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Sammanfattning 
Ett IKT-verktyg används inte enbart som ett hjälpmedel för vårdpersonalen inom hälso-och 
sjukvården, utan kan även bidra till att höja vårdupplevelse hos vårdtagarna då dessa 
hjälpmedel kan tillföra nytta för vårdtagaren. Den positiva vårdupplevelsen kan även ha en 
motsatt effekt beroende på den informationskvalitet som förmedlas till mottagaren. Denna 
studie behandlar sms-påminnelsers informationskvalité relaterat till vårdupplevelse. Det 
undersöks om sms-påminnelser inom vården innehåller tillräckligt hög informationskvalitet 
för att påverka vårdtagarnas vårdupplevelse till det positiva. Studien har genomförts genom 
en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer med både vårdtagare och vårdgivare. 
Detta för att få två olika perspektiv på informationskvalité och vårdupplevelse - ett från 
vårdtagarens perspektiv som tar emot sms-påminnelsen, och ett från vårdens perspektiv 
som skickar ut sms-påminnelsen. Genom att genomföra en litteraturstudie inhämtade vi 
material som låg till grund för våra intervjufrågor. Resultatet på studien visar att sms-
påminnelserna i dagsläget inte innehåller tillräcklig hög informationskvalité för att nå upp till 
en positiv vårdupplevelse för vårdtagarna. Utöver informationskvalitet har vi även 
identifierat kommunikation som en viktig faktor som bidrar till att höja vårdupplevelsen. 
Förutom dessa två faktorer kunde vi likaså utläsa att vårdtagarna har olika behov beroende 
på vilken livssituation de befinner sig i. 
 
Nyckelord: Healthcare, Patient Satisfaction, ICT, SMS, Quality of Information, Information 
Quality (IQ), Older Persons, Needs, Usability, Health. 
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Abstract 
An ICT tool is not only used in healthcare as an aid for caregivers, but can also help enhance 
the care experience of care recipients as these tools can bring benefit to the recipient. The 
positive care experience can also have the opposite effect, depending on the quality of 
information conveyed to the recipient. This study deals with SMS reminders information 
related to the quality of the care experience. It examines whether SMS reminders within the 
health system contains sufficient quality information to influence recipients care experience 
to the positive. This study was conducted by a qualitative method of semi-structured 
interviews with both care recipients and caregivers. This is to get two different perspectives 
on the information and quality care experience – from a care recipients perspective as 
receiving the SMS reminder, and from a caregivers perspective that send out the SMS 
reminders. By conducting a literature review, we acquired material that formed the basis of 
our interview questions. The results of the study show that SMS reminders in the current 
situation does not contain sufficient high quality information in order to reach a positive 
care experience for patients. In addition to information quality, we have also identified 
communication as a major factor contributing to increasing health care experience. Besides 
these two factors, we could also deduce that health care consumers have different needs 
depending on the life situation they are in. 
 
Keywords: Healthcare, Patient Satisfaction, ICT, SMS, Quality of Information, Information 
Quality (IQ), Older Persons, Needs, Usability, Health. 
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1. Inledning 
Information- och kommunikationsteknologi, förkortat IKT är en nödvändighet inom hälsa-
och sjukvården idag för att kunna möta ökade krav på effektivitet och individuellt anpassad 
sjukvård såväl som att öka tillgängligheten till sjukvård för vårdtagarna (Eriksén et al.2013). 
För att kunna effektivisera sjukvården praktiskt men även ekonomiskt är utveckling och 
användning av IKT avgörande. IKT bidrar dock inte enbart till effektivitet och tillgänglighet 
utan har även möjligheten att öka vårdtagarens vårdupplevelse till det bättre (Clayton et al. 
2015).  
  
En av de viktiga faktorerna för att uppnå hög vårdupplevelse och för att kunna få nytta med 
användning av ett IKT-verktyg är informationskvaliteten i innehållet. Detta kan ta sig i uttryck 
genom att vårdgivarens informationskvalitet ska vara begriplig och relevant för att för 
vårdtagarens vårdupplevelse ska påverkas positivt (Fitzpatrick 2014, s.479). Att uppskatta 
kvalitet kan enligt Evans och Lindsey (2011) variera från olika individer beroende på hur 
individen uppfattar kvalitet och vad som motsvarar deras förväntningar. De menar även att 
uppfattning av kvalitet varierar med åldern. Ju äldre en person är desto mer ökar 
förväntningarna på kvaliteten.  Vi har därför valt att studera personer som är 60 år och 
uppåt då de har en högre förväntningar på kvalitet än andra målgrupper.   
 
Genom att vårdgivare använder sig av sms-påminnelser som ett IKT verktyg till att 
kommunicera information till vårdtagare kan detta ses som en service till vårdtagare i syfte 
att påminna om en redan inbokad tid hos vårdgivaren. Det finns i dagsläget forskningsluckor 
inom upplevelsen av denna service. Finns det faktorer i informationen som påverkar 
upplevelsen av vården, d.v.s. är informationskvaliteten tillräcklig för att vårdtagaren ska få 
en positiv vårdupplevelse? Detta arbete ämnar till att identifiera hur vårdupplevelsen hos 
vårdtagaren påverkas av informationskvaliteten i sms-påminnelser från vården. 
 

1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att identifiera vad sms-påminnelser från vårdgivaren ska 
innehålla för att uppnå tillräcklig informationskvalitet som påverkar vårdtagarnas 
vårdupplevelse positivt. Syftet är även att identifiera eventuella förbättringsförslag till 
innehållet i sms-påminnelser. 

1.2 Frågeställningar 
 

- Hur påverkas vårdupplevelsen hos vårdtagaren av sms-påminnelser från 
vårdgivaren? 

- Innehåller sms-påminnelserna tillräcklig informationskvalitet för att påverka 
vårdtagarens vårdupplevelsen positivt? 

