupp är yngst jämfört med de andra grupperna, villiga 
att ta risker, besitter högst social status, har en mycket välfungerande ekonomi och är mycket 
sociala i forskningskretsar och med andra Innovators. Med en hög tolerans för potentiella 
risker gör det att de ändå kan adoptera nya tekniker och även på ett relativt riskfritt sätt på 
grund av deras finansiella tillgångar. Den andra gruppen kallar Rogers (2013) för Early 
Adopters. Denna grupp omfattar 13,5% av befolkningen och är den näst snabbaste gruppen 
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att adoptera ny teknologi. Denna grupp besitter den största förmågan att influera andra 
gruppers åsikter. Personerna i denna grupp är oftast yngre, har högre social status, har 
tydligare klarhet i sina finanser, högre utbildning och är mer sociala jämfört med de grupper 
som är långsammare på att adoptera ny teknologi. Gruppen förstår även att smarta val av ny 
teknologi hjälper dem att behålla en central kommunikativ åsiktsroll. Tredje gruppen är Early 
Majority och omfattar 34% utav befolkning. Tiden det tar för denna grupp att adoptera en ny 
teknologi är betydligt mycket längre än grupperna ovan och har även en stor variation inom 
gruppen. Gruppen besitter en någorlunda högre social status än genomsnittet men har inte 
någon stark förmåga att influera andra gruppers åsikter. Den fjärde gruppen är Late Majority 
och är lika stor som föregående grupp, 34%. Gruppen närmar sig ny teknologi först när 
majoriteten av befolkningen har gjort det och med stor skepticism. De besitter ofta en social 
status som är lägre än genomsnittet och har ekonomiska begränsningar. Den femte och sista 
gruppen kallas för Laggards och utgör 16% av befolkningen. Denna grupp är absolut sist 
med att adoptera ny teknologi och visar ofta på motvilja. De är äldst av alla grupper, lägger 
stort fokus på tradition, besitter en låg social status och har bara kontakt med nära och kära 
samt familj (Rogers 2003).   
 
 

3.4 Videosamtal som kommunikationsmedel 
Ett videosamtal är ett samtal där två eller flera personer kommunicerar via ljud och bild. För 
att möjliggöra videosamtalen behövs en enhet utrustad med kamera och möjligheten att 
kopplas mot telefonnät eller internet. I samband med spridningen av 3G nätet har 
tillgängligheten av videosamtal ökat hos vardagliga användare (O’Hara, Black & Lipson 
2006). I en forskningsrapport genomförd av Internetstiftelsen (2019) konstateras det att 
videosamtal över internet ökar. Rapporten visar även på att det är den yngre delen av sveriges 
befolkningen som dominerar användandet av videosamtal.  O’Hara et al.s studie har 
identifierat tre huvudsakliga anledningar till användningen av videosamtal. Den första 
anledningen är för att småprata i syfte att upprätthålla en kontakt med vänner och/eller familj. 
Denna anledning stod för hälften av videosamtalen i studien. O’Hara et al förklara detta 
genom att poängtera att småprat har en stark liknelse vid småprat via ett vanligt 
telefonsamtal. Studien identifierat dock videosamtal för att genomföra småprat inte upplevdes 
lika lämpligt som att använda ett vanligt telefonsamtal. Videosamtalen upplevdes mer 
ansträngande för användarna och användes istället sparsamt till mer speciella tillfällen. 
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Den andra anledningen som identifierades beskrivs som “show and talk” och bestod av 28% 
av videosamtalen. Show and talk beskrivs som handlingen att ringa ett videosamtal med 
intentionen att visa upp något för personen som samtalet rings till. I studien tas det mest 
observerade exemplet upp som handlar om när videosamtalet görs i affärer i syfte att kunna 
visa upp varor och dela åsikter innan köp. Den tredje och sista anledningen beskrivs som 
funktionellt samtal och denna kategori stod för 22% av videosamtalen. Funktionella samtal 
beskrivs som samtal där funktionen är att uppnå specifika mål som att till exempel boka in 
möten eller planera aktiviteter (O’Hara, Black & Lipson 2006).  
 
Buhler, Neaustaedter och Hillman (2013) har genomfört en intervjustudie som undersöker 20 
ungdomars användning av videosamtalsanvändning. I studien framkom det att vuxnas bruk 
av videosamtal skiljer sig från ungdomars användning, upplevelser och behov av 
videosamtal. Studien påvisar att när vuxna använder sig av videosamtal är det primärt i syfte 
att kunna kontakta nära och kära som befinner sig på en annan geografisk plats för att 
uppleva en känsla av närhet. I ungdomarnas fall spelar däremot den geografiska distansen 
mindre roll då samtal ofta sker mellan personer som bor på närliggande geografiska platser. 
Istället för att uppleva en känsla av närhet med en geografiskt distanserad vän eller 
familjemedlem används videosamtalet bland unga mer som ett verktyg för att kunna visa upp 
saker eller för att kunna umgås på varsin plats (Buhler, Neaustaedter & Hillman 2013). 
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4. Resultat 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt presenteras den data som samlats in. Datainsamlingen skedde via en digital enkät och besvarades 
av 95 personer vilket genererade 95 giltiga svar. 

