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Abstract 

The increased influence of digitalizing in the Swedish healthcare is a change that some people 

find it hard to adapt to. For most youths and people from the younger generations this is not 

considered a problem, since they have been exposed to different aspects of digitalization 

throughout their lives. However, how do older people and especially older people with 

chronic diseases feel about the digitalization and the changes it brings? The purpose of this 

study is to explore how people with chronic diseases experience this progresses in the society 

that has contributed to the digitalization within healthcare and the increased utilization of 

digital platforms. Previous studies indicate that both the change in the doctor-patient 

relationship and the increased possibilities for patient to access health information from their 

homes, is an effect of the digitalization. In this study, which is conducted with a qualitative 

method, we come to understand that older people with chronic diseases find it difficult to 

adapt to the digitalization. None of the participants are opposing it, rather they experience the 

changes as complicated. Furthermore, the participants stress the prerequisite of the physical 

contact with a doctor to enable a correct medical assessment. Whether or not this means that 

health centers will be dismantled is still unknown. However, our study shows that there is no 

resistance to digitalization among the participants, provided it is executed in a correct and 

trustworthy manner. 
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Sammanfattning 

Sjukvården i Sverige blir allt mer digitaliserad, något som de unga i samhället har lätt att 

förhålla sig till då de vuxit upp med digitalisering i det vardagliga livet. Frågan vi ställer oss 

är dock vad äldre personer med kroniska sjukdomar tycker om digitaliseringen och de 

förändringar den medför? Vårt syfte för studien är att ta reda på hur äldre människor med 

kroniska sjukdomar upplever digitaliseringen av vården, samt huruvida de upplever att vården 

har förändrats i och med digitaliseringen. Tidigare forskning visar bland annat att relationen 

mellan läkare och patient har förändrats, men också möjligheterna för patienterna att söka 

egen information. Studien, som genomförts med en kvalitativ metod indikerar att äldre 

människor, framför allt de med kroniska sjukdomar har svårt att anpassa sig till 

digitaliseringen. De motsätter sig den inte, men upplever den som krånglig. Vidare 

framkommer det att samtliga respondenter anser att den fysiska kontakten är en förutsättning 

för att läkaren skall kunna göra en korrekt medicinsk bedömning. Huruvida vårdcentralernas 

tid är förbi råder det tvivel om, dock påvisar studien att det inte finns motstånd till 

digitaliseringen så länge den utförs på ett korrekt och förtroendeingivande sätt.  
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1. Inledning 

Är vårdcentralernas tid förbi, är det slut på närkontakt och fysiska möten mellan sjukvård och 

patient? Den här frågan ställdes av Läkartidningen under deras närvaro på Almedalsveckan. 

Debattörerna som fick möjlighet att svara på frågan var bland annat representanter från appen 

Kry, en av de moderna digitala plattformarna inom dagens sjukvård, samt överläkare och 

verksamhetschefer från olika sjukhus i Sverige. Utifrån debatten sammanställdes en artikel 

som sedan presenteras i Läkartidningen. Där påvisas de problem som kan uppstå när 

sjukvården blir allt mer digitaliserad. De flesta av aktörerna, både de från Kry, läkarna samt 

verksamhetscheferna som deltog i debatten var överens om att digitalisering är något bra och 

nödvändigt som ligger i tiden. Dock anser de att genomförandet inte har varit korrekt. 

Tillvägagångssättet som förändringarna genomförts på skapar för många luckor i systemen. 

De system som används för att skapa den digitala vården, såsom digital journalföring, är inte 

tillräckligt utvecklade eller koordinerade med varandra för att det ska fungera felfritt för alla 

aktörer som använder sig av dessa i vardagen. I Läkartidningen skriver de att under debatten 

uttrycker läkare, representanter från Kry och cheferna sina åsikter och att dessa åsikter ibland 

skiljer sig från varandra. Något som förmodligen kan kopplas till att de har olika infallsvinklar 

och därmed upplever digitaliseringen på olika sätt. Debattörerna nämner både 

resursfördelning samt patientens behov av snabbare eller långsammare vård som exempel. 

Diskussionerna under Almedalsveckan var många och flertalet aspekter behandlas, men det 

som blir tydligt är att digitaliseringen visar på stor komplexitet gällande att hitta system och 

tillvägagångssätt som tillgodoser allas behov (Läkartidningen, 2018).  

 

Komplexiteten är något som även finns i samhället i stort. Det svenska samhället har 

förändrats bland annat till följd av tekniska utvecklingar och innovationer, men också för att 

det finns en förväntan på effektivitet. Mobiltelefoner är ett tydligt exempel på detta eftersom 

det är en teknisk innovation och de gör också att vi inte längre behöver vänta flera dagar på att 

ett brev ska levereras med posten. De kraven som ställs på samhället, att det ska bli lättare och 

gå snabbare, dessa krav ställs också på sjukvården i Sverige. Detta leder till att vården måste 

anpassa sig till det nya inom samhället: digitaliseringen. Inom vården finns det olika aspekter 

av digitalisering, både sådana som numera anses vara självklara för många såsom e-recept 

eller 1177. Men även andra nyare innovationer som videosamtal med läkare. Ett 

samlingsbegrepp för dessa aspekter är e-hälsa (E-hälsomyndigheten, 2016). 
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I den här studien ämnar vi få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar personer med 

kroniska sjukdomar och hur dessa personer förhåller sig till användandet av e-hälsa. När vi i 

vår studie nämner kroniskt sjuka hänvisar vi till dem som har en sjukdom där sjukdomstiden 

varar i minst tre månader (Karolinska institutet, u.å.). Anledningen att vi har valt att studera 

kroniskt sjuka grundar sig i att vi tror att de har mer frekvent kontakt med vården. När det 

kommer till digitalisering av vården fokuserar vi på hur människor väljer att ta kontakt med 

sjukvården. Vi vill att de förklarar varför det väljer den metod de gör inför kontakten. Vi 

studerar hur de upplever videosamtal, telefonsamtal och andra digitala aspekter som berör 

deras kroniska sjukdom, samt vilka skillnader de upplever med de nya sätten jämförelsevis 

med de äldre sätten. Inom den tidigare forskningen har vi funnit att det finns en 

kunskapslucka, därför har vi valt att koncentrera oss på kroniskt sjuka i Sverige för att fylla 

denna. Den teoretiska referensramen vi valt att använda oss av består av Hartmut Rosas teori 

om den sociala accelerationen och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. 

Sammanfattningsvis, det här är en sociologisk studie där vi vill undersöka hur strukturella 

förändringar på samhällsnivå påverkar olika personer med kroniska sjukdomar på individnivå 

och hur dessa individers upplevelser av vården ser ut.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur äldre personer med kroniska sjukdomar 

upplever digitaliseringen av vården. Detta eftersom att en äldre generation har både tagit del 

av dagens digitalisering och vårdens äldre arbetssätt vilket inkluderar gula receptlappar, sämre 

möjligheter att söka egen information och färre sätt att ta kontakt med vården.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur väljer äldre personer med kroniska sjukdomar att kontakta sjukvården och varför? 

• Upplever dessa individer att relationen mellan läkare och patient har blivit mer 

ömsesidig i och med digitaliseringen? 

• Vad tycker kroniskt sjuka om användandet av digitala hälsoplattformar?   
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1.3 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa denna studie till att undersöka personer med kroniska sjukdomar och 

vilka upplevelser de bär med sig av vårdens digitalisering. Detta val gjordes utifrån ett 

antagande att kroniskt sjuka har en mer frekvent kontakt med vården. Med digitaliseringen 

menar vi den förändring som skett i hur patienter kan kontakta vården, samt söka egen 

information, exempelvis appar och hemsidor som 1177. Respondenterna är pensionärer men 

till viss del aktiva inom sina tidigare professioner. Samtliga respondenter har passerat 70 år 

men ingen är över 80 år. 

 

1.4 Disposition 

Den tidigare forskningen kommer att presenteras i kapitel 2 genom artiklar som tar upp olika 

aspekter och konsekvenser av digitalisering inom vården som är relevant för vår 

undersökning. I kapitel 3 kommer vår teoretiska referensram att presenteras, där vi 

introducerar och förklarar Rosas accelerationsteori och Goffmans dramaturgiska perspektiv 

samt de begrepp vi kommer att använda oss av. Metodval, urval och tillvägagångssätt för 

konstruerandet av intervjuguiden, genomförandet av intervjuer och analysen av materialet 

kommer i kapitel 4 såväl som etiska överväganden och tillförlitlighet. I kapitel 5 presenteras 

resultaten av analysen som genomförts utifrån sju olika teman med hjälp av begrepp från vår 

teoretiska referensram. Presentationen av slutsatser samt en diskussion med jämförelser till 

tidigare forskning sker i kapitel 6.  
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som är relevant för att besvara 

syfte och frågeställningar. Med hjälp av den tidigare forskningen har vi identifierat fem olika 

teman. Separationen från tid och rum, förändringen mellan patient och läkare, skillnader 

mellan kommunikation via videosamtal och face-to-face, kommunikation via videosamtal 

med fokus på kvinnor som har eller har haft cancer och hur olika personer väljer att söka 

hälsoinformation.  