- Vilka eventuella förbättringsförslag kan vårdtagarna identifiera till sms-påminnelser 
från vården? 

- Hur ser vårdgivaren på informationskvalitet i förhållande till vårdtagarens 
vårdupplevelse och vad är syftet med sms-påminnelsernas utskick? 
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1.3 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
Kapitel 2 Metod 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Kapitel 4 Empiri 
Kapitel 5 Analyserar resultatet 
Kapitel 6 Diskuterar resultatet 
Källförteckning 
Bilagor 
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2 Metod 

I metodkapitlet är vår avsikt att på ett informativt sätt förklara hur studiens tillvägagångsätt 
sett ut, samt varför vi valt att arbeta på detta sätt. Själva metoddiskussionen kommer att 
innefatta följande delar: forskningsansats, litteratursökning, datainsamlingsmetod, 
analysmetod samt arbetets kvalitetsnivå. 

2.1 Forskningsansats 
”Valet av datainsamling används för att tillhandahålla önskad data som kan behandlas och 
analyseras” (Patel & Davidsson, 2003; Edentoft and Nilsson, 2008). Vi valde en kvalitativ 
studie för att få fram önskad data som kan besvara våra forskningsfrågor. Anledningen till att 
vi valde en kvalitativ ansats i vår studie är att en kvalitativ metod används då en djupare 

förståelse kan skapas för ett forskningsobjekt (Denscombe, 2009). Då vår studie behandlar 
hur vårdtagarnas vårdupplevelse påverkas av sms-påminnelsers informationskvalitet, anser 
vi att en kvalitativ ansats kan hjälpa oss att få en djupare förståelse till varför eventuella 
faktorer i informationskvaliteten kan påverka vårdtagarens vårdupplevelse. Denna djupa 
förståelse för vårt forskningsobjekt tror vi kommer stärkas av att vi utför semistrukturerade 
intervjuer. 

2.2  Litteratursökning 
En litteraturstudie ska enligt Backman (1998) agera som ett slags ramverk som återger 
bakgrundsinformation till ämnesvalet i en studie, samt visa det tankesätt som författarna 
valt. Den teoretiska bakgrund vi valt att presentera innehåller artiklar och litteratur som 
relaterar till vårt valda ämne. Vi har samlat in artiklar och litteratur genom sökningar i 
databaserna ”Academic Search Elite” och ”Scopus”. Vi gjorde ett medvetet val av 
databaserna då vi sedan tidigare vet att dessa är databaser som innehåller material från 
tvärvetenskapliga ämnen. Förutom ovannämnda databaser har vi även valt att använda oss 
av Internets sökmotor ”Google Scholar”. Vårt mål var att använda oss av aktuell litteratur för 
IKT-verktyg, vårdupplevelse och informationskvalitet i syfte att ge en rättvisande bild om hur 
forskningsfronten ser ut (Backman, 1998). Det var dock en utmaning att hitta aktuellt 
material då vi uppfattar det som att det saknas forskning som relaterar till IKT-verktyg (i 
synnerhet sms) och vårdupplevelse. Vi har därför även använt oss av äldre litteratur för att 
få en helhetsbild av området. Med hjälp av flertalet nyckelord har vi konstruerat söksträngar 
för att få fram resultat som legat till grund för vår teori. Nyckelorden har kombinerats ihop 
på olika sätt. De nyckelord vi valt att använda är följande: ”Healthcare”, ”Patient 
Satisfaction”, ”ICT”, ”SMS”, ”Quality Of Information”, ”Information Quality (IQ)”, ”Older 
Persons”, ”Needs, Usability” och ”Health”.  Vi valde dessa sökord då vi ville få fram 
kombinationer av vård, informationskvalitet, SMS och vårdupplevelse, som kunde bidra till 
vår teoretiska bakgrund. Vi sökte även på fler nyckelord än vård, informationskvalitet, SMS 
och vårdupplevelse då vi inte fick tillräckligt många träffar på endast dessa. Vi inkluderade 
de övriga sökorden kombinerat med vård, informationskvalitet, SMS och vårdupplevelse och 
fick på så sätt ett större urval. 
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2.2.1  Sortering 
Efter utsökningen påbörjades en sortering för att granska vilka artiklar som var aktuella till 
ämnesvalet.  Sorteringen gjordes först genom att inhämta information via artiklarnas titel 
och abstrakt. Därefter valdes artiklar som relaterade till ämnesvalet och en 
kategoriseringstabell skapades för att få en överblick över vilken kategori som respektive 
artikel tillhör. I kategoriseringstabellen (se bilaga 3) identifierades tre kategorier. Dessa är 
följande: IKT verktyg, Vårdupplevelse och Informationskvalitet.  
 

2.2.2  Kategorisering 
Kategoriseringen sammanställdes med hjälp av nedanstående delar i en tabell, som sedan 
tjänade som underlag för vår teoretiska referensram (se bilaga 3): 
  

 IKT verktyg - Denna kategori presenterar IKT som verktyg och framförallt i denna 

studie IKT som SMS i vården.  

 Vårdupplevelse - Denna kategori presenterar vad en bra vårdupplevelse innebär, hur 
den kan vara utformad och hur den kan uppnås.  

 Informationskvalitet - Denna kategori presenterar vikten av en bra 
informationskvalitet - vad som bidrar till en “bra” kvalité samt hur detta kan 
förmedlas. 
 

Vi valde att kategorisera artiklarna för att kunna skapa oss en överblick över vilka områden 
inom studien som vi identifierat många artiklar inom och vilka områden inom studien som vi 
identifierat färre artiklar inom och som kunde utvecklas ytterligare. 