_________________________________________________________________________ 
 

4.1 Översikt 

 
Tabell 1 

 

Enkätens första fråga ställdes i egenskap av att ta reda på respondenternas kön och därmed 
skapa en uppfattning om respondenternas demografi. Svarsalternativen var Kvinna, Man och 
Annat. Denna fråga kunde endast erhålla ett svarsalternativ per respondent. 65 av 95 (68%) 
personer uppgav sig vara kvinna medan 30 av 95 (32%) uppgav sig vara man och 0 personer 
valde svarsalternativet annat. Tabell 1 visar hur svaren för denna fråga ser ut. 

 
Tabell 2 

 

16 



 

Denna fråga syftade också till att undersöka respondenternas demografi ytterligare genom att 
ta reda på de svarandes ålder. På denna fråga kunde respondenterna endast ange ett 
svarsalternativ. Av åldrarna 18-25 var åldern 23 det absolut vanligaste svarsalternativet. 
Tabell 2 visar hur svaren för denna fråga ser ut.  

 
Tabell 3 

 

Enkätens tredje fråga hade som huvudsyfte att leda in respondenterna på enkätens ämne.  
Med denna fråga ville de populäraste digitala vårdapparnas kännedom undersökas bland 
respondenterna. På denna fråga kunde respondenterna välja fler svarsalternativ. Svaren visade 
på att det vanligaste svarsalternativet var Kry som 90 av 95 personer kände till, följt av 
Doktor.se (77 av 95), MinDoktor (66 av 95) och sist Doktor24 (48 av 95). Tabell 3 visar hur 
svaren för denna fråga ser ut.  

 
Tabell 4 

 

Fråga 4 syftade till att undersöka hur många av de svarande som någon gång använt ett 
digitalt videosamtal via en digital vårdapp. Undersökningen visade på att 33 av 95 (35%) 
hade använt ett digitalt videosamtal medan 62 av 95 (65%) inte hade det. Tabell 4 visar hur 
svaren för denna fråga ser ut.  
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Tabell 5 

 

De respondenter som svarat ja på föregående fråga om de använt ett digitalt videosamtal via 
en digital vårdapp fick i sin tur svara på fråga 5. Denna fråga adresserade anledningen till 
användningen av ett digitalt videosamtal via en öppen fråga. Flera svar liknade varandra och 
återkommande anledningar dök upp vid insamlingen av enkäten. Dessa handlade bland annat 
om tidsbesparing. 
 

“Pga det sparade tid”  
(Respondent nr. 17)  

 
“Jag hade inte tid att vänta på ett fysiskt besök”   

(Respondent nr. 22)  
 
 
Andra återkommande ord som respondenterna uppgav som anledningar handlade om 
smidighet, bekvämlighet och enkelhet. 
 

“Känns som ett enklare steg än att behöva ta sig till exempelvis en vårdcentral”  
(Respondent nr. 14) 

 
“Det var mycket smidigare.”  

(Respondent nr. 47) 
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Tabell 6 
 

Enkätens sjätte fråga fick även endast de respondenter som svarat ja på fråga 4 svara på. Här 
undersöktes respondenternas inställning till digitala videosamtal via en likertskala (Bell 2014, 
s.176). De påståenden som undersöktes var huruvida respondenterna upplevde det enklare att 
söka vård via ett digitalt vårdsamtal än via en fysisk vårdcentral/sjukhus.  
Om respondenterna upplevde att de söker mer vård via digitala vårdsamtal. Och, om de oftast 
använder digitala videosamtal istället för att besöka en fysisk vårdcentral/sjukhus 
undersöktes.  
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Tabell 7 

 

Denna fråga fick endast de som angav att de inte hade använt ett digitalt videosamtal via en 
digital vårdapp under fråga 4 besvara. Återkommande ord och anledningar var att 
respondenterna inte varit sjuk eller i behov av att uppsöka vård. 
 

“Inte varit så sjuk att jag har behövt kontakta en läkare.” 
(Respondent nr. 7) 

 
“Aldrig varit i behov av läkarbesök” 

(Respondent nr. 12) 
 
Andra svar som dök upp bland de svarande tillhörde dock andra kategorier av anledningar. 
En kategori var de som uppgav att de upplevde obehag eller liknande vid tanken på att ringa 
ett digitalt videosamtal till en läkare. 
 

“Känns onaturligt och stelt” 
(Respondent nr. 75) 

 
“Verkar stelt att prata via telefonen. Känns även otryggt.” 

(Respondent nr. 87) 
 
Sedan var det flera respondenter som uppgav att de inte gillar videosamtal. 
 

“Gillar inte videosamtal” 
(Respondent nr. 13) 

 
“Jag tycker att det är lättare att kommunicera i verkliga livet, inte över videosamtal” 

(Respondent nr. 45) 
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Tabell 8 

 

Enkätens åttonde fråga handlade om ifall respondenterna någon gång har googlat sina 
symptom på nätet. Här kunde de svarande välja mellan tre svarsalternativ, ja, nej och minns 
ej. 84 av 95 personer (88%) svarade ja medan 10 av 95 personer (11%) svarade nej och 1 av 
95 (1%) svarade att de inte mindes. Tabell 8 visar hur svaren för denna fråga ser ut.  
 