 

Sökningen av samtliga artiklar har gått genom databaserna Sociological abstracts, Social 

science premium collection och Sociology Collection. Sökorden som har använts är e-health, 

patient*, relation*, doctor-patient, digital*, face-to-face, video, doctor, communication, 

telemedicine, health, internet, och information. Sökningen resulterade i sammanlagt 382 

artiklar där sex stycken valdes ut eftersom att dessa var de mest relevanta. 

 

2.1 Separation från tid och rum 

Enligt tidigare forskning finns det både fördelar och nackdelar med att digitalisera vården. 

Dedding, van Doorn, Winkler och Reis (2011) har undersökt vilka konsekvenser e-hälsa får 

för relationen mellan läkare och patient. Det är en översiktsartikel som sammanfattar totalt 68 

artiklar och studier (s. 49–50). 

  

Dedding et al. lyfter något alla former av e-hälsa har gemensamt – nämligen att de separerar 

läkare och patienter från tid och rum. Med detta menar de att patienter kan rådfråga läkare om 

sina besvär utan att behöva befinna sig på samma plats, i vissa fall behöver patienten inte 

heller föra ett direkt samtal med läkaren. Kommunikationen sker istället via sms, något som 

medför att kontakten mellan läkare och patient inte heller är bunden till tid på samma sätt som 

ett fysiskt besök. Detta är något som lyfts även av Lupton (2016, s. 4). När det kommer till 

fördelar med e-hälsa nämner Dedding et al. (2011) framförallt tre; snabbhet, tillgänglighet och 

lägre kostnader. Av dessa fördelar är både snabbhet och tillgängligheten kopplade till 

separationen av tid och rum. I och med e-hälsans ankomst behöver patienten inte längre vänta 

flera dagar på ett fysiskt besök för att få hjälp med sina besvär. Inte heller måste patienten 

anstränga sig för att fysiskt transportera sig till vårdcentralen eller sjukhuset, utan 

läkarbesöket kan äga rum oavsett vart man befinner sig (s. 49–50).   



5 

 

  

Förutom att nämna fördelar med e-hälsa tar Dedding et al. även upp en viktig negativ aspekt. 

Denna aspekt handlar om det faktum att det är svårt att ställa diagnoser utan att fysiskt träffa 

patienten. Dels eftersom att det är lätt att missa eller missförstå olika symptom när man 

kommunicerar med hjälp av olika teknologier. Men även eftersom det ställer högre krav på 

den enskilda individen (patienten), vilket medför att denne även tvingas ta ett större ansvar i 

diagnosprocessen. Liknande resultat framkommer även i Roberts, Phillip, Currie och Morts 

(2015) studie. De lägger dock särskild vikt både vid att e-hälsa förutsätter att man både har 

tillgång till internet samt kunskapen att använda tekniken. Men också att huruvida e-hälsa 

kommer fungera för en individ, beror på dennes behov av mänsklig kontakt och face-to-face 

interaktioner (s. 8). Sammanfattningsvis kan man säga att avsaknaden av fysiska besök gör att 

risken för att läkaren feldiagnostiserar ökar (Dedding et al., 2011 s. 51).  

 

2.2 Förändring i relationen mellan patient och läkare 

I samband med teknikens utveckling och e-hälsans framkomst har relationen mellan läkare 

och patient förändrats. Petracci, Schwarz, Antelo och Diz (2017) har skrivit en artikel där de 

lyfter fram hur förändringen i denna relation ser ut. Artikeln är en litteraturstudie baserad på 

84 studier och artiklar. Författarna är dock tydliga med att resultaten i studien inte är 

representativa och går därmed inte att generalisera. I artikeln refererar de till en mängd olika 

teoretiker där en av dem är just Hartmut Rosa. De använder bland annat begreppet 

acceleration i ett försök att lyfta hur komplexa förändringar egentligen är (s. 266–268). 

  

Petracci et al. (2017) beskriver att tidigare har relationen mellan läkare och patient varit 

paternalistisk. Detta innebär att förr i tiden ansågs läkarna veta bäst och patienter var endast 

passiva mottagare till läkarens beslut. Denna passivitet var något som togs för givet av både 

läkare och patienter och ingenting man ifrågasatte. Under slutet på 1900-talet förändrades 

dock denna relation, både på grund av att fler aktörer kom in på marknaden men även 

eftersom möjligheterna att söka egen information ökade. Idag kan patienterna själva söka 

information om både sjukdomar och behandlingar, och har därmed gått från att vara passiva 

mottagare till att bli aktiva agenter som ifrågasätter och är medvetna om sina rättigheter. 

Därmed har också relationen mellan läkare och patient gått från att vara paternalistisk till att 

läkarna ses som tekniska rådgivare som kan bidra med kunskap och rekommendationer 

(a.a:270–273). Haluza, Naszay, Stockinger och Jungwirth (2016) har kommit fram till 
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liknande resultat på att relationen mellan läkare och patient har förändrats (s. 5–6). Petracci et 

al. (2017) anser att e-hälsa har haft en stor roll i denna förändring men är också tydliga med 

att denna förändring i relationen mellan läkare och patient inte nödvändigtvis gäller alla 

individer. Eftersom faktorer såsom hur komplext ens specifika sjukdomsfall är och hur 

självständig individen vill vara, också spelar in (s. 270–273).  

 

2.3 Kommunikation genom virtuella medier (videosamtal) 

I en artikel skriven av Eysenbach et al. (2017) undersöktes huruvida kommunikationen 

upplevdes annorlunda genom face-to-face interaktion gentemot interaktion genom virtuella 

medier. Studien bestod av totalt 48 simulerade konsultationer varav 24 var traditionella besök 

och 24 genomfördes genom interaktion via Microsoft Skype. Samtliga besök mellan 

assistentläkare och simulerad patient inleddes med en fysisk konsultation. Materialet från 

simulatorerna analyserades senare med hjälp av en kvantitativ metod. 

  

I resultaten kommer Eysenbach et al. fram till att det egentligen inte spelar någon roll 

huruvida konsultationerna utfördes via videosamtal eller ett fysiskt besök. Den första 

hypotesen visade ingen signifikant skillnad vilket tyder på att för patienternas del hade inte 

formen på konsultationen någon inverkan på hur nöjda de var med sitt läkarbesök. Den andra 

hypotesen uppvisade inte heller någon signifikant skillnad vilket innebär att det inte är 

läkarbesökets form som leder till att patienter upplever ett högre eller lägre 

informationsutbyte under sina konsultationer. Inte heller den tredje hypotesen bevisades 

stämma, utan Eysenbach et al. kom istället fram till att det som verkade påverka den 

personliga relationen mellan läkare och patient var hur mycket tid och uppmärksamhet som 

läkaren spenderade på patienten. Slutligen avvisades även den fjärde hypotesen och huruvida 

patienten kände sig delaktig i beslutsfattandet. Även här grundade det sig i hur mycket tid 

läkaren tog sig, men också ifall läkaren var en man eller en kvinna. Eysenbach et al. 

argumenterar för att det kan vara så att läkare anpassar sitt språk när de talar med patienter 

genom virtuella medel för att kunna kompensera för de delar av interaktionen som försvinner 

vid samtal genom en skärm. Exempelvis kan läkaren vara bättre på att uttrycka sin empati 

med hjälp av ord när det blir svårare att göra det genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. En 

annan anledning till resultaten som författarna också lyfter är tanken att förväntningarna på en 

virtuell konsultation inte är lika höga som de för en fysisk och därför kan dessa upplevas som 

likvärdiga. 
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Van der Kleij, Paashuis, Langefeld och Schragen (2004) har också skrivit en artikel som 

jämför användandet av face-to-face kommunikation med virtuell videokommunikation, även 

om deras studie inte specifikt berör relationen mellan läkare och patient. Van der Kleij et al. 

har gjort en longitudinell studie för att kunna se om dynamiken i deras fokusgrupper förändras 

över tid. Fokusgrupperna bestod av elva grupper som förde diskussioner genom videosamtal, 

och samma antal för de som istället diskuterade face-to-face. Datamaterialet analyserades 

sedan genom en kvantitativ metod med två beroende variabler. Den första är samtalsmönster, 

vilket inkluderar bland annat hur ofta de turades om, hur många gånger någon blev avbruten 

och hur långa pauserna mellan samtalen blev. Den andra variabeln mättes genom en enkät 

efter avslutad diskussion och berör subjektiva erfarenheter såsom hur tillfredsställda 

deltagarna blev (s. 57–58). 