2.3 Datainsamlingsmetod 
För att få bättre förståelse och en mer heltäckande bild av sms-påminnelser i vården ansåg vi 
det lämpligt att samla in data från det teoretiska ramverket samt från både vårdtagarna och 
vårdgivarna. Vi utformade ett frågeformulär riktat till vårdtagare med utgång ifrån 
vårdupplevelse och informationskvalitet, där vi vill undersöka hur respondenterna upplever 
sms-påminnelser från sin vårdgivare (se bilaga 1). Respondenterna presenteras med tre 
stycken olika befintliga versioner av sms-påminnelser och frågor kring dessa relaterade till de 
olika dimensionerna som berör informationskvalitet- verklig, kontextuell, representativ och 
tillgänglig. Dessa sms är verkliga och tagna från våra egna mobiltelefoner. Vi valde att 
använda oss av sms-påminnelser då dessa är enligt våra egna erfarenheter frekvent 
förekommande från vårdgivare till vårdtagare för att påminna om en inbokad tid. Dock så 
anser vi att de befintliga sms-påminnelser som i dagsläget skickas ut innehåller bristande 
information, och vi vill se om vårdupplevelsen skulle kunna påverkas till det bättre om sms-
påminnelser höll tillräcklig informationskvalitet. De befintliga Frågeformuläret till 
vårdgivarna är däremot utformat på ett sätt där vi ville få svar på syftet med utskicket av 
sms-påminnelser till sina vårdtagare (se bilaga 2). 
 

2.3.1  Urval av respondenter 
Valet av respondenter föll på fem personer som finns i vår närmaste omgivning och är kring 
60 års ålder. Dessa ansåg vi vara intressanta för vår studie då vi ville få ett perspektiv från 
både arbetande och pensionärer för att få ytterligare en nyans på utfallet. Dessa personer 
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har alla tagit emot sms-påminnelser från vården. Vi har även valt att intervjua en person som 
arbetar inom vården, som är välinsatt i hur vårdens sms-påminnelser fungerar. Denna typ av 
urval som vi valt att använda oss av innebär att vi gjort ett bedömningsurval. Med detta 
menas att vi gjort ett urval i förhand som är intressant för undersökningen (Jacobsen, 2002). 
 

2.3.2  Intervjuernas genomförande 
För att kunna uppnå ett önskat resultat i detta arbete har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer (Patel och Davidson, 2003). En semistrukturerad intervju 
innehåller moment som karaktäriseras av att intervjun startas med frågor som är öppna för 
att sedan bli mer precisa och detaljrika. Genom att utföra intervjuer på ett sätt där intervjun 
inleds med öppna frågor kan personen som blir intervjuad känna sig mer avslappnad, vilket i 
sin tur resulterar i att flödet i intervjun blir mer naturligt (Kylén, 1994). En semistrukturerad 
intervju utgår ifrån en förutbestämd mall där förbestämda frågor finns med. Alla 
Intervjufrågorna är utformade med en relation till vårdupplevelse och informationskvalitet 
(se bilaga 1). Innan besöket lämnades frågeställningarna i god tid till respondenterna för att 
de ska ges möjlighet att förbereda sig. Empirin har samlats in genom besöksintervjuer som 
skedde på varierande förutbestämda platser, enligt överenskommelse med respektive 

respondent. Vi genomförde en indelning av respondenterna utifrån två olika geografiska 
områden (Luleå och Stockholm) eftersom det är där författarna bor. Likaså skedde 
indelningen där författarna bor med tillhörande intervjupersoner. Två intervjupersoner är 
från Stockholm, och fyra intervjupersoner bor i Luleå. Eftersom besöksintervjuerna skedde 
separat, ansåg vi det vara viktigt att ha en mall för genomförande att följa. Detta för att alla 
respondenter ska få samma information och samma intervjuteknik. Vi bestämde att vi skulle 
utföra intervjuerna enligt forskningsetiska principer (se kap. 2.3.3). 
 

För att underlätta för intervjuerna har vi spelat in för att senare transkribera dessa. Vi har 
även dokumenterat respondenternas svar genom anteckningar. Intervjuerna tog i 

genomsnitt trettio minuter per respondent att genomföra. Det har under intervjuerna varit 
viktigt för oss som intervjuat att vara observanta på respondenternas reaktioner inför frågor 
- att de inte misstolkar frågor eller känner sig obekväma med att svara på frågor. Vi har även 
säkerställt att de blivit välinformerade om forskningsetiska principer (se kap. 3.3.3).  
 

2.3.3  Forskningsetiska principer 
Vi har i våra semistrukturerade intervjuer utgått ifrån fyra grundläggande forskningsetiska 
principer. Dessa principer identifieras på följande sätt (Vetenskapsrådet, 2002): 
 

 Informationskravet: Vi har informerat de intervjuade personerna om arbetets syfte 
och deras roll i arbetet, vilka villkor som gäller för deltagande samt att deltagande 
kommer att ske frivilligt. Vi har även informerat om att intervjun kan avbrytas 
närsomhelst om de känner sig obekväma. 

 Samtyckeskravet: Vi har via muntlig överenskommelse inhämtat deltagarnas 
samtycke. 

 Konfidentialitetskravet: Vi har via muntlig överenskommelse bestämt tillsammans 
med deltagarna att deltagande sker utan att vi nämner några namn, och det kommer 
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inte att gå att identifiera personerna på något sätt i arbetet förutom deras kön, ålder 
och yrke. 

 Nyttjandekravet: Det material vi samlat in via våra intervjuer kommer och får inte 
användas eller utlånas för något annat syfte än material till vårt arbete. 