 
Tabell 9 

 

Denna fråga syftade till att undersöka vilka handlingar som föregående fråga resulterade i. 
Endast svarande som hade svarat ja på föregående fråga fick besvara denna Här kunde de 
svarande välja mellan fem olika svarsalternativ och de kunde även välja flera för att 
möjliggöra att kunna svara “annat” i kombination med de övriga svarsalternativen. Resultatet 
visade på att 35 av 84 personer uppgav att de hade sökt vård på en fysisk vårdcentral/sjukhus 
till följd av de googlat sina symptom. 6 av 84 uppgav att de istället hade ringt ett digitalt 
videosamtal via en vårdapp. 12 av 95 personer angav svarsalternativet “båda” och 31 av 84 
uppgav att de inte hade sökt vård till följ av att de googlat sina symptom och 4 personer 
svarade “annat”. Tabell 9 visar hur svaren för denna fråga ser ut. 
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Tabell 10 
 

Fråga nummer tio behandlade respondenternas inställning till ny teknik via en likertskala 
(Bell 2014, s.176). Här ställdes två påståenden, det första handlade om hur positiva 
respondenternas syn är på ny teknik och den andra handlade om hur snabba de anser sig vara 
på att använda ny teknik.  

 
Tabell 11 
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Fråga 11 adresserade hur ofta respondenterna använde sig av videosamtal. Respondenterna 
erbjöds fem olika svarsalternativ. Flest personer, 24 av 95 (25%), valde svarsalternativet 
“Någon gång i månaden”. Tabell 11 visar hur svaren för denna fråga ser ut. 

 
Tabell 12 

 

Enkätens avslutande fråga behandlade temat användning av videosamtal. Även här fick 
respondenterna välja mellan 5 olika svarsalternativ. 58 av 95 (62%) personer sa sig endast 
använda videosamtal privat medan 7 av 95 (7%) personer använde det som ett verktyg i 
jobbsammanhang. 20 av 95 (21%) personer uppgav att de både använde sig av videosamtal 
privat och i jobbsammanhang. Tabell 12 visar hur svaren för denna fråga ser ut. 
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5. Analys och diskussion 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt analyseras resultaten från den digitala enkäten och diskuteras utifrån studiens teoridel. Vidare 
framförs förslag på vidare forskning. 

_________________________________________________________________________ 
 

5.1 Tema 1 - Tillgänglighet  
31 personer som uppgav att de någon gång hade ringt ett videosamtal via en digital vårdapp 
svarade att anledningen berodde på att det var tidsbesparande, smidigt och bekvämt, 
ekonomiska fördelar eller specifika orsaker som rådgivning och receptförnyelse. Två svar 
lämnades dock utanför analysen då dessa svar uppfattades som svårtolkade och inte uppgav 
någon anledning som gick att kategorisera, varken i de befintliga kategorierna eller i en ny. 
 

5.1.1 Effektivitet 
Den största gemensamma aspekten till användningen av videosamtal via en digital vårdapp 
för de respondenter som använt sig av det är tidsaspekten. 45% (15 av 33) av användarna 
angav att anledningen till att de använt sig av videosamtal via digitala vårdappar berodde på 
att det går snabbare och sparar tid. 18 % (6 av 15) som angav tidsaspekten som en anledning 
angav att de inte hade tid att vänta på ett fysiskt läkarbesök.  
 

“Jag hade väldigt ont i magen och hade inte tid att gå till vårdcentralen då det är 
veckors lång väntetid”   

(Respondent nr. 78) 
 

“Hade inte tid att gå” 
(Respondent nr. 70) 

 
Resterande svarande angav att videosamtal via digitala vårdappar erbjöd en snabbare 
möjlighet att få vård och att de sparar tid.  
 

“Pga det sparade tid” 
(Respondent nr. 17) 

 
“Sparar tid” 

(Respondent nr. 53) 
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Att majoriteten uppger tidsbesparing som en av anledningarna till användningen av 
videosamtal via digitala vårdappar stämmer väl överens med Powell, Henstedburg, Cooper, 
Hollander & Risings (2017) resultat från deras studie om videosamtal. Powell et al. (2017) tar 
i studien upp att reducering av väntetid är en stor bidragande faktor till att använda 
videosamtal istället för att besöka en fysisk vårdcentral. Denna tidsbesparing resulterar i ökad 
effektivitet.  
 
Tre respondenter uppgav även att rådgivning var anledningen till användandet av 
videosamtalet. Respondent nummer 10 och 83 anger båda att de använde videosamtalet via 
en digital vårdapp för att ta reda på om deras tillstånd krävde att de uppsökte en fysisk vård. 
Den bakomliggande orsaken till dessa svar skulle kunna tolkas utifrån aspekten om 
tidsbesparing. Ett läkarbesök innefattar vanligen väntetid (Socialstyrelsen 2014). Något som 
även nämns ovan som en bidragande faktor till att använda videosamtal istället för att 
uppsöka en fysisk vårdcentral enligt Powell et al. 2017. Att åka in till en fysisk vårdcentral 
som sedan visar sig vara ett onödigt besök skulle då kunna uppfattas som slöseri med tid. 
Därför skulle dessa respondenters svar kunna tolkas som en handling för att undvika slöseri 
med tid på ett onödigt läkarbesök genom att försäkra sig som att deras tillstånd faktiskt kräver 
uppsökandet av fysisk vård.  
 