 

Resultaten av studien visade det finns en skillnad i kommunikationen beroende på om den 

skedde genom face-to-face eller genom videosamtal, åtminstone till en början. De 

diskussioner som skedde genom videosamtal var mer formella, eftersom dessa innehöll färre 

avbrott och att varje deltagare talade längre tid innan turen gick över till nästa. Van der Kleij 

et al. förklarar att detta kan bero på att när kommunikationen sker genom videosamtal är det 

inte möjligt att använda sig av samma sociala tecken såsom ögonkontakt eller att man vänder 

sig mot personen för att indikera att det är dennes tur att tala. Detta spelade också in på hur 

nöjda deltagarna blev eftersom att bristen på dessa tecken ledde till en frustration hos de som 

deltog. Det författarna tar upp som det mest intressanta resultatet, är hur de problem 

fokusgrupperna som kommunicerade via videosamtal upplevde till en början, försvann ju fler 

diskussioner de hade. Detta innebär att desto fler samtal de för, desto bättre blir samspelet 

mellan deltagarna. De lär sig helt enkelt att kommunicera på ett nytt sätt utan de sociala 

tecknen från face-to-face interaktioner. Med detta i åtanke föreslår Van der Kleij et al. att 

personer träffas och lär känna varandra genom face-to-face interaktioner innan 

kommunikation via virtuella medier (s. 58–59). Kanske är det också därför resultaten i 

Eysenbach et al. undersökning visade att det inte spelade någon roll för patienterna huruvida 

kommunikationen skedde genom fysiska besök eller besök via Skype. De hade träffats en 

gång innan och gjort en bedömning av varandra face-to-face. 
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2.4 Kvinnor med cancers upplevelse av videosamtal med läkare 

Att få den vård man behöver kan vara svårt när man lever med en kronisk sjukdom och är 

bosatt långt från närmaste storstad. Zilliacus, Meiser, Lobb, Kirk, Warwick och Tucker (2009) 

har gjort en studie om kvinnor som antingen har eller har haft cancer och som bor på landet i 

Australien. Studien är kvalitativ och gjordes genom tolv stycken semi-strukturerade 

telefonintervjuer, med syftet att undersöka kvinnornas upplevelse av videosamtal med 

läkaren. Dessa videosamtal gjordes från deras närmaste vårdcentral där sköterskan var 

närvarande i rummet och läkaren träffades genom en datorskärm (s. 463–465). 

 

Majoriteten av kvinnorna som deltog i studien var nöjda med sitt läkarbesök via videosamtal, 

även om de flesta uttryckte att de hade känt sig obekväma till en början. Huvuddelen av 

kvinnorna tyckte att läkaren både tog sig tid att svara på deras frågor och förklara på ett sådant 

sätt de kunde förstå. Dock uttryckte en av kvinnorna att hon troligtvis skulle ställa fler frågor 

till läkaren om det träffades på ett fysiskt besök. Den allmänna upplevelsen var också att 

läkarna var trevliga och lätta att tala med. En av kvinnorna som deltog i studien sade att hon 

gärna ville få sin tolkning av läkarens ansiktsuttryck bekräftad genom att träffa den samme i 

verkligheten (s. 466–468). En annan aspekt av dessa besök som framkom i Zilliacus et al. 

studie var att, även om majoriteten av kvinnorna har varit friskförklarade från sin cancer i 

flertalet år, lyckades inte läkarna möta deras behov av emotionellt stöd. Detta stöd fick de 

istället från sköterskorna som närvarade under samtalet. De tyckte att läkaren verkade 

opersonlig, åtminstone via skärmen. Den mest förekommande fördelen med videosamtal var 

att det var tidseffektivt. Zilliacus et al. uttrycker att denna fördel kan komma att väga ännu 

tyngre hos kvinnor som är aktiva inom arbetslivet eftersom att majoriteten av de kvinnor som 

intervjuades var antingen hemmafruar eller pensionerade (a.a:468–470). Slutligen 

framkommer det i studien, att även om kvinnorna var nöjda med videosamtalen vill de helst 

träffa läkaren på ett fysiskt besök, varför de kände så kunde de dock inte förklara (a.a:467). 

 

2.5 Sökning av hälsoinformation på internet 

Användningen av internet ökar hela tiden och flera aktörer tvingas följa med i utvecklingen. 

Williams, Huntington och Nicholas (2003) har gjort en kvalitativ studie där materialet 

samlades in genom enkäter med öppna frågor. Enkäterna lades upp på National Health 

Service. NHS är Storbritanniens motsvarighet till 1177. Målet med studien var att få svar på 
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varför människor söker hälsoinformation på internet och vilken respons de har fått från läkare 

efter att ha sökt egen information (s. 304–305). 

 

För respondenterna som deltog i studien var den tydligaste fördelen att informationen på 

internet är tillgängligt dygnet runt från deras egna hem. I och med den informationen som 

respondenterna kan tillgodogöra sig via internet, behöver de inte längre kontakta en läkare 

och vänta på att få en läkartid. Informationen respondenterna hittade på internet medförde 

också att de kunde kontrollera sina symptom och sedan självdiagnostisera (s. 306–307). 

Williams et al. säger att en del av respondenterna upplevde att läkarna inte alltid hade tid att 

ge dem tillräckligt med information om sin åkomma på grund av tidsbrist och att de därför gör 

egna sökningar för att komplettera informationen från läkarna. Andra valde istället att ta med 

information de hittat på internet, dels för att få läkarens kommentarer, men också eftersom 

informationen gjorde att de kom på frågor de ville ställa läkaren som de annars inte hade tänkt 

på. Respondenterna upplevde blandade reaktioner från läkare när de kom med egen 

information de sökt på internet. Vissa var positiva vilket enligt Williams et al. kan leda till ett 

partnerskap mellan patient och läkare, medan andra upplevs som ogillande (a.a:307–309).  

 

2.6 Vårt bidrag 

Utifrån den tidigare forskningen kan vi se att det finns en relativt stor bredd på studier inom e-

hälsa och digitalisering. Både i vilka aspekter de fokuserar på men även i vilka metoder de 

använder sig av. Det vi kan se är dock att det inte finns omfattande forskning om kroniskt 

sjuka i allmänhet och inte heller forskning som är begränsad till just Sverige. Således har vi 

valt att fokusera på kroniskt sjuka som bor i Sverige, oavsett sjukdom, med utgångspunkt i de 

rådande frågeställningarna. Hur dessa personer väljer att söka vård, huruvida dessa personer 

upplever en förändring i relationen mellan läkare och vad de tycker om att använda digitala 

hälsoplattformar. 
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3. Teori 

De två teorier vi valt att använda oss i den här studien är Hartmut Rosas teori om den sociala 

accelerationen och Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv. Detta eftersom att 

digitaliseringen av vården och användandet av virtuella medel kan förklaras genom den 

sociala accelerationen. Goffmans dramaturgiska perspektiv har istället begrepp som kan 

hjälpa oss att förstå och förklara vad som händer i kommunikationen mellan läkare och 

patient när interaktionen sker digitalt. 

 

Relevansen för att använda Goffman i denna studie ligger i att mötet mellan läkare och patient 

är en situation som definieras av båda för att ett samtal skall kunna äga rum. Med Goffmans 

olika begrepp kan man tolka hur de olika situationerna upplevs. Vi har valt att använda oss av 

begreppen aktör, publik, intrycksstyrning, scen även kallat frontstage, igenkännande och 

rekvisita (Goffman, 2013. s. 12). Relevansen för att använda Rosa i studien kopplas till hur 

stressigt livet tycks vara för många individer. Trots teknisk utveckling som påskyndar och 

tidseffektiviserar livet för de flesta upplever många tidsbrist. Rosas begrepp självalienation är 

intressant för att se vad upplevelsen för patienten är av att hela tiden möta nya läkare. Hur 

skapas en relation mellan läkare och patient när man ständigt träffar nya (Rosa, 2013 s. 150–

152). Relationsproblemet kan analyseras både utifrån läkaren och utifrån patienten, i vår 

studie har vi dock avgränsat oss till patientens upplevelse. 

 

3.1 Hartmut Rosas teori om den sociala accelerationen 

Hartmut Rosas (2013) teori om den sociala accelerationen handlar om att acceleration har en 

självgenererande effekt, alltså att acceleration genererar ytterligare acceleration. Rosa tar upp 

tre olika typer av acceleration; teknisk acceleration, de accelererande sociala förändringarna 

och det accelererande individuella livstempot. Den tekniska accelerationen kan förklaras 

genom tekniska framsteg. I och med den tekniska utvecklingen såsom exempelvis 

videosamtal har vår upplevelse av tid och rum förändrats. Vill man träffa en läkare på en 

vårdcentral går transporten dit avsevärt snabbare än tidigare eftersom att det finns både bilar 

och bussar, och vill man hellre träffa läkaren från sitt eget hem finns det numera möjlighet att 

kontakta dessa digitalt (s. 28–29). De accelererande sociala förändringarna förklarar Rosa som 

att förändringstakten ökar, något som även går att se inom vården (s. 29–30). Exempelvis tog 

det cirka 20 år för elektroniska recept att slå igenom ordentligt, medan Kry på fem år har 
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hunnit expandera till ett flertal länder (Apoteket, u.å.; Kry, u.å.). Slutligen, det accelererande 

individuella livstempot beskriver Rosa som ett paradoxalt problem, eftersom den tekniska 

accelerationen har gjort att det går snabbare att göra saker men det har också lett till att vi 

förväntas göra mer på samma tid. Den tid vi besparar oss genom att förnya våra recept på 

1177:s hemsida, måste istället för att ge oss en paus i vardagen användas för att uträtta annat 

såsom arbetsuppgifter eller hushållssysslor (Rosa, 2013 s. 32). Som nämnt tidigare bildar 

dessa tre accelerationer (teknisk, sociala förändringarna och det individuella livs tempot) en 

ständig kedja som påverkar varandra på så sätt att den tekniska accelerationen påverkar 

sociala förändringar i vårt samhälle som i sin tur leder till ett ökat livstempo, vilket ställer nya 

krav på den tekniska accelerationen (s. 38–39). Detta gör att människor upplever tidsbrist trots 

att saker och ting går snabbare.  