 

2.3.4  Brister i metoden 
Vi är medvetna om att vi indirekt kan påverka utfallet av intervjuresultatet genom att 
omedvetet lägga in våra åsikter och värderingar i ämnet under presentationen av vår studie 
eller intervjuprocessen. Vi har i beaktande att respondenterna möjligtvis kan svara på ett 
objektivt sätt. En anledning kan vara att vilja framstå som tillmötesgående och inte vill 
uttrycka sina verkliga åsikter i ämnet. Eller att de förhåller sig egala till frågan men vill ändå 
återge en åsikt. Med detta i åtanke har vi i presentationen av ämnet och intervjuförfarandet 
bestämt oss för att vara neutrala och hållit oss till fakta och intervjufrågorna. Detta utan att 
lägga in våra egna åsikter eller värderingar i respondenternas svar- varken muntligt eller med 
kroppsspråket.  

2.4 Analysmetod 
Genom en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer kunde faktorer 
som påverkar vårdupplevelsen relaterat till informationskvalitén i en sms-påminnelse 
samlats in och analyseras. Vi började vår analysprocess med att skapa en grundförståelse för 
det insamlade intervjumaterialet genom att gå igenom materialet och transkribera och 
renskriva detta. Vi arbetade på detta sätt för att som Jacobsen (2002) beskriver, skapa en 
struktur i arbetet som reducerar komplexiteten (se bilaga 4). Då vi använde oss av 
inspelningar underlättade det renskrivningen då det var enkelt att gå tillbaka och lyssna om 
det var något som inte uppfattades vid första uppspelningstillfället. Efter att vi hade 
färdigställt renskrivningen kategoriserades materialet utifrån våra identifierade 
huvudkategorier (se teoretisk modell, figur 2). Dessa kategorier kom sedan att analyseras 
och diskuteras och resultatet presenteras. I analysen presenteras respondenternas svar i 
likheter och skillnader med den tidigare presenterade teorin. Utifrån detta drog vi sedan 
slutsatser gällande informationskvalitet och vårdupplevelse relaterat till sms-påminnelser. 

2.5 Arbetets kvalitetsnivå  
För att en vetenskaplig studie ska nå en god kvalitetsnivå förutsätts att forskaren inte fuskar 
med vad den själv uppfattar som sant. Ekholm et al. (1983) har därför skapat en checklista 
som innefattar en vetenskaplig hederlighet inför ett arbete. Denna checklista har vi använt 
oss av i vårt arbete för att försöka nå en vetenskaplig hederlighet. Listan ser ut på följande 
sätt: 
 

 “Författaren har inte förtigit något han kände till” – Vi har inte dolt någon 
information gällande arbetet mellan varandra eller mellan författare och 
respondenter. 

 “Författaren har inte lagt till något, som inte har med saken att göra” – Vi har inte 
lagt några egna värderingar i det teoretiska ramverket, vi har inte lagt till något som 
inte sagts i de semistrukturerade intervjuerna. 
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 “Författaren har förankrat sina slutsatser i det frambragta materialet” – Vi har 
dragit slutsatser utifrån det material vi tagit fram i det teoretiska ramverket samt 
utifrån de semistrukturerade intervjuerna. 

 “Författaren har inte kallat saker för än det ena än det andra” – Vi har varit tydliga 
med att hålla studien enhetlig och tydlig med vad vi ville få fram. 

 “Författaren har inte tillmätt saker olika vikt allteftersom det passat hans syften” - 
All det data som finns med i vårt arbete har noggrant utarbetats och tolkats, och vi 
anser att all insamlad data vara lika viktig för arbetets kvalitet. 

 “Författaren har inte påstått sig ha syften som han sedan övergett till förmån för 
andra utan att redovisa varför” – Vi har arbetat utifrån ett syfte som vi under 
arbetets gång har följt för att kunna besvara våra frågeställningar. 
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3. Teoretisk referensram  
Under detta avsnitt introduceras vad forskningen säger om begreppet vårdupplevelse och 
vilka faktorer som påverkar upplevelsen, antingen till det positiva eller negativa. Detta 
delavsnitt följs av en allmän presentation om IKT-verktyg för att sedan beskriva hur SMS-
tjänsten i vården ser ut idag.  Vidare beskrivs informationskvalitetens olika dimensioner och 
förtydligande på vad dessa innebär. Slutligen presenteras en sammanställning på 
teoriavsnittet i form av en teoretiskmodell som summerar teoridelen och som även används 
som utgångspunkt för vår empiriska studie i detta arbete.   

3.1 Vårdupplevelse 
Begreppet vårdupplevelse kan likställas med patienttillfredsställelse, vilket ofta bestäms av 
vad vårdtagaren har för förväntningar på vården i förhållande till den verkliga upplevelsen 
(Fitzpatrick 2014, s.478). Upplevelsen kan antingen vara positiv eller negativ beroende på 
utfallet. Om vårdgivaren presterar över förväntan ökar tillfredställelsen och om vårdgivaren 
presterar under förväntan leder det till missnöjda patienter (Falk et al. 2010). För att uppnå 
en positiv vårdupplevelse hos patienterna måste vårdgivaren uppmärksamma de faktorer 
som höjer vårdtagarens upplevelse av vården. Detta görs vanligtvis genom kontinuerliga 
undersökningar där exempelvis vårdtagaren får ge uttryck för hur de upplever olika 
situationer i vården. Ett sådant kan vara det upplevda bemötandet av vårdgivaren gentemot 
vårdtagaren. Det är överlag fördelaktigt att göra kontinuerliga undersökningar, dels för att 
identifiera problem inom vårdprocessen för att kunna förbättra på ett effektivt sätt (Dockins 
et al. 2015), och dels för att utforma vårdservicen från vårdtagaren perspektiv (Fitzpatrick 
2014, s.477). Flera olika kategorier har identifierats för att uppnå en hög vårdupplevelse och 
några av dessa är (Fitzpatrick, 2014): 
 

 INFORMATION 
o Begriplig. 
o Relevant. 

 KOMMUNIKATION 
o Patientorienterad. 

 Omtänksamhet. 
 Lyhördhet. 

o Förtroende. 
o Överenskommelse. 