“Veta om jag skulle behöva åka in till vårdcentral eller inte. Jag ringer inte för att få 
”riktig” rådgivning”  

(Respondent nr.10) 
 

“Jag hade skadat mig. Och ville veta om det fanns behov att åka in till sjukhuset.”  
 

(Respondent nr. 83) 
 

En specifik uppgift som sex respondenter uppgav som anledning till användandet av 
videosamtal via en digital vårdapp var receptförnyelse. Tre av dessa uppgav receptförnyelse 
på preventivmedel och fem av de sex som uppgett förnyande av recept som anledning var 
även kvinnor. Statistik från Internetstiftelsen (2019) visar även på att majoriteten av 
användarna av digitala vårdappar är kvinnor. Då receptförnyelse av p-piller är en 
återkommande uppgift varje år kan detta ses som en specifik aspekt till varför unga kvinnor 
använder videosamtal via digitala vårdappar. Eftersom denna återkommande uppgift som 
tidigare krävde ett fysiskt besök hos en ungdoms eller barnmorskemottagning skulle 
tidsbesparingen genom ett videosamtal via en digital vårdapp kunna ses som den 
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bakomliggande anledningen. En av dessa respondenter uppgav även att hon inte fick tid 
snabbt nog hos sin ordinarie läkare för att förnya sitt recept på preventivmedel. Vilket stärker 
tesen om användandet av videosamtal via digitala vårdappar för receptförnyelse för 
tidsbesparing.  
 
 
“Förnya p-piller recept” 

(Respondent nr. 61) 

 

“Fick inte en tid snabbt nog hos min ordinarie läkare för att förnya preventivmedel”  
(Respondent nr. 71) 

 
 
Denna uttryckta upplevelse av tidsbesparing går att koppla till Davis (1989) TAM-modell. I 
modellen finns två faktorer som är adekvata för acceptans av ny teknik. En av dessa kallas för 
användbarhet och beskrivs som den potentiella användarens upplevelse att användningen av 
en artefakt kommer att förbättra hens arbete eller livskvalitet. Utifrån svaren om tidsbesparing 
och effektivitet går det att se ett möjligt samband då användare ser en chans till ökad 
livskvalitet, genom ökad effektivitet och tidsbesparingar, vid användningen av videosamtal 
via digitala vårdappar istället för uppsökandet av en fysisk vårdcentral.  
 

5.1.2 Geografisk/Smidighet/Bekvämlighet 
Den andra gemensamma aspekten som framkom bland respondenternas svar under den 
tematiska analysen var överskridandet av geografiska barriärer som resulterade i en upplevd 
bekvämlighet eller smidighet som 33% (11 av 33) angav.  
 

“Smidigt. Var på "landet" “ 
(Respondent nr. 5) 

 
“Svar snabbt på det man hade problem med. Behövde inte gå utanför dörren.” 

(Respondent nr. 33) 
 

Även denna aspekt grundar sig i Powell, Henstedburg, Cooper, Hollander & Risings (2017) 
teori om att bekvämlighet och smidighet är en tydligt bidragande effekt till varför patienter 
upplever en tillfredställelse med att använda digitala vårdsamtal. Respondent 33 svarar 
liknande som en respondent i Powells et al. (2017) studie om att slippa lämna hemmet för att 
ta sig till sin läkare vilket bidrar till den upplevda känslan av bekvämlighet och smidighet vid 
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användning av videosamtal med läkare. Respondent fems svar visar på en upplevd känsla av 
smidighet när de geografiska barriärerna kan överskridas med hjälp av digitala vårdsamtal. 
Även detta är något som Powell et al. (2017) uppmärksammar i sin studie.  
 
Även här går det att koppla de respondenter som uppgett förnyelse av recept som anledning 
till användandet av videosamtal via digitala vårdappar. På till exempel Krys (u.å) hemsida går 
det att läsa om att Kry har möjligheten att förnya recept, till exempel recept på 
preventivmedel. Kry poängterar dock att blodtrycket varje år måste kontrolleras för att ett 
recept på preventivmedel ska kunna skrivas ut. Kry erbjuder därför kostnadsfria remisser till 
Apoteket AB för blodtrycksmätning. Vilket medför att patienten både kan lämna blodtryck 
och hämta ut recept på ett och samma ställe istället för att först besöka en klinik och sedan ta 
sig till ett apotek. Detta kan kopplas till en känsla av upplevd smidighet och bekvämlighet då 
receptförnyelse kan vara något som måste genomföras löpande varje år och som genom 
videosamtal via digitala vårdappar kan genomföras på ett smidigare och bekvämare sätt än 
tidigare.  
 
Dessa uttrycka upplevelser om smidighet, bekvämlighet och överskridandet av geografiska 
barriärer går även det att koppla till TAM-modellen. Davis (1989) beskriver en faktor, som 
bidrar till acceptansen av nya teknologier, som användarvänlighet. Denna faktor definieras 
som användarens förväntningar på att användningen av artefakten ska vara fri från 
ansträngning. Användarvänligheten skulle kunna kopplas till respondenternas upplevelse av 
ökad smidighet och bekvämlighet genom att tolka dessa upplevelser som mindre 
ansträngande än ett fysiskt läkarbesök.  
 