 

3.1.1 Alienation 
I teorin om den sociala accelerationen tar Rosa upp begreppet alienation. Han förklarar det 

som att en individ gör saker som inte är direkt påtvingade av andra människor eller aktörer, 

men de andra alternativen som finns upplevs inte heller som lockande eller önskvärda. Som 

individ handlar man frivilligt, men mot sin egna vilja. Exempelvis när en patient som inte vill 

använda sig av olika mediciner, blir erbjuden medicin mot sin sömnlöshet. Hen vill inte ta 

medicinen, men att vara sömnlös är inte heller något alternativ (a.a:135). 

 

Rosa (2013) tar upp fem olika aspekter av alienation där vi kommer att fokusera på den femte 

eftersom vi anser att den är mest relevant till vår studie. Denna aspekten kallar Rosa för social 

alienation och självalienation och den behandlar bland annat de relationer vi har till 

människor runt omkring oss. I och med den sociala accelerationen träffar vi dagligen avsevärt 

mycket mer människor än tidigare och med dagens sociala medier har vi möjlighet att hålla 

kontakten med allt fler människor. Men detta medför också att våra relationer blir allt mer 

ytliga och vi alieneras inte bara från varandra utan även från oss själva, eftersom våra 

identiteter skapas i relation till andra och till vår omgivning (a.a:150–152). Går man tillbaka i 

tiden hade man oftast en husläkare vilket innebär att man träffade samma läkare varje gång 

någon i familjen blev sjuk. Idag är det inte ovanligt att varje kontakt med sjukvården sker med 

en ny person, vilket gör att vi hela tiden måste omskapa oss själva. 

  

Vi anser att Hartmut Rosas teori är relevant för att analysera våra resultat eftersom att den 

sociala accelerationen ligger till grund för förändringen inom sjukvården. I och med att den 
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tekniska accelerationen har gett oss bland annat digitala system både för journaler och recept, 

men även fler möjligheter att kontakta sjukvården, har vi en större förväntan både när det 

kommer till snabbhet och smidighet hos vården. De sociala förändringarna gör att de tekniska 

innovationerna implementeras snabbare och eftersom att vi förväntas åstadkomma mer på 

samma tid har vi inte längre samma tid och tålamod att vänta på vår tur hos läkare. Den 

sociala alienationen eller självalienationen blir relevant för vår studie i aspekter som gäller 

relationen mellan patient och läkare.  

 

3.2 Erving Goffman och det dramaturgiska perspektivet 

Vi har även valt att använda oss av Erving Goffman i analysen av studiens resultat.  I boken 

Jaget Och Maskerna (2016) presenterar Goffman sin teori om det dramaturgiska perspektivet. 

Goffman har i detta perspektiv lånat metaforer från teatern för att beskriva dramaturgin i 

vardagslivets möten. Goffmans teori i är att människor ständigt möter nya människor i 

vardagen och vi måste lära oss att tolka varje situation för att veta hur vi ska agera och för att 

vi skall förstå varandra i interaktionen. Detta kan göras på flera sätt såsom gester eller annat 

kroppsspråk, samt olika uttryckssätt. När vi har gjort det kan våra samtal fortsätta på ett 

behagligt sätt för inblandade parter. Utifrån Goffman kan man se det som att vi kan fortsätta 

att agera och framträdandet kan fortsätta. Möten mellan människor handlar om att individen 

har ett behov av att definiera situationen för att veta att de agerar korrekt. Det överförs 

information mellan individer för att lättare kunna tolka situationen. Men även för att veta vad 

som kan förväntas av mig och vad jag kan förvänta mig av den jag samtalar med. 

 

I vår studie kan man tänka sig att läkarna agerar publik och patienten en aktiv aktör som 

genomför ett framträdande. Detta framträdande sker frontstage, det vill säga öppet för 

publiken som i det här fallet är läkaren. Scenen blir således den plats där framträdandet sker, 

och det är där som patienten berättar för läkaren om sitt sjukdomstillstånd och vad denne vill 

ha hjälp med. En problematik som kan uppstå här är att i dagens läkarvård byts läkarna ut och 

patienten får hela tiden träffa nya läkare, vilket innebär att patienten får göra om sitt 

framträdande gång på gång. Likväl som att läkaren får gå in i sin roll inför varje möte när det 

inte skapas någon relation mellan läkare och patient. Tidigare, när man som patient ofta 

träffade samma läkare vid flera tillfällen, byggdes en relation och man visste vem man skulle 

kontakta för sitt vårdbehov något som Goffman kallar igenkännande. Individen är bekant med 

situationen och vet hur de ska göra och med vem. Här tydliggörs även sambandet mellan 
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Rosas teori om den sociala accelerationen, där tempot i samhället gör att vi ständigt träffar 

nya läkare och ständigt måste utforma nya framträdanden inför vår publik. Goffman menar att 

alla framträdanden kräver noggranna förberedelser för att ge ett gott intryck. Individen är 

beroende av att publiken, det vill säga läkaren, tror på framträdandet.  

 

3.2.1 Begrepp från Goffman 

Individer spelar olika roller i vardagslivets dramaturgi enligt Goffman. Individen är en aktör 

som vill ha bekräftelse från sin publik (se nedan), och som vill att publiken ska tro på och ta 

det framträdande som görs på allvar. En läkare går in i en roll likväl som en patient. Båda är 

angelägna om att framhäva sin roll på ett trovärdigt sätt, man vill vara en trovärdig aktör 

(a.a:25). Utifrån detta är begreppet aktör relevant för analys av resultatet av vår studie. En roll 

kan vara äkta, men också cynisk. Om den skulle vara cynisk skulle det kunna innebära att 

individen lurar eller framställer något på ett sätt som inte är av egenintresse, utan väljer det för 

publikens skull. I studien kopplas det till att beslut mellan patient och läkare tas för patientens 

bästa och läkaren agerar cyniskt för att kunna sätta patientens bästa i fokus (a.a:26). En aktör 

framträder på ett visst sätt utifrån vilken situation den befinner sig i. Aktören kan välja att 

agera eller uttrycka sig på ett visst sätt för att få en speciell respons. Det kan handla om att 

aktören önskar att bli accepterad eller bekräftad. I vår studie skulle det kunna vara läkaren 

som är publik och då får motta ett framträdande från aktören, även kallad patienten, som 

önskar någon form av experthjälp. Aktören kan även välja eller inte välja att framställa sig på 

ett visst sätt, detta kallas för intrycksstyrning. Det kan handla om att man anpassar sitt 

språkbruk och klädval inför rådande situation, man väljer alltså något som får en att framstå 

på ett specifikt sätt. Likväl kan det handla om att man visar taktkänsla, att man vill visa sin 

förmåga att förstå vad rådande situation kräver (a.a:182). Ett annan begrepp som Goffman 

pratar om är scen. Med det menar han platsen där aktören gör sitt framträdande, där det är 

öppet för publiken att se vad aktören gör. Olika aktörer använder sig av olika rekvisita, 

exempelvis läkarens vita rock. Man kan ofta se att beteendet hos aktörer påverkas av scenen, 

och rekvisitan utgör mallen för vilken typ av beteende aktören ska ha (a.a:29). I boken Jaget 

och maskerna ger Goffman ett exempel på ett vanligt västeuropeiskt vardagsrum, något han 

menar är lätt för de flesta att förstå då det är ett karaktäristiskt drag i västerlänningars hem. 

Allt för att göra det lättare att förstå scenens framsida av agerandet, att det är där det händer. 
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4. Metod 

I det här kapitlet kommer vi att presentera metodval, både för studien i helhet och för 

insamling av datamaterial, urval, hur intervjuguiden konstruerades och hur intervjuerna 

genomfördes. Vi kommer också att redogöra för hur datamaterialet bearbetades och hur vi 

förhåller oss till några av de etiska aspekterna och tillförlitligheten. Slutligen kommer även en 

metodreflektion. 

 

4.1 Val av metod och insamlingsmetod 

För att kunna svara på studiens syfte har vi valt en kvalitativ ansats. Kvalitativ metod anses 

mest lämpad eftersom den fokuserar på respondentens ståndpunkt och erfarenhet av ämnet. 

En kvalitativ metod lämnar utrymme för respondenten att tolka fritt och underlättar för 

intervjuaren att ställa följdfrågor. Vilket är en signifikant skillnad mot en kvantitativ metod 

där resultaten redovisas genom statistik och siffror, med avsaknad av respondentens 

upplevelser (jfr Bryman, 2008 s. 413). Intervjuerna som genomförts har varit tematiska för att 

skapa en flexibilitet i samtalet mellan parterna, och för att lämna utrymme för respondenterna 

att tala utan begränsningar. Att få tala fritt kan ha stor betydelse för forskaren som sedermera 

skall tolka respondentens svar eftersom det uppstår en större förståelse för vad respondenten 

anser vara relevant eller inte. När den förståelsen uppkommit kan tolkningen av 

respondenternas känslor och erfarenheter få en högre trovärdighet (s. 414). Det som kan vara 

en nackdel gällande både metodval och de tematiska intervjuerna är att det är ytterst få 

respondenter. Det finns inte heller någon garanti för att dessa svarar sanningsenligt med 

rädslan att bli bedömd, något som kallas för intervjuareffekt. Samt att det kan vara svårt för 

intervjuaren att inte leda frågorna. Ett problem kring studiens respondenter är deras 

hälsotillstånd, något vi är och varit väl medvetna om. Utifrån detta är vår upplevelse att 

metodvalet av tematiska intervjuer är det mest lämpliga, baserat på att en av respondenterna 

uttrycker att en enkät bara är ytterligare ett formulär att fylla i.  