 IKT 
o Tekniskt hjälpmedel. 

 
En av de centrala faktorerna för patienttillfredsställelse och bättre vårdupplevelse är 
vårdgivarens informations- och kommunikationskvaliteten. Informationen måste vara 
begriplig och relevant för att kunna beaktas av vårdtagaren (Fitzpatrick 2014, s.479). 
(Informationskvalitet beskrivs närmare i avsnitt 2.3). Ett patientorienterat fokus är när 
läkaren kommunicerar med en vårdtagare på ett sätt som tillåter denna att utgå från egna 
erfarenheter och bidra med egna åsikter, i motsats till ett läkarorienterat fokus där läkaren i 
princip ställer en diagnos utefter sina kunskaper (ibid). Studier visar att när läkaren intar ett 
patientorienterat fokus, d.v.s. visar omtänksamhet och är lyhörd i sin intervju av 
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vårdtagarens hälsa, ökar patientnöjdheten och upplevelsen av att läkaren har lyssnat och 
bekräftat dem (ibid). I flera studier vitnar många vårdtagare om bristen med information och 
kommunikation av läkare och vårdgivare som en av faktorerna som försämrade 
vårdupplevelsen (Fitzpatrick 2014, s.479).  
 
Förtroende för vårdpersonal avgör många gånger hur vårdtagaren upplever vården. Studier 
visar att om kommunikationen brister med sin vårdgivare är chansen stor att vårdtagarens 
förtroende för läkaren minskar och upplevelsen av vården försämras. Chansen är även stor 
att vårdtagaren inte återvänder till samma vårdinrättning (Fitzpatrick 2014, s.480). 
Patienttillfredsställelse och överenskommelse går hand i hand då tillfredställelsen ökar om 
vårdtagaren är överens med vårdgivarens rekommendationer för behandling. Studier visar 
att nöjda vårdtagaren fortsätter med sin nuvarande vårdgivare (Fitzpatrick 2014, s.478). Fler 
och fler sjukvårdsinrättningar använder Information-och kommunikationsteknologi (IKT) i sin 
verksamhet, vilket är både tidsbesparande och värdefullt för både vårdtagare och 
vårdgivare. Studier visar att tekniken ökar vårdtagarens vårdupplevelse till det bättre 
(Clayton et al. 2015) då många vårdtagaren uppskattar detta tekniska hjälpmedel (Trujillo 
Gómez et al. 2015).  

3.2 IKT-verktyg 
Kommunikation handlade förr om att prata med någon öga- mot- öga eller ringa samtal via 
fast telefoni (Dickinson och Hill, 2007). Idag utvecklas ständigt nya IKT- verktyg som 
underlättar kommunikationen. Cotten et al.(2015) menar att möjligheten att kommunicera 
med hjälp av olika IKT-verktyg bör finnas för att nå ut och ta emot information mellan olika 
intressenter. Eftersom användningen av IKT- verktyg ökar så har förändringar i 
kommunikationsmönster börjat att uppstå. Detta kan visa sig genom att exempelvis sms och 
e-post är mer omfattande kommunikationskanaler idag än vad de varit tidigare. Idag går det 
i ett sms exempelvis att skicka videoklipp jämförelsevis med tidigare då det endast gick att 
skicka text. IKT-verktyg som exempelvis mobiltelefoner har potential till att kunna ge en 
ökad livskvalité hos individer, samt att kunna förbättra deras sätt att kommunicera. Detta 
visar sig bland annat genom att personer som har geografiska avstånd mellan sina 
familjemedlemmar använder sig i större utsträckning av IKT- verktyg där de upplever positiva 
aspekter såsom ökad nöjdhet jämförelsevis med personer som kommunicerar med sina 
familjemedlemmar endast via öga- mot- öga när de ses (Holladay & Seipke, 2007). Dock så 
finns det enligt Dickinson och Hill (2007) forskning som visar på att vissa IKT-verktyg upplevs 
som opersonliga.  
 

3.2.1 SMS i vården 
Tidigare forskning har funnit många fördelar med användning av IKT i vården och en av det 
faktorer som gör att vårdtagaren utryckt tillfredställelse med tekniken är säkerheten och 
smidigheten kring tekniska hjälpmedel som tillhandahåller korta meddelandefunktioner 
(Trujillo Gómez et al. 2015). Ett av dessa hjälpmedel är SMS. SMS är en förkortning av Short 
Message Service och är en teknik som tillåter överföring av korta meddelanden mellan olika 
tekniska trådlösa apparater (Nationalencyklopedin, u.d.). Studier visar att ca 95 % av alla 
hushållen har en mobiltelefon varav ca 80 % hellre använder någon form av snabb 
meddelande funktion, som exempelvis SMS eller andra IKT-verktyg som tillhandahåller den 
tjänst än e-post (Trujillo Gómez et al. 2015). SMS används i sjukvården som ett hjälpmedel 
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för vårdpersonalen. SMS användes främst för att kalla eller påminna vårdtagarna, men även 
för att utföra vissa konsultationer med dessa (Trujillo Gómez et al. 2015). Hughes et al. 
(2011) säger att IKT-verktyg såsom SMS och påminnelser ger möjligheter till att förbättra 
vårdtagares anslutning till vården. Detta kan visa sig genom att de inte glömmer bort en 
bokad tid eller har möjlighet att hämta ut sin medicin via ett elektroniskt recept. Dessutom 
kommer tidsbesparingar att bli möjliga genom användandet, vilket leder till att sjukvården 
har möjlighet att ta emot fler vårdtagare. 