5.1.3 Ekonomiska skäl 
En ytterligare anledning som dök upp hos flera respondenter som angett att de använt 
videosamtal via digitala vårdappar var av ekonomiska skäl. 12 % (4 av 33) angav att de bland 
annat använde digitala vårdappar istället för att besöka en fysisk då det är billigare.  
 

“Jag ville ha en remiss till specialistläkare, och dessutom så var samtalet gratis.” 
(Respondent nr. 30) 

 
“Snabbt, kostnadsfritt för kry för mig som är 23 år.” 

(Respondent nr. 40) 
 

Powell, Henstedburg, Cooper, Hollander & Risings (2017) tar även upp denna bidragande 
aspekt till användningen av videosamtal. Det som skiljer sig i deras studie är dock att de 
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ekonomiska fördelarna ser annorlunda ut mot vad de gör i denna studie. i Powells et al. studie 
tar respondenterna upp ekonomiska fördelar som reducering av kostnader relaterade till 
bensin, parkeringsavgifter och uteblivande arbetstid. I denna studie uppger de flesta att själva 
samtalet var en ekonomisk fördel då det var gratis. Detta kan ha att göra med att 
respondenterna befinner sig i en så pass ung ålder att bilrelaterade kostnader inte är aktuellt. 
Däremot uppkommer kostnader för kollektivtrafik men förutsatt att de flesta respondenter 
redan har ett månadskort hos sl tillkommer därför ingen extra kostnad relaterat till transport 
för att åka kommunalt. Däremot kan kostnader som Powell et al. tar upp som uteblivet arbete 
påverka denna studies respondenter även om ingen uttryckt just detta specifikt. 
 
 

5.2 Tema 2 - Attityder till ny teknik 
I tema 2 undersöktes skillnaden mellan inställningen till teknik mellan de respondenter som 
angett att de använt sig av videosamtal via digitala vårdappar (användare) och respondenter 
som svarat att de icke använt sig av videosamtal via digitala vårdappar (icke-användare). 
Analysen utgår från fråga tio i enkäten där respondenterna fick ranka sin inställning till ny 
teknik och hur snabba de är på att använda ny teknik. Frågorna besvarades genom en 
likertskala med svarsalternativen “Stämmer inte alls, Stämmer inte, Neutral, Stämmer delvis, 
Stämmer helt”. Då grupperna användare och icke-användare skiljer sig markant i storlek så 
analyserades resultaten procentuellt för att kunna ställa grupperna mot varandra.  
 
På frågan “Jag är positiv till ny teknik” svarade 67% (22 av 33) av användare att de stämmer 
helt överens med att de är positiva till ny teknik. Icke-användare har på samma fråga 35% (22 
av 62). På den andra frågan om teknik där respondenterna fick ange hur snabba de ansåg sig 
vara på att använda ny teknik svarade 42% (14 av 33) av användare att det ansåg sig vara 
snabba på att använda ny teknik. På samma fråga svarade 24% (15 av 62) att de ansåg sig 
vara snabba på att använda ny teknik. 
 
Utifrån dessa svar går det att se ett mönster bland respondenterna i denna studie, användare 
av videosamtal via digitala vårdappar ser positivare på ny teknik och anser sig även vara 
snabbare på att ta sig an ny teknik jämfört med icke-användare. Svaren går även att koppla till 
Everett Rogers modell om attityder gentemot teknik som han tar upp i sin bok Diffusion of 
Innovations där han delar upp populationen i olika grupper som är olika snabba på att 
adoptera ny teknologi. De grupper som Rogers kallar för Innovators och Early adopters sägs 
tillsammans bestå av 16% av befolkningen. Nästa grupp kallas för Early majority och är 34% 
av befolkningen. Den sistnämnda sägs ha en stor spridning inom sin grupp i hur snabbt de 
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adopterar teknologi. Då de som har svarat att de använder sig av videosamtal uppnår 34% (33 
av 95) av alla som svarat på enkäten går det att antyda på att adoptionen av denna teknologi 
just nu ligger bland gruppen Early majority. De respondenter som angett att de både använder 
videosamtal via digitala vårdappar och är snabba på att använda ny teknik uppnår 15% (14 av 
95) vilket skulle kunna tyda på ett sammanband med grupperna Innovators och Early 
adopters som skulle bestå av 16% av befolkningen. 
 
 

5.3 Tema 3 - Videosamtal 
I tema 3 undersöktes skillnaderna mellan användare och icke-användare i deras inställning till 
videosamtal. Analysen utgick från fråga elva samt tolv i enkäten. Fråga elva löd “Hur ofta 
använder du dig av videosamtal? (te x i jobbsamtal, privat osv...)” där respondenterna fick 
välja ett av alternativen “Flera gånger i veckan, Flera gånger i månaden, Någon gång i 
månaden, Någon gång per år, Aldrig”. Fråga tolv löd “Vad stämmer bäst in på dig när det 
kommer sig till användningen av videosamtal?” där respondenterna fick välja mellan 
alternativen “Använder endast privat, Använder som ett verktyg, Båda, Inget, Annat”. 
 