 

4.2 Urval  

Den här studien har ett målinriktat urval och kriterierna för att delta i studien har varit att 

respondenten har en kronisk sjukdom och att man tagit del av både av vården som den 

bedrevs tidigare samt den nya digitaliserade vården. Detta för att vi skall kunna jämföra 
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respondenternas upplevelser i analysen. Vi använde oss även av ett bekvämlighetsurval då 

samtliga respondenter fanns i nätverket hos en av oss författare som ytligt bekanta (a.a:433–

434). Vårt urval består av fyra respondenter, varav tre är kvinnor och en är man. Från början 

var det dock fem stycken, men en var tvungen att dra sig ur på grund av sin sjukdomsbild. 

Samtliga respondenter kommer från en småstad, befinner sig inom åldersspannet 70–80 år och 

har någon form av akademisk utbildning. Vissa av respondenterna har också en koppling till 

vården i och med sitt yrke. Respondenterna är antingen pensionärer på heltid eller deltid, 

vilket innebär att de inte har brist på tid. Samt att respondenterna är portabla och kan ta sig till 

vårdcentralen på egen hand.  

 

4.3 Konstruktion av intervjuguide och intervjuns genomförande   

Intervjuguiden konstruerades utifrån tre olika huvudteman: bakgrundsfrågor, relation och 

förändring. Med de tre teman som bas har intervjuerna bestått av öppna frågor där 

respondenterna har fått stor frihet att prata öppet. Detta för att vi vill ta del av deras 

upplevelser av vården, utan att vi styr dem med för snäva frågor. Samtliga intervjuer 

genomfördes i respondenternas hem. Utifrån personernas sjukdomstillstånd och igenkännande 

av en av författarna, togs beslutet att intervjuerna skulle genomföras av den personen ensam. 

Dels för att det kunde ha blivit en för stor kraftansträngning att möta en ny person, samt att de 

kunde vara avslappnade och inte behövde anstränga sig på samma sätt som med en ny 

bekantskap. Samtliga intervjuer spelades in för att den andra författaren skulle kunna delges 

informationen från intervjuerna ordagrant, likväl för transkriberingen. Intervjuerna varade i 

cirka 15 min tills både vi och respondenterna var nöjda. En erfarenhet som vi bär med oss är 

svårigheten att intervjua personer som är sjuka. Trots att vi påtalat att deras sjukdomsbild inte 

är relevant för studien, var deras behov ändå stort för att få prata av sig om just sjukdomen. 

Något som ledde till att samtalet runt om intervjun tog betydligt längre tid än vi trott. Tiden 

före och efter intervjun upplevdes dock vara viktig för respondenten, eftersom de ville att 

intervjuaren skulle få en förståelse för deras situation. 

 

4.4 Bearbetning av datamaterial 

Samtliga intervjuer har transkriberats av den person som inte deltog vid intervjuerna. Detta 

för att säkerhetsställa att det som sades under intervjuerna transkriberades ordagrant och på ett 

objektivt sätt. Transkriberingen gjordes genom att lyssna på de inspelade ljudfilerna och sen 
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återge intervjun i text. Författaren som utförde intervjuerna fick sedan gå igenom 

datamaterialet för att kontrollera om det stämde med den egna upplevelsen av intervjun. 

Analysen av datamaterialet har varit tematisk och induktiv. De tre första temana skapades 

utifrån de rådande frågeställningarna och sedan har relevanta citat från respektive respondent 

staplats upp under varje tema. Därefter påbörjades det induktiva arbetet där teman skapades 

utifrån ämnen som tagits upp under intervjuerna, som är relevanta för att besvara 

frågeställningarna (a.a:511–512, 528–529). 

 

4.5 Etiska överväganden 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till fyra etiska överväganden: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att kunna få informerat 

samtycke (informations- och samtyckeskrav) har vi informerat om intervjuns syfte och på 

vilket sätt den insamlade data kommer att användas. Den här informationen framfördes 

muntligt och respondenternas samtycke finns inspelat. Vi har lagt stor vikt på konfidentialitet 

under arbetets gång för att intervjupersonerna ska vara anonyma under hela processen och att 

uttalanden inte ska kunna spåras tillbaka till dessa. Med andra ord skall det vara omöjligt med 

baklängesidentifikation. Detta har bland annat gjorts genom att respondenterna har fått 

pseudonymer. Vi har också informerat om nyttjandekravet av materialet och att de 

närsomhelst kan säga att de inte längre vill delta eller om det är en fråga som de inte vill svara 

på (jfr. Brinkmann & Kvale, 2015 s. 93–96). 

 

4.6 Tillförlitlighet 

För att en studie ska kunna uppnå tillförlitlighet behöver den uppfylla fyra olika kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Det 

handlar om att vi som författare måste vara medvetna om att det handlar om en social 

verklighet som måste beskrivas tillräckligt för få önskad acceptans i betraktarens ögon. Det 

första kriteriet trovärdighet har vi försökt uppfylla genom att respondenterna har haft 

möjlighet att lyssna på sina svar och fått följdfrågan om det är något de vill ändra eller lägga 

till i sina svar. Kriteriet överförbarhet har vi förhållit oss till genom fylliga redogörelser vilket 

gör det möjligt för andra att bedöma huruvida våra resultat går att överföra till andra 

situationer. Det tredje kriteriet pålitlighet har vi försökt uppfylla genom att vi dels i det här 

metodkapitlet och i resten av studien, redogör för samtliga faser av undersökningsprocessen. 
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Slutligen det fjärde kriteriet, en möjlighet att styrka och konfirmera har vi strävat efter att 

uppfylla genom att vi medvetet försökt att inte låta våra personliga värderingar spegla 

resultatet (jfr Bryman, 2008 s. 354–355).  

 

4.7 Metodreflektion   

I varje studie finns det olika faktorer som påverkar slutresultatet. Vi kommer här att lyfta 

några som skulle kunna gjort skillnad i vår. Den första faktorn är att enbart en av oss 

författare deltog på intervjuerna, något som var ett medvetet val från vår sida med hänsyn till 

respondenternas sjukdomstillstånd. Hade dock båda närvarat hade det möjligtvis lett till ännu 

fylligare svar och mer följdfrågor. Samtliga respondenter bor i en småstad och tillhör en äldre 

generation. Hade det däremot varit en större variation både i storlek på hemstad och i 

generationstillhörighet skulle resultatet kunna se annorlunda ut. Vi är också medvetna att den 

digitala vården vi studerar förutsätter att man har tillgång både till rätt utrustning i form av 

exempelvis smarttelefon eller dator såväl som internet, vilket automatiskt utesluter en del. 
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5. Resultat och analys 

Här kommer vi att presentera de resultat som har framkommit under analysen av alla 

intervjuer. Under analysen har vi identifierat teman som ämnar att besvara frågeställningarna. 

Hur väljer kroniskt sjuka att kontakta vården och vad är deras åsikter om besök som inte är 

fysiska? hänger ihop med den första frågeställningen, Hur ser relationen mellan läkare och 

patient ut och har det skett en förändring? diskuterar den andra frågeställningen och de två 

sista temana Digitaliseringen av vården och möjligheten att söka egen information och 

Tidsbrist och tankar om en digital vårdcentral är kopplade till den sista frågeställningen.  

 

5.1 Hur väljer kroniskt sjuka att kontakta vården och vad är deras åsikter 

om besök som inte är fysiska? 

Vid analysen av de intervjuer som har utförts framkom det att samtliga respondenter väljer att 

kontakta vården på samma sätt: antingen genom att ringa sin lokala vårdcentral och boka tid 

eller genom att gå direkt dit. De många alternativen som finns för att kontakta vården kan 

uppfattas förvirrande för respondenterna som har uppnått en högre ålder. I alla fyra 

intervjuerna framkommer det att de upplever det krångligt att logga in på de olika e-

tjänsterna, dock tycker de flesta att det är smidigt att använda sig av en av e-tjänsterna, 1177, 

för att exempelvis förnya recept. Doris uttrycker det så här:  

Jag tycker fortfarande att det är lite besvärligt, man ska gå in och beställa 

recept. Till exempel [medicinska produkter], jag letar och jag letar i deras app 

och sådär. Och så slutar det med att jag ringer. 