3.3 Informationskvalitet 

En av de viktiga faktorerna för att uppnå hög vårdupplevelse är informationskvalitet i IKT-
verktygen som används inom vården. Informationskvalitet beskriver kvaliteten av innehållet 
i ett informationssystem. Ordet Information innebär data som är strukturerad på ett visst 
sätt som ger mening till mottagaren. Detta kan exempelvis vara en fras eller en mening (Al-
Hakim, 2007). För att kunna definiera vad hög informationskvalitet är delas informationen 
upp i olika dimensioner. Detta innebär att olika faktorer identifieras för att kunna avgöra om 
kvalitén är hög eller låg (Edentoft och Nilsson, 2008). Wang och Strong (1996) anger att 
dimensioner enligt figur 1 bör finnas för att uppnå hög informationskvalitet. 
 

Figur 1: En modell föreställande informationskvalitetens fyra dimensioner med tillhörande underkategorier 
(Wang och Strong, 1996). 

 
Verklig innebär ”den grad informationen representerar verkligheten” (Al-Hakim, 2007). 
Denna dimension går ut på att informationen måste vara trovärdig, objektiv, korrekt och ha 
högt anseende för att uppnå hög kvalitet. Enligt Wang och Strong (1996) måste mottagaren 
få korrekt information, dels för att öka avsändarens anseende och dels för att informationen 
ska betraktas som trovärdig (Edentoft och Nilsson, 2008). Informationen måste även komma 

INFORMATIONSKVALITET

VERKLIG

Korrekt
Objektivitet

Trovärdighet
Rykte

KONTEXTUELL

Relevans
Mervärde 
Aktualitet

Rätt tid
Fullständighet

Mängden information

REPRESENTATIV

Tolkningsbarhet
Format

Samstämmighet
Kompatibilitet

TILLGÄNGLIG

Tillgänglighet

Tillgång till säkerhet



Mittuniversitetet 
IK049G Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp 
Sofia Axelsson & Ami Golkar 
2016-09-28 
 

11 
 

från en avsändare som är pålitlig, med högt anseende (Wang och Strong 1996). Wang och 
Strong (1996) liknar detta på samma sätt som en konsument uppfattar produktkvalitet.   
 
Kontextuell kan tolkas som ett sammanhang för att uppnå ett resultat. Wang och Strong 
(1996) anser att med rätt mängd av information som är relevant och aktuell skapas ett större 
värde (Edentoft och Nilsson, 2008). Informationen ska komma i rätt tid, inte sakna någon 
viktig punkt och innehålla rätt mängd information. Mängden information ska vara relaterat 
till användarens aktuella behov, d.v.s. för mycket irrelevant information kan leda till 
frustration hos användaren (Edentoft och Nilsson, 2008). 
 
Representativ syftar till formatet av informationen och meningen med information. 
Innehållet ska vara lättolkat, kortfattad och överensstämmande (Wang och Strong, 1996).  
Mottagaren ska även förstå och kunna tolka informationen på ett lätt sätt. Ett exempel på 
detta är att informationen ska stå på det språk som mottagaren förväntas behärska (Wang 
och Strong, 1996). Följaktligen ska informationen vara kompatibel med mottagarens språk.  
 
Tillgänglig innebär att informationen som ska användas ska vara lättillgänglig. Mottagaren 
ska kunna komma åt informationen på ett lätt och smidigt sätt såvida det inte är information 
som kräver säkerhet. I detta falla ska informationen tillhandahållas på ett säkert och 
effektivt sätt, som exempelvis en personlig inloggning för att få tillgång till informationen 
(Wang och Strong, 1996). 

  



Mittuniversitetet 
IK049G Informatik GR (C), Examensarbete, 15 hp 
Sofia Axelsson & Ami Golkar 
2016-09-28 
 

12 
 

3.4 Teoretisk modell 
Denna modell är skapad efter en översikt av teoriavsnittet som sammanfattar teoridelen och 
som även ligger till grund för den empiriska studien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 2: En figur föreställande vår teoretiska modell.  

 
 

Modellen föreställer att en sms-påminnelse ska innehålla informationskvalitet som är 
verklig, kontextuell, representativ och tillgänglig för att påverka vårdupplevelsen positivt. 
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4 Empiri 
Under detta avsnitt sammanställs alla intervjusvaren. Först presenteras vårdtagarnas 
intervjusvar indelat i en sammanställning på varje respondents bidrag. Sedan presenteras 
vårdgivarens intervjusvar med utgång från intervjuguiden i bilaga 2. 

4.1 Sammanställning av vårdtagarnas intervjusvar 
I detta delkapitel redogörs hur vårdtagarna uppfattar sms-påminnelserna och 
informationskvaliteten i innehållet samt hur det påverkar deras vårdupplevelse till det 
positiva respektive negativa. Nedan följer en sammanställning på vårdtagarnas svar på 
intervjufrågorna som även finns att se i bilaga 1. Respondenterna presenterades bland annat 
med tre stycken olika befintliga versioner av sms-påminnelser (se bilaga 1) och frågor kring 
dessa relaterade till vårdupplevelse och informationskvalitetens dimensioner – verklig, 
kontextuell, representativ och tillgänglig. 
 