På fråga elva, som handlade om hur ofta respondenterna använder sig av videosamtal så 
visade resultaten på att de som inte använder sig av videosamtal via digitala vårdappar i 
större utsträckning använder sig av videosamtal, där majoriteten av svaren hamnade mellan 
“flera gånger i månaden” till “någon gång i månaden”. De flesta respondenter som använder 
sig av videosamtal via digitala vårdappar angav istället “någon gång i månaden” till “någon 
gång per år” som svarsalternativ. Detta visar på att en videosamtal-vana inte är en bidragande 
faktor till användandet av videosamtal via digitala vårdappar. Resultaten från fråga tolv, som 
handlade om hur videosamtal använts, visade på att det inte finns någon större skillnad 
mellan hur användare av videosamtal via digitala vårdappar och icke-användare använder 
videosamtal i sin vardag.  
 

5.4 Kritisk Reflektion 
I analysen av tema 2 så används fråga 10 från enkäten där respondenterna får svara på om de 
anser sig vara positiva till ny teknik och om de är snabba på att använda ny teknik. Dessa 
frågor kan anses ledande då de utgår från orden positiv och snabb som kan anses subjektiva, 
och inte objektiva. Denna fråga färgas även av att respondenterna på frågan innan fått svara 
på om de någon gång använt en digital vårdapp. Respondenterna riskerar därför att värdera 
sin egen inställning till ny teknik utifrån vad de svarat på frågan innan om vårdappar. Detta 
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kan därför bidra till en felaktig uppfattning som i sin tur påverkar denna studies resultat och 
analys.  
 
Tema 2 och tema 3 är analyserade utifrån om respondenterna har svarat om de är användare 
eller icke användare så har vi uppmärksammat att 50% (31 av 62) av icke användare har på 
fråga 7 “Vad är anledningen till att du inte använt dig av ett digitalt vårdsamtal via video?” 
uppgett att de inte har varit i behov av vård. Dessa respondenter uttrycker inte en negativ 
inställning till själva tekniken eller upplevelsen utan endast att behovet av att uppsöka vård 
inte funnits hos dessa respondenter. Detta skiljer sig från andra icke-användares svar som 
uttrycker en negativ känsla för själva vårdappen eller vårdappens funktioner. En diskussion 
uppstod om svaren som uppger att behovet inte har funnits skulle tas bort eller analyseras 
separat då dessa respondenter inte har gjort ett aktivt val att använda eller inte använda. 
Anledningen till att ingen åtgärd har tagits angående detta är för att det i många svar inte går 
att avgöra om svaret hade ändrats om behovet hade uppstått och då enkäten är anonym så kan 
respondenter inte kontaktas för att förtydliga. 
 

5.5 Vidare forskning 
För att undersöka studiens forskningsfråga vidare skulle en jämförelse mot en äldre målgrupp 
kunna genomföras. Detta hade kunnat stärka denna studies resultat som endast belyst ungas 
användande av videosamtal via digitala vårdappar. Genom en jämförelse mot en äldre 
målgrupp hade aspekter som bidrar till användningen av videosamtal via digitala vårdappar 
kunnat jämföras och se vad som skiljer sig mellan de olika målgrupperna.  
 
I tredje temat som handlade om användningen och synen på videosamtal så upptäcktes inga 
tecken på skillnader mellan användare och icke användare. Enligt Buhler, Neaustaedter och 
Hillman (2013) skiljer sig synen på videosamtal mellan vuxna och ungdomar där ungdomar i 
större utsträckning ser på videosamtal mer som ett verktyg. Resultatet i denna studie visade 
inga tecken att synen på videosamtal påverkar användningen av videosamtal i digitala 
vårdappar av ungdomar. Detta gjorde att spekulationer uppkom kring att videosamtal via 
digitala vårdappar upplevs som ett helt nytt fenomen inom videosamtal, dvs varken som 
något som endast använts privat eller som ett verktyg i till exempel jobbsammanhang. 
Vidare forskning av användarnas upplevelse av videosamtal i digitala vårdappar skulle därför 
kunna användas för att undersöka detta vidare. 
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6. Sammanfattning och slutsats 
_________________________________________________________________________ 

 
I detta avsnitt presenteras och sammanfattas studiens slutsats. Slutsatsen grundas i frågeställningen “Vad 
bidrar till ungas användande av videosamtal via digitala vårdappar”.  
_________________________________________________________________________ 
 
Denna studie syftade till att undersöka vilka aspekter som bidrar till ungas användande av 
videosamtal via digitala vårdappar. Under insamlandet av data och analysen av denna 
konstaterades det att de främsta anledningarna till användandet av digitala vårdappar bland 
unga bland annat var den upplevda känslan av smidighet och bekvämlighet genom till 
exempel överskridandet av geografiska barriärer. Även respondenter som uppgett förnyande 
av recept tolkades in under denna kategori vilket även förstärkte detta resultat. Användare 
upplevde även att användandet av videosamtal via en digital vårdapp var mer tidseffektivt 
och därmed sparade tid gentemot ett fysiskt läkarbesök. Detta förstärktes även av 
respondenter (som inte specifikt angav just tidseffektivitet i sina svar) som uppgav till 
exempel rådgivning som anledning till videosamtalet vilket vi läste in som en potentiell 
tidsbesparande handling. Detta kunde även kopplas till Davis (1989) Technology Acceptance 
Model och resultaten från Powells et al. (2017) studie. Även ekonomiska fördelar 
uppmärksammades som återkommande svar bland respondenterna. Analysen visade även på 
att användare av videosamtal via digitala vårdappar ställde sig mer positiva till ny teknik och 
ansåg sig själva mer benägna att i större utsträckning ta sig an ny teknik tidigare än de 
respondenter som inte använt sig av videosamtal via digitala vårdappar. Detta kan i sin tur 
tyda på att det krävs en positivare och mer öppen attityd gentemot teknik för att använda 
videosamtal via digitala vårdappar. Under analysdelen uppdagades ingen koppling av 
användandet av videosamtal mellan dem som använt sig av videosamtal via digitala 
vårdappar och dem som inte använt det.  
 