Respondenterna ger alla samma anledning till att de väljer att kontakta vården genom att 

ringa, det är “smidigt”. Samtliga respondenter är också tydliga med att den personliga 

kontakten är viktig för dem. Anna säger exempelvis: 

Jag skulle inte vilja ha den digitala med läkaren så. […] om det skulle ha varit 

allergimedicinen, men jag kanske har frågeställningar om det. Hur påverkar 

den mig egentligen? För det finns ju så många olika allergimediciner. Blir jag 

trött av den och så vidare. Vad blir det med biverkningar? Det tycker jag är 

väldigt viktigt att få veta. 
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Vi tolkar det här som att Anna inte upplever att hon har samma möjlighet att ställa följdfrågor 

till läkaren via ett digitalt samtal, något som kan förstås genom att det sker en förskjutning 

mellan tid och rum. På grund av den fysiska distansen mellan henne och läkaren skapas ingen 

relation mellan dem. Enligt Goffman kopplas det till att individen har ett behov av att 

definiera situationen för att kunna veta vad man kan förvänta sig, vilket Anna finner svårt via 

en digital kontakt. Således försvåras hennes framträdande utifrån osäkerheten om vilket 

uppträdande som är korrekt. Doris uttrycker istället sin misstro mot att läkarna kan ställa en 

diagnos utan att ha fysiskt träffat patienten. Hon säger:  

Jag tror att det måste vara väldigt svårt för en läkare att ställa diagnos via att 

se en bild. Och jag har hört från sjukvårdspersonal att det har blivit väldigt 

mycket fel också. Så den har jag inget större förtroende för, utan man ska kunna 

träffa en läkare tycker jag. 

 

Den personliga kontakten var också den främsta orsaken till varför respondenterna åtminstone 

initialt var negativa till digitala besök med läkare i form av bland annat videosamtal. Bertil 

lyfter exempelvis aspekten att det kan vara svårt för någon som är allvarligt sjuk att fullfölja 

alla steg som kommer före själva besöket. 

Det är klart det beror ju på vilken situation man är i, sjukdomsbilden just då. 

Man kan säga att man inte riktigt är...hur ska jag uttrycka det...riktigt klar i 

huvudet då är det inte så lätt förmodligen. Jag har inte varit utsatt för det men 

jag kan tänka mig det att blir man...söka på någonting och sen sitta och trycka 

ett och kryss och två och allt var det är, då kan det bli lite problem. 

De svårigheter som Bertil lyfter när det kommer till digitala läkarbesök, var något vi inte hade 

reflekterat över. Detta eftersom våra personliga erfarenheter är att det är enklare att kontakta 

vården digitalt än att vänta i telefonkö eller fysiskt ta sig till vårdcentralen. Vi förstår det här 

som en fråga om generation och vilka förkunskaper man har som individ. Beroende på vilken 

generation man tillhör har introduktionen av digitaliseringen skett i olika skeden i livet, vilket 

kan göra att det är olika lätt att anpassa sig utifrån den rådande förändringen. Utifrån Rosa kan 

det här ses som att den äldre generationen inte hinner med i den tekniska accelerationen och 

de accelererande sociala förändringarna som har skett både inom och utanför vården. De 
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lyckas inte bemästra de nya digitala innovationerna som appar och internet innan de förväntas 

börja använda dessa fullt ut. Men det skulle också kunna bero på att digitaliseringen har 

medfört försämringar inom vården.  

 

Orsaken till att Carin inte vill ha ett digitalt besök grundar sig i att hon vill kunna se läkarens 

ansiktsuttryck under besöket. Hon understryker betydelsen av att kunna avläsa kroppsspråk 

och ansiktsuttryck på ett korrekt sätt.  

Som det känns nu vill jag ha den här personliga för att kunna se […] personen. 

Ansiktsuttrycken när de kommer på saker och ting, det är lättare tror jag i ett 

personligt samtal än att ha det via telefonen eller annat. 

Hon verkar därmed uppleva att tolkningen försvåras eller blir felaktig genom ett videosamtal. 

Ur Goffmans perspektiv kan man se att en aktör vill ha bekräftelse från sin publik. En individs 

uppträdande kräver noggranna förberedelser för att man ska kunna framträda på ett trovärdigt 

sätt för att få acceptans. Individen väljer ofta att agera på ett visst sätt för att få en specifik 

respons, det vill säga patienten framställer sitt problem för att ge läkaren möjlighet att kunna 

ge korrekt vård och behandling utifrån den rådande situationen. Eftersom Carin inte vet vad 

hon kan förvänta sig i ett digitalt besök gör det att hon inte kan förbereda sig ordentligt inför 

besöket. Därmed kan det uppstå en svårighet i att visa taktkänsla inför vad som är ett korrekt 

agerande i mötet med läkaren. Carins erfarenheter går även att förstå genom Rosas begrepp 

alienation. I och med att digitaliseringen av vården och läkarbesök via appar såsom Kry ofta 

innebär att man vid varje besök träffar nya läkare. Det kan orsaka att det inte skapas någon 

relation mellan läkare och patient. Dessa ytliga kontakter leder till det som Rosa kallar för 

självalienation, eftersom individer skapas i relation till andra. När man som individ inte 

skapar relationer till de personer man möter, bekräftas inte den egna självbilden och en 

osäkerhet inför den egna identiteten kan uppstå. Genom ytliga kontakter ges inte heller det 

emotionella stöd som majoriteten av respondenterna efterfrågar. 

 

Till skillnad från de andra uttryckte Doris vid ett senare tillfälle i intervjun att även om hon 

inte tror att det går att diagnostisera en patient genom en skärm, skulle hon kunna tänka sig att 

träffa en läkare via ett videosamtal. Dock enbart om hon var så pass sjuk att det skulle vara 
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svårt för henne att ta sig till en vårdcentral och endast för att få en uppfattning om hur snart 

hon behövde söka vård hos en fysisk läkare.  

Men om jag skulle bli sängliggande så väldigt svårt att ta mig dit. Det kan ju 

kanske vara bra, man kan ju kanske få ett första samtal också med dem här. 

Men man vill ju bli undersökt kanske så här, inte bara att man ska vara på 

bilden någonstans där. 

Hon uttrycker också ytterst tveksamt att hon kanske skulle kunna tänka sig uppföljning med 

en läkare hon har förtroende för via ett videosamtal. Vår tolkning av hennes svar är dock att 

hon inte själv skulle föreslå en sådan uppföljning men om förslaget ges av läkare skulle det 

accepteras. 

 

5.2 Hur ser relationen mellan läkare och patient ut och har det skett en 

förändring? 

När vi frågade respondenterna huruvida de upplevde en förändring i relationen mellan läkare 

och patient, jämfört med hur vården sett ut tidigare fick vi blandade svar. Samtliga 

respondenter var positiva till den kontakt de haft med vården och läkare. Anna förklarar att 

det finns en relation mellan henne och hennes läkare och säger att “de är helt suveräna”. 

Bertil beskriver den senaste läkaren han hade kontakt med som “lättsam”.  Doris svarade 

”Jag har alltid haft bra bemötande och bra kontakt, jag kan inte klaga på något, någon 

gång” och Carin säger ”bra bemötande, haft tur”. Doris förklarar också hur hon framtill 

nyligen hade en husläkare och när hon kom för sina läkarbesök hade de utarbetat en rutin: 

Och det var så bra med den andra läkaren, undrade du över något mer sa han. 

Ja, min lapp här! Så fick jag lägga mig på britsen och så var det lugnt för att 

han skulle ta blodtrycket och det här. Under tiden gick han och läste igenom den 

där och sen hade han alla svaren när jag var klädd och klar igen. Fick jag 

komma in till honom och då hade han alla svar. 

Respondenterna är alltså överens om att deras kontakt med vården hittills har varit positiv. 

Som vi nämnde ovan var respondenterna dock inte ense om huruvida det skett en förändring i 

relationen mellan läkare och patient över tid. Varken Anna eller Doris ger ett direkt svar på 

frågan, Carin däremot är tydlig med att hon inte upplever någon förändring men poängterar 
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själv att hon fortfarande har en husläkare och att hon aldrig behövt söka vård akut. ” Nej, inte 

eftersom jag har min husläkare och inte har behövt söka upp akut. Så tycker jag nog att det 

har varit bra bemötande hela, ingen förändring så nej”. Den som däremot tycker att det skett 

en relativt stor förändring är Bertil, han svarade: ”Ja det, det tycker jag verkligen. Men nu är 

ju jag lite drygt 70 år och jag vet att min pappa när han levde på slutet då var det väldigt 

auktoritärt.”. Bertil jämför hans upplevelse av att vara med pappan på sjukhuset med den 

senaste telefonkontakten han hade med läkare: 

Jag måste säga han är ju otroligt lättsam och kunde förklara för mig och liksom 

tyckte att så här ska du göra och så ska du göra. Och har du frågor så fick jag, 

ja vi pratade nog i tio minuter en kvart innan jag var nöjd. Det tyckte jag var 

perfekt. […] Där har ju vården verkligen blivit bättre, för att få ett papper där 

det står en massa saker det är inte så bra för människor. Det kan stå fel, man 

kanske inte förstår det och så vidare. 

Här kan man tydligt se kopplingen till Goffman i hur läkarna eller patienten framställer sig 

själva. Bertil beskriver den forna kontakten med läkare som mer auktoritär och det var 

förmodat avsikten av den intrycksstyrning som dåtidens läkare valde att avge. Likväl som att 

patienterna då inte hade samma möjligheter att söka information som de har nu. Den tekniska 

utvecklingen som skett har bidragit till att patienter inte längre är underkastade läkarnas 

kunskapsområde även om detta inte nödvändigtvis gäller alla.   