4.1.1  Respondent 1 
Är en kvinna på 59 år och arbetar som lärare. Hon upplever sms-påminnelserna som positiva 
och hjälper henne att komma ihåg sin bokade tid. Eftersom hon är upptagen med andra 
göromål, ser hon det som en fördel att hon får en påminnelse för att lättare kunna planera 
sin tid. Hon anser att alla tre sms:en saknar ordet “Hej”, vilket skulle ge en trevligare ton på 
sms:en. Hon saknar även en välkomnande hälsningsfras på vissa sms. Däremot tycker hon 
inte det vara nödvändigt att de är utformade på ett personligt sätt, utan anser att de är 
tillräckliga som de är. Det skulle inte påverka hennes förtroende för vården om sms-
påminnelserna var personligt utformade. Hon menar att som vårdtagaren så vet denne i 
förväg vad den har bokat för tid och att hen redan fått en kallelse innan. Dessa SMS tjänar 
som en påminnelse, därför anser hon att sms- påminnelserna är endast en service från 
vårdgivaren och att informationen är tillräcklig och innehåller relevanta uppgifter som stöd 
för minnet. Däremot nämner hon att om en vårdtagare har flera barn i familjen, så kan det 
vara lite knepigt att veta vem på rak arm av dessa som är bokad. Men hon ansåg även att 
föräldern oftast vet vilket barn hen har bokat tid för och hos vilken vårdinrättning. 
Respondenten anser att sms-påminnelserna innehåller tillräcklig med information och var 
lätta att förstå och tolka. Hon uppmärksammar att telefonnummer till vårdinrättningen finns 
med i ett av sms:en , vilket hon anser vara positivt då hon saknar information om var hon ska 
vända sig ifall hon får förhinder på de två första sms:en. Hon upplever att “Svara ej med 
SMS” är informativt, dock anser hon att ordet ”ej” är gammalmodigt. Respondenten anser 
det vara rimligt och behjälpligt att sms-påminnelsen kommer senast ett dygn innan, för då 
har hon möjlighet att avbeställa sin bokade tid ifall hon får förhinder. Eller förbereda sig ifall 
hon behöver göra något innan besöket. Slutligen på frågan om hur hon vill att en sms-
påminnelse skulle vara utformad, svarar hon följande: ”Det är viktigt att man får den minst 
ett dygn innan den bokade tiden. Tid, plats och avsändare måste finnas med och att det 
framgår av sms:et att det är en påminnelse på en tidigare kallelse.” 
 

4.1.2  Respondent 2 
Är en kvinna på 66 år och är pensionär. Hon upplever det som hjälpsamt att erhålla sms-
påminnelser från sin vårdgivare då de hjälper henne att minnas den bokade tiden. Hon 
känner även en ökad trygghet av att erhålla dessa. Respondenten anser att det är viktigt att 
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sms-påminnelserna bör vara utformade på ett trevligt och välkomnande sätt. Hon anser 
även att de bör vara personligt utformade som exempelvis “Hej, xxx”. Detta skulle öka 
förtroendet för vårdgivaren och hon skulle känna sig mer välkommen.  Att skriva “Glöm 
inte...” anser respondenten bör utformas på ett trevligare sätt som exempelvis “Vi vill 
påminna om...”. Hon anser att sms-påminnelserna innehåller tillräcklig med information och 
var lätta att förstå och tolka. Dock saknar hon läkarens namn på alla tre sms:en och ett 
telefonnummer på de två första där hon kunde nå vårdgivaren. Hon påtalar även att de 
påminnelser som hon tidigare fått från vården kom en dag innan den bokade tiden, vilket 
hon anser var försent. Hon föredrar hellre att få påminnelsen 2-3 dagar innan den bokade 
tiden då hon får möjlighet att avboka utan repressalier, som en straffavgift. Slutligen på 
frågan om hur hon vill att ett sms-påminnelse ska vara utformad, svar hon följande: “Hej, xxx 
. Vi vill påminna om tiden tisdagen den 7 maj 2013 kl 13:00. Tel 08-555 000 00. Välkommen 
till Vårdcentralen i Solna till Doktor Tor Jansson. Svara ej med SMS.” 
 

4.1.3  Respondent 3 
Kvinna, 63 år och lektor i fysioterapi. Respondenten upplever att det är hjälpsamt att ta 
emot sms-påminnelser från vården då det hjälper henne att komma ihåg vilken tid hon varit 
inbokad. Hon tycker att det är viktigt att en sms-påminnelse innehåller information som är 
relevant till just henne. Hon skulle gärna vilja se en sms-påminnelse som välkomnar henne 
med namn, tid för sin bokning, namn på person hon ska träffa samt kontaktuppgifter för en 
eventuell avbokning. Respondenten tycker att påminnelserna ökar förtroendet inför vården 
då hon känner att det hjälper henne att inte missa sin tid och ge henne information om var 
hon ska. Sms-påminnelserna som visades för henne innehöll “någorlunda bra” information 
och var lätta att tolka. Hon uppmärksammade utformandet av sms-påminnelserna och ansåg 
det som otrevligt när sms:et innehöll fraser som “svara ej med sms”. Respondenten har 
tidigare haft positiva upplevelser av sms-påminnelser från vården men anser att 
påminnelsen borde komma samma dag som det inbokade besöket, några timmar i förväg. 
Hon menar att det är lätt att glömma bort ett inbokat besök, även om en påminnelse skickas 
ut, speciellt om det skickas ut några dagar i förväg. Om hon själv fick utforma en sms-
påminnelse skulle den se ut på följande sätt: “Välkommen xx till doktor Börje Johansson på 
hälsocentralen i Luleå. Vi ser fram emot att ta emot dig onsdagen den 9:e Maj kl. 13:00. För 
att avboka svara: AVBOKA på detta meddelande eller ring 0920 -555 555 555”. 
 