Studiens övergripande slutsats är att den främsta aspekten som bidrar till ungas användande 
av videosamtal via digitala vårdappar är tillgängligheten som bidrar till tidsbesparingar, 
överskridande av geografiska barriärer och en känsla av upplevd bekvämlighet och 
smidighet. En ytterligare slutsats som kunnat dras är att inställningen till ny teknik spelar stor 
roll vid användningen av videosamtal via digitala vårdappar. 
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - Enkät 
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8.2 Bilaga 2 - Enkät - resultat 

 
 
 

41 



 

 
 
Smidigt. Var på "landet".  
2019-11-28 10.42.23 

 
Skönt att inte gå hemifrån, flexiblare tider.  
2019-11-28 11:10:39 

 
Veta om jag skulle behöva åka in till vårdcentral eller inte. Jag ringer inte för att få 
”riktig” rådgivning  
2019-11-28 13:42:19 

 
Känns som ett enklare steg än att behöva ta sig till exempelvis en vårdcentral  
2019-11-28 14:28:02 

 
Pga det sparade tid  
2019-11-28 14:57:05 

 
Receptförnyelse och råd  
2019-11-28 15:13:49 

 
Jag hade inte tid att vänta på ett fysiskt besök.  
2019-11-28 16:53:54 

 
Videosamtal känns som ett snabbare alternativ  
2019-11-28 16:57:02 

 
Bekvämt  
2019-11-28 17:10:15 

 
Jag ville ha en remiss till specialistläkare, och dessutom så var samtalet gratis. 
2019-11-28 19:30:25 
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Svar snabbt på det man hade problem med. Behövde inte gå utanför dörren.  
2019-11-28 20:54:50 

 
Nytt recept på preventivmedel  
2019-11-29 8:29:45 

 
Snabbt, kostnadsfritt för kry för mig som är 23 år. 
2019-11-29 11:48:43 

 
Sjukdomssymptom  
2019-12-02 12:37:16 

 
Det var mycket smidigare. 
2019-12-02 12:48:13 

 
Hade så ont så kunde inte röra mig och var själv  
2019-12-02 13:06:25 

 
Förnya p-piller recept  
2019-12-02 13:07:13 

 
Enklare billigare o bäst  
2019-12-02 12:52:03 

 
Sparar tid  
2019-12-02 12:53:14 

 
Bekvämlighet och slippa ta sig hemifrån, snabbare att få tid direkt.  
2019-12-02 13:13:00 

 
Tidsbrist  
2019-12-02 13:19:44 

 
Hade inte tid att gå  
2019-12-02 14:14:21 

 
Fick inte en tid snabbt nog hos min ordinarie läkare för att förnya preventivmedel  
2019-12-02 14:14:47 
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Enklare än att ta sig till fysisk vårdplats  
2019-12-02 14:14:54 

 
Det är mycket smidigare då fysik läkarbesök har långa väntetider och därmed kostar 
jätte mycket. Man får snabbt svar och hjälp  
2019-12-02 14:16:12 

 
Behöver bara nya recept  
2019-12-02 14:17:29 

 
Går snabbare, smidigare, kan vara hemma  
2019-12-02 14:17:37 

 
Jag hade väldigt ont i magen och hade inte tid att gå till vårdcentralen då det är 
veckors lång väntetid  
2019-12-02 14:18:05 

 
Jag hade skadat mig. Och ville veta om det fanns behov att åka in till sjukhuset.  
2019-12-02 14:19:10 

 
För att jag mådde dåligt  
2019-12-02 14:22:02 

 
Sökte hjälp en kväll. Var orolig att det var något allvarligt  
2019-12-02 22:23:15 

 
Behövde få förnyat recept  
2019-12-02 22:28:29 

 
Skulle utomlands typ följande dag. (Tidsaspekten om att ej hinna till tex vårdcentral 
dvs)  
2019-12-03 11:14:41 
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Inte varit så sjuk att jag har behövt kontakta en läkare.  
2019-11-28 12:09:31 
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Jag har inte haft något behov av att ta kontakt med en vårdcentral, jag föredrar även 
att besöka en "vanlig" vårdcentral.  
2019-11-28 13:32:11 

 
Jag har inte varit så sjuk att jag har behövt uppsöka vård. Men så vill jag helst träffa 
läkare i fysisk form, låter kanske gammaldags eller så är det för att jag inte har varit i 
behov och därmed inte behövt. Däremot om möjligheten att uppdatera 
preventinmedel via en digital vårdapplikation så skulle det föredras för att slippa gå 
till barnmorskan under drop-in tider när det är massa patienter och man vet inte hur 
lång tid det kan ta innan det är ens tur.  
2019-11-28 13:33:01 