 

5.3 Digitaliseringen av vården och möjligheten att söka egen information 

Under intervjuerna framkom det att tre av fyra respondenter ibland väljer att söka egen 

information om både sina kroniska åkommor och andra besvär, istället för att kontakta läkare 

direkt. Anna förklarar att hon söker egen information om sin sjukdom på internet som hon 

sedan tar med sig till läkaren vid ett fysiskt besök. Dels för att läkaren kan förklara det hon 

inte förstår av informationen, men även för att kunna ställa frågor och ifrågasätta läkarens 

behandling vid behov. Annas svar på vad hon tycker om att söka egen information lyder: 

”Jag tycker att det är bra. Jag känner, jag är inte i ovisshet. Jag har kontroll över det. Även 

om jag kanske inte förstår alltihopa.”. Det är dock oklart vart hon väljer att söka sin 

information. Bertil säger att han ”söker mycket själv på vad det kan vara för fel” och därefter 
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kommer på frågor som han sedan ställer till läkare. Doris förklarar att tidigare sökte hon ingen 

information själv, men att det har förändrats sedan hennes husläkare slutade.  

Men nu kan jag göra det om det är något, om det skulle vara något särskilt man 

undrar över och tänka, vad står det om det här? Då går jag in och läser, kan det 

vara det, ja det där stämmer ju bra kanske. 

Hon förklarar att anledningen till att hon ibland söker egen information handlar om att både 

försöka förstå de olika symptomen, men också om att få en överblick över hur allvarliga dessa 

symptom är. Den enda av undersökningens respondenter som inte söker egen information är 

Carin. Hon kontaktar läkaren direkt om hon är osäker eller vill ha svar på något. Vi tolkar det 

som att varken Doris eller Carin vill söka vård hos en okänd läkare om det inte är nödvändigt. 

De gör därmed ett aktivt val att styra intrycket av sina sjukdomar gentemot sin publik. Något 

som medför att de framställer sig själva på ett visst sätt för att få det bemötandet de söker.  

 

En annan aspekt som lyftes under intervjuerna förutom frågan om digitala läkarbesök var 

andra delarna av vården som har digitaliserats. Av det som togs upp var majoriteten av 

respondenterna positivt inställda till digitaliseringen av exempelvis digitala recept. Både Doris 

och Anna är nöjda med e-recepten och de har över tid kunnat anpassa sig till den 

digitaliseringen.  

Det är positivt att det är så. Fungerar mycket bättre. Och enklare för dem 

kanske också, jag vet inte. De bara trycker på en knapp och skriver recept och 

trycker på en knapp och sen är det poff! Behöver inte fram med receptblocket. 

Det är lätt, fort, lätt. Så skriver de ner en medicin du har och så skriver de ju ut 

för kanske en fyra uttag så att du har. 

Digitaliseringen av receptionerna var också en aspekt som framkom under intervjuerna och 

med det menas att man inte längre möts av en person på vissa vårdcentraler, även det visade 

sig vara något som respondenterna inte heller upplevdes motsätta sig. Bertil förklarar hur den 

digitala registreringen fungerar på hans vårdcentral:  

Där jag går på vårdcentralen loggar man in med personnummer och sen får 

man då en fråga: vad har du för åkomma? Sen får man själv tala om vad man 
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har för åkomma och ungefär, desto mer man skriver desto fortare går det för 

dem att hitta rätt så att säga. 

Bertil ser positivt på detta eftersom det också blir lättare för läkarna att prioritera vem som 

behöver få hjälp först. “Och det kan jag ju köpa också att har jag ont i mitt knä kan jag ju 

sitta en timme extra, eller den här som är helt blå i ansiktet, han ska ju ha hjälp tidigare”. 

Även Carin och Doris säger att de har börjat med digital inskrivning på deras vårdcentraler, 

ingen av dem upplevs dock ha några speciella åsikter om detta utan de tycker att det är okej. 

Doris nämner emellertid att det finns sköterskor i närheten som kan hjälpa till om någon är i 

behov av det, men att det sällan är samma personer man ser. Hon säger “sköterskorna är väl 

mer fasta men läkarna varierar ju”. 

 

Något som framgår tydligt är att den äldre generationen endast till viss del har anpassat sig till 

den digitalisering som skett. De väljer att använda sig av vissa delar av digitalisering, det ses 

som en självklarhet att få sina recept digitalt för att kunna hämta ut dessa på passande plats. 

Medan när det kommer till att samtala med en läkare via videosamtal uppfattas det istället 

som något svårt och lite obehagligt. Det skulle kunna kopplas till att tid för dessa pensionärer 

eller de som är äldre, inte är en bristvara och där den fysiska kontakten som sker via ett 

läkarbesök är emotionellt viktig. Man kan också se det ur Rosas perspektiv att tidigare skedde 

de accelererande sociala förändringarna långsamt under en längre tidsperiod vilket gav 

respondenterna tid att anpassa sig. Idag sker förändringen i ett högre tempo och nya 

innovationer implementeras i vardagen snabbare än tidigare. Detta medför att tiden för att 

anpassa sig är betydligt kortare än tidigare. Som nämnts tidigare, tog det cirka 20 år innan e-

recept började användas fullt ut medan Kry på enbart 5 år har hunnit både etablera sig på 

marknaden och expandera till flera länder. Vår uppfattning är dock inte att respondenterna är 

negativa till digitaliseringen av vården och de förändringar som sker, utan de visar förståelse 

för den utvecklingen som sker med digitaliseringen. Även om de har svårt att känna 

förtroende för den.  

 

5.4 Tidsbrist och tankar om en digital vårdcentral 

Under intervjuerna ställdes frågan om respondenterna upplevde någon skillnad i 

tidseffektivisering, alltså om sådant som exempelvis remisser går snabbare eller långsammare 
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än tidigare. Här var respondenterna inte överens, erfarenheterna skiljer sig en del mellan dem. 

Carin upplever varken att det går snabbare eller långsammare att få hjälp, i alla fall när det 

kommer till just hennes sjukdomsbild, ”inte med tanke på det jag söker för nej”. Hennes 

erfarenhet är alltså att väntetiden är konstant. Anna däremot är av den motsatta åsikten och 

säger: ” Ja, jag tycker det. Jag upplever det så i alla fall. Att det går mycket fortare. Sen hade 

väl jag turen att det gick väldigt fort. Från konstaterande till operation”. Bertil ger inget 

direkt svar på frågan som ställs däremot, berättar han om en upplevelse vid ett besök på 

vårdcentralen och han fick en remiss och säger att “då smällde det till och då åkte jag med 

den”. Vilket vi förstår som att han fick en remiss till läkare med besök omgående. Doris 

upplever, till skillnad från de andra, att remisser tar jättelång tid och kritiserar systemet 

”Tycker inte det verkar fungera helt bra”. Hon har också intrycket av att läkarna ofta verkar 

stressade och berättar att hon tycker synd om dem ibland “Man märker ju ofta att läkarna är 

lite stressade”. 

 

Något annat som togs upp under intervjuerna var huruvida respondenterna trodde att digitala 

plattformar såsom 1177 och Kry kan bli den nya vårdcentralen. De som svarade på frågan var 

antingen tveksamma eller uttrycker själva att de inte anser att dessa plattformar kan ersätta 

alla fysiska besök. Carin svarar exempelvis ytterst tveksamt ja på frågan med kommentaren: 

”Ja det kan det ju vara i och för sig i och med att de har öppet dygnet runt”. När Doris fick 

frågan svarade hon att det kan fortsätta vara ett komplement till de andra institutionerna inom 

vården, men inte att de kan ta över och ersätta den fysiska kontakten.  

Inte ersätta allt inte, men vissa frågor och tips, som passar den här tabletten 

mot den här värken jag har eller det här felet. […] Jag kan få ett stöd, det kan ju 

vara mindre, enklare frågor man har. Behöver man ju inte besväras med på ett 

sjukhus eller något. 

Bertil svarar något helt annat från de övriga och är motsägelsefull i sina svar. Å ena sidan 

uttrycker han att 1177, Kry och liknande plattformar kan vara den nya tidens vårdcentral. 

”Det är en lång övergångstid men alltså inom 10–15 år tror jag nog det kommer vara hundra 

procent. Det tror jag”. Å andra sidan anser han också att man måste ha fysiska läkare och 

sköterskor på en vårdcentral eftersom att man inte ska behöva åka långa sträckor för att få 

hjälp med mindre problem.  
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Men däremot tror jag att man måste ha fysiskt folk på en vårdcentral, det tror 

jag. Däremot kan inte, det är ju beroende av att sjukvården klarar av mycket 

lokalt. Man ska ju inte behöva åka 6–10 mil bara för att man ska göra en 

omläggning. Det ska man klara lokalt och då kommer det här behöva finnas 

kvar. 

 

Tidseffektivisering och en eventuell digital vårdcentral kan vara en konsekvens av den 

självgenererande effekt som Rosa beskriver i sin teori om den sociala accelerationen. I och 

med de tekniska framsteg som gjorts, och att dessa går allt fortare att implementera ökar även 

livstempot. Resultatet blir att man ska hinna göra mer, fast på kortare tid.  En digitalisering av 

vården borde leda till kortare väntetider och enklare kommunikationsvägar. När det kommer 

till huruvida vården har blivit snabbare är respondenterna inte överens, då vissa upplever att 

det går fortare att få hjälp medan andra upplever tvärtom. Det här kan dels bero på att de 

sjukdomar de söker för skiljer sig från varandra och att vården därmed prioriterar olika, men 

också att de kan ha olika förväntningar på vården och till den faktiska väntetiden. Anna som 

lider av en allvarlig kronisk sjukdom upplever att systemet är välutvecklat och att det går fort. 

Medan Doris, som också lever med en kronisk sjukdom men som inte är av allvarlig karaktär, 

istället upplever systemet som tungarbetat.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Nedan kommer vi först att presentera våra slutsatser där svaren på frågeställningarna 

konkretiseras. Sedan kommer också resultaten som framkommit diskuteras och jämföras med 

tidigare forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

• Äldre personer med kroniska sjukdomar väljer i stor utsträckning att kontakta vården 

genom att ringa eller att gå direkt till vårdcentralen. Valet att använda sig av dessa 

metoder baseras på att det är smidigt och att den personliga kontakten är viktig för 

respondenterna. 

• Våra respondenter är inte eniga i huruvida det har skett en förändring i relationen 

mellan patient och läkare. Tre av respondenterna har samma positiva inställning till 

relationen mellan dem både nu och då, medan Bertil upplever att relationen har blivit 

mindre auktoritär och mer ömsesidig genom att det finns en tvåvägskommunikation 

mellan honom och läkaren. Det är inte längre enbart läkaren som talar till honom.  

• Äldre personer med kroniska sjukdomar är överlag negativa till digitala läkarbesök, 

men vissa kan tänka sig en digital uppföljning med läkare förutsatt att de träffats 

tidigare och skapat en relation. E-recept, digitala receptioner och möjligheten att söka 

egen information om sina åkommor är hälsoplattformar respondenterna däremot ställer 

sig positiva till. 

 

6.2 Diskussion 

Som framgår i slutsatserna var den personliga kontakten viktig för respondenterna som deltog 

i vår studie, vilket också leder till att de väljer att ringa direkt till vårdcentralen för att boka tid 

för ett fysiskt läkarbesök. Argumenten till att inte välja digitala besök skiljer sig dock mellan 

respondenterna. Annas upplevelse av att hon inte har samma möjlighet att ställa följdfrågor 

till läkaren via ett digitalt samtal kan förstås genom att det sker en separation mellan tid och 

rum. Inom tidigare forskning har separationen från tid och rum setts som en positiv aspekt av 

digitaliseringen eftersom man inte längre behöver förflytta sig mellan olika platser för att 

uppsöka vården. Anna verkar dock, till skillnad från tidigare forskning, uppleva den här 

separationen som negativ på grund av att det inte skapas någon relation mellan läkare och 
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patient. Det gör att hennes uppfattning är att det är svårt att ställa följdfrågor, vilket medför att 

Anna är tveksam till en digital kontakt. Anledningen till att den fysiska kontakten med läkare 

var viktig för Carin handlade istället om att hon ville ha möjligheten att tolka läkarens 

kroppsspråk och ansiktsuttryck i verkligheten, och upplevelsen att det inte går göra på ett 

korrekt sätt via videosamtal. Van der Kleij et al. tar upp den här aspekten i deras studie, där 

resultatet visar att det finns en skillnad i kommunikation som sker face-to-face gentemot den 

som sker via en skärm, åtminstone till en början. I takt med att individerna skapar en relation 

till varandra förändras även upplevelsen av kommunikationen eftersom de skapar nya sociala 

tecken att förhålla sig till. Eysenbach et al. säger istället i deras studie att kommunikationen 

mellan patient och läkare är densamma, oberoende i vilken form den sker. Genom ytliga 

kontakter ges inte heller det emotionella stöd som majoriteten av respondenterna efterfrågar. 

Frågan om det emotionella stödet lyfts både i Zilliacus et al. studie på cancersjuka kvinnor 

och i Eysenbach et al. I den första studien framkommer det att läkaren via skärmen förefaller 

opersonlig, något som kan tolkas på olika sätt. Förstås läkaren som opersonlig för att det är 

svårt att läsa av empati via en skärm, eller känner läkaren helt enkelt att de inte behöver 

involvera sig på samma sätt eftersom att mötet sker digitalt. Eysenbach et al. argumenterar för 

att läkarna troligtvis kompenserar med verbal kommunikation för den empati som inte 

framgår via kroppsspråk och ansiktsuttryck vid kommunikation genom en skärm. 

 

Doris lyfter inga nya infallsvinklar när det kommer till digitala besök med läkare mer än att 

hon uttrycker att hon skulle kunna tänka sig en digital uppföljning med läkare, om det första 

mötet skett via fysisk kontakt. Vår tolkning av hennes svar är dock att hon inte själv skulle 

föreslå en sådan uppföljning men om förslaget ges av läkare skulle det accepteras. Detta kan 

förstås utifrån dels Eysenbach et al. studie där intervjupersonerna var positiva till digitala 

läkarbesök men samtliga hade haft ett fysiskt besök hos läkare innan där grunden till 

relationen skapades. Men även Kleij et al. som föreslår att man innan kommunikation genom 

videosamtal träffas face-to-face för att lära känna varandra. 

 

Den andra slutsatsen är något oklar då respondenterna inte är överens. Den tidigare 

forskningen styrker dock Bertils syn på förändringen mellan läkare och patient. Petracci et al. 

förklarar att den här relationen tidigare var paternalistisk. Läkarna var auktoritära och deras 

kunskap ifrågasattes inte. De förklarar att såsom relationen såg ut tidigare var patienter 

passiva mottagare till läkarnas kunskap. Bertil beskriver att hans erfarenhet av vården är att 

relationen mellan läkare och patient tidigare var just auktoritär. Idag erbjuds patienter en mer 
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emotionell kontakt med läkaren där man uppmanas att återkoppla vid eventuella frågor och 

oklarheter. Han beskriver även att det finns en ömsesidig dialog mellan patient och läkare. 

Möjligheterna att söka egen information om sjukdomar och därmed kunna komma förberedd 

till ett läkarbesök gör att patienter har en större medvetenhet om vilka behandlingsalternativ 

som finns, vilket också gör att de kan ifrågasätta läkarens beslut. När respondenterna väljer att 

söka egen information om sina sjukdomar, går de från att vara passiva mottagare till att vara 

aktiva agenter. Något som är viktigt att ha i åtanke när det kommer till respondenternas 

upplevelse av relationen mellan läkare och patient, då och nu, är att en av dem fortfarande har 

en husläkare och en annan har haft det framtill relativt nyligen. Att ha en egen husläkare är 

något som var mer vanligt förr i tiden och kan därmed påverka deras upplevelser. 

 

När det kommer till den tredje slutsatsen finns det många aspekter som går att lyfta. Vi väljer 

dock att fokusera på det egna hälsoinformation sökandet. Williams et al. påvisar att det finns 

olika anledningar till varför man väljer att söka information om sjukdomar på internet. En av 

anledningarna till att söka egen information kan vara för att komma förberedd till 

läkarbesöket, något som även Anna bekräftar. Hon beskriver att genom att söka egen 

information får hon också kontroll på sin egen sjukdom, vilket ger henne mer kunskap till att 

ställa mer detaljerade frågor under läkarbesöket. En annan aspekt till informationssökande 

som Williams et al. nämner är att kunna förstå olika symptom och kunna självdiagnostisera. 

Detta är vad Doris gör för att få en uppfattning om hur allvarligt hennes sjukdomstillstånd är. 

Eget informationssökande är dock något som hon börjat med efter att hennes husläkare slutat 

och hon inte vill störa vården innan hon vet huruvida hon faktiskt är i behov av vård eller inte. 

Vi tolkar det också som att hon inte vill söka vård hos en okänd läkare om det inte är 

nödvändigt.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

• Presentation av författarna, vad vi har valt att skriva om, kort varför.  

• Vi tillhör Örebro Universitet, Kandidatprogrammet i Samhällsanalys.  

• Informerar om de etiska aspekterna såsom baklänges identifikation osv samt att 

respondenterna inte kommer att nämnas vid namn i studien.  

• Informerar om att jag kommer att spela in för att den författaren som inte är med vid 

intervjun får samma möjlighet som den som genomför intervjuerna att höra 

respondenternas sätt att svara.  

• Berättar att de inte behöver informera mig om vilken typ av sjukdom som de söker 

eller har sökt vård för då detta inte är relevant för studien. 

 

Tema 1 

Bakgrundsfrågor: 

• Vilken erfarenhet har du av sjukvården? 

• Vilka olika typer av kontakt har du haft med sjukvården? 

• Vilka upplevelser har du från dina kontakter med vården? 

• Kan du utveckla ytterligare, har någon mer egen reflektion som jag inte tagit upp? 

 

 Tema 2  

Relation: 

• Vet du vilka olika sätt det finns för att komma i kontakt med vården? 

• Hur väljer du att kontakta vården? 

• Vad och/eller varför väljer du just detta sätt? 

• Kan du utveckla ytterligare, har du någon mer egen reflektion som jag inte tagit upp? 

 

  



 

 

Tema 3 

Förändring:  

• Upplever du en förändring i relationen mellan läkare och patient, jag tänker lite 

övertid? 

• Vilket sätt föredrar du att bygga upp en relation med din läkare, och har sättet 

förändrats? 

• Upplever du att relationen med läkare ser annorlunda ut om man träffas fysiskt som 

exempel på ett sjukhus eller om man träffas via en digital kontakt såsom telefon, video 

eller annan virtuell kontakt? 

• Kan du utveckla ytterligare, har någon mer egen reflektion som jag inte tagit upp? 

 