 
Att det känns som att det kommer bli dyrt samt stelt, träffar hellre nån irl.  
2019-11-28 13:52:55 

 
Aldrig varit i behov av läkarbesök  
2019-11-28 13:53:32 

 
Gillar inte videosamtal  
2019-11-28 14:23:35 

 
Känns lite obehagligt, inte riktigt varit aktuellt heller  
2019-11-28 14:46:43 

 
Tror inte att jag skulle få tillräcklig hjälp utan skulle behöva åka in till 
vårdcentral/sjukhus och vill inte behöva göra två samtal.  
2019-11-28 14:53:10 

 
Känns tryggare att gå till vårdcentralen.  
2019-11-28 15:13:13 

 
Har inte behövt  
2019-11-28 16:02:43 

 
Gillar inte videosamtal  
2019-11-28 16:46:49 
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Trots att det är en smart idé så tycker jag det dels känns krångligt och lite ”opålitligt”  
2019-11-28 17:20:39 

 
Okunskap  
2019-11-28 17:26:06 

 
Känns oseriöst  
2019-11-28 17:38:10 

 
Inte haft behov  
2019-11-28 17:38:11 

 
Har hon inte haft behovet  
2019-11-28 18:53:17 

 
Ej behov  
2019-11-28 20:11:48 

 
Är från Finland så har inte ännu tagit steget  
2019-11-28 20:22:03 

 
Har inte varit sjuk  
2019-11-28 21:01:21 

 
Har inte lidit av sjukdom som krävt läkarbesök.  
2019-11-28 21:15:30 

 
Känns bättre att gå och träffa en fysisk.  
2019-11-28 21:35:31 

 
Ej känt behov av det än  
2019-11-29 8:06:29 

 
Inte behövt  
2019-11-29 10:56:28 

 
Inget behov  
2019-11-30 15:14:15 
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Inte haft anledning  
2019-12-02 11:31:48 

 
Inte haft något behov av det  
2019-12-02 11:43:29 

 
Opersonligt  
2019-12-02 11:50:37 

 
Jag tycker att det är lättare att kommunicera i verkliga livet, inte över videosamtal  
2019-12-02 12:11:45 

 
Håller mig till vårdcentralen då jag alltid gjort det  
2019-12-02 12:50:07 

 
När jag väl är sjuk så brukar jag bara ringa vårdcentralen och boka tid  
2019-12-02 12:50:35 

 
Har ej haft några symptom på någon slags sjukdom under en längre period  
2019-12-02 12:51:06 

 
Har inte behövt tack och lov  
2019-12-02 12:51:58 

 
Jag har inte haft en anledning.  
2019-12-02 12:53:41 

 
Vill hellre besöka en läkare ifall de behöver kolla något ex lungor hjärta osv  
2019-12-02 12:59:09 

 
Jag har inte gjort...  
2019-12-02 12:59:10 

 
Känner mig inte bekväm.  
2019-12-02 12:59:15 

 
Vill fan inte  
2019-12-02 12:59:19 
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Har aldrig provat.  
2019-12-02 12:59:58 

 
Inte behövt  
2019-12-02 13:07:21 

 
För de problem jag har haft har det varit en fördel att besöka en läkare för att få en 
bättre diagnos.  
2019-12-02 13:09:48 

 
Föredrar att gå till en fysisk vårdcentral  
2019-12-02 13:11:18 
 
Inte i rutin  
2019-12-02 13:12:27 

 
Ingen  
2019-12-02 13:57:33 

 
Har inte behövt  
2019-12-02 14:13:59 

 
Jag föredrar att gå direkt och prata med läkaren.  
2019-12-02 14:15:33 

 
Känns onaturligt och stelt  
2019-12-02 14:17:00 

 
Inte fått tillfälle  
2019-12-02 14:18:37 

 
Har inte haft behov  
2019-12-02 14:18:40 

 
Har inte behövt  
2019-12-02 14:18:41 
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Inte haft behov av det  
2019-12-02 14:18:50 

 
Har inte behövt vård/ behövt göra test hos läkare  
2019-12-02 14:20:14 

 
Har inte behövts  
2019-12-02 14:21:48 

 
Verkar stelt att prata via telefonen. Känns även otryggt.  
2019-12-02 14:22:07 

 
Husläkare  
2019-12-02 15:46:01 

 
Inte behövt. De har diagnotiserat via chatt.  
2019-12-02 16:47:37 

 
Inte behövt vård  
2019-12-02 17:25:03 

 
Känns jobbigt, kostsamt för samhället  
2019-12-02 17:50:30 

 
Aldrig behövde  
2019-12-02 18:18:07 

 
Live och video inte samma  
2019-12-02 18:41:30 

 
Träffar hellre en läkare  
2019-12-02 19:18:05 

 
Har inte haft behov av det ännu  
2019-12-02 21:02:58 

 
Känns onödigt  
2019-12-03 1:58:15 
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ringt sjukvårdsupplysningen 
11/28/19 17:38:11 

 
Ringt 1177 
12/02/19 13:13:00 

 
Ringt vård guiden 
12/02/19 13:57:33 

 
Efter att ha googlat mina symptom är det ingen vits att uppsöka vård, är redan 
döende 
12/03/19 11:14:41 
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Brukar inte använda det 
12/02/19 13:07:13 
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