4.1.4  Respondent 4 
Man, 64 år och civilingenjör. Respondenten upplever sms-påminnelserna som positiva då de 
är en hjälp i vardagen för att kunna komma ihåg en bokad tid. De hjälper ofta honom 
eftersom han lever ett mycket aktivt liv utanför arbetsplatsen. Han får inget ökat förtroende 
av att ta emot påminnelser, däremot skulle han tycka att förtroendet ökade om sms-
påminnelserna var mer personligt utformade. Alla tre sms:en skulle kunna vara lite trevligare 
utformade med ett “Hej xxx...”. Däremot anser han inte detta vara en nödvändighet utan 
bara något som kanske går att förbättra. Sms:en innehåller tillräcklig information för att 
förstå var vårdtagaren ska och vilken tid de är inbokade på. Han uppmärksammade att det 
tredje sms:et var tydligare utformat med kontaktuppgifter, vilket han saknade i de övriga två 
sms:en. Han anser att de två föregående sms:en, SMS 1 och 2, gav en komplicerad bild av en 
påminnelse då det inte finns några kontaktuppgifter med. Respondenten tycker att det var 
märkligt att dessa SMS inte lämnar några möjligheter för en vårdtagare att ta direkt kontakt 
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utan att behöva googla fram ett nummer eller ringa nummerupplysningen, “Det var ett 
klantigt misstag av vården”. Han tycker att det kan vara fördelaktigt om två sms-påminnelser 
skickades ut inför ett besök. En påminnelse som kom två dagar i förväg, med möjlighet att 
avboka utan att få någon straffavgift och en påminnelse som kom på samma dag för att 
uppmärksamma tiden igen. Skulle respondenten själv få utforma en sms-påminnelse skulle 
den se ut på följande sätt: “Hej xx, du är inbokad hos hälsocentralen i Luleå torsdag 5e maj 
kl. 12:00. För avbokning ring 0920-555 555 555. 
 

4.1.5  Respondent 5 
Man, 68 år och pensionär. Han upplever en nytta med att erhålla sms-påminnelser från 
vården då han numera får en tydlig påminnelse om sitt besök via SMS istället för via brev i 
brevlådan. Han känner att han får en ökad trygghet i att vården faktiskt kommit ihåg 
tidsbokningen när påminnelsen skickas ut, så att han inte åker dit i onödan. Respondenten 
ser stora fördelar med att sms-påminnelserna ska vara trevliga och välkomnande för 
vårdtagaren, och han vill gärna känna sig som att vården väntar på just honom. Han tror att 
förtroendet för vården skulle öka om sms-påminnelserna var mer personligt utformade. 
Respondenten anser att den information som finns med i påminnelserna var tillräcklig för att 
förstå att en tid bokats, men väldigt otydlig i vem som fått tiden – ”alltså, om det är jag eller 
exempelvis min dotter som är underårig”. Respondenten ansåg att det var märkligt att det 
inte fanns några kontaktuppgifter på de två första sms:en, men att det var informativt att 
det fanns med på det tredje. Sms-påminnelsen bör komma några dagar i förväg så det ger 
möjlighet till att avboka eller omboka. Däremot tycker han att påminnelsen bör innehålla 
information som berättar för vårdtagaren att en straffavgift kommer att betalas om tiden 
inte avbokas eller ombokas inom en viss tidsram. Skulle respondenten själv få utforma ett 
sms skulle det se ut på följande sätt: “Hej xx, välkommen till doktor Hansson onsdagen den 
nionde maj kl. 10:00 för hörselkontroll. Avbokning sker på tel. 0920 555 55 55, avbokas inte 
tiden senast 24 timmar före besöket tillkommer en straffavgift på xx kr. Vi ser fram emot att 
träffa dig!”. 
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4.2 Vårdgivarnas intervjusvar  
Nedan följer vårdgivarens svar på intervjufrågorna (se bilaga 2).  
Respondenten ställdes med frågor kring vårdens utskick av sms-påminnelser till vårdtagarna. 
Intervjufrågorna relaterar till vårdupplevelse och baseras på informationskvalitetens 
dimensioner – verklig, kontextuell, representativ och tillgänglig. Det redogörs även om 
vårdgivaren är medveten om att ge en positiv vårdupplevelse genom sina utskick samt ifall 
de tillämpar informationskvalitet i sina utskick. 
 

4.2.1  Respondent 6 
Kvinna 60 år och informationsansvarig för hälso- och sjukvård.  
Respondenten berättar att sms-påminnelser från vårdgivare till vårdtagare skickas ut 
flertalet gånger per dag beroende på hur många tider som är inbokade. Sms-påminnelser 
innehåller vilken tid och vilken plats som besöket ska ske på, samt datum och eventuell 
mottagning så som exempelvis ”öron-näsa-hals”. Respondenten identifierar att syftet med 
sms-påminnelser som skickas ut till vårdtagare är att de ska komma ihåg sin inbokade tid, 
och faktiskt även komma till sin inbokade tid då det inom vården dagligen finns bokade tider 
som ingen dyker upp på. Detta är ett stort problem både för personal och patienter då det 
bidrar till lediga tider som skulle kunna gått åt till någon som faktiskt behövt dem. Det är 
därför som sms-påminnelser agerar som just en påminnelse till att komma på sin bokade tid. 
Det handlar mer om att reducera kostnader än att skapa en positiv vårdupplevelse för 
patienterna.  Respondenten säger att påminnelsen inte agerar som något verktyg som ska 
hjälpa till att höja vårdupplevelsen, utan själva vårdupplevelsen får de när de kliver in på 
exempelvis hälsocentralen. Det går inte att svara på en sms-påminnelse från vårdgivaren och 
det finns oftast inte heller några kontaktuppgifter att ta del av. Det saknas även namn för 
vem besöket gäller och namn på personen eller läkaren vårdtagaren ska träffa. Detta säger 
respondenten beror på att vårdpersonalen hela tiden roterar så det kan visa sig att 
vårdtagaren får träffa en annan läkare än vad den först var tänkta att få träffa. 
Respondenten beskriver att sms-påminnelser ser likadana ut oberoende av ålder och att det 
inte finns några planer på att förändra utformandet beroende på åldersgrupp. 
Respondenten säger att sms-påminnelserna skulle kunna fokusera mer på vårdupplevelsen 
genom att utformas med en trevligare ton, såsom välkommen och ett namn. Dessutom 
skulle det vara trevligt om det fanns uppgifter om vem som patienten skulle träffa. 
Respondenten säger att det finns stora brister i att det inte finns några kontaktuppgifter 
med i påminnelsen och att detta gärna skulle få ändras då det kan skapa problematik för 
personer som exempelvis inte har tillgång eller kunskap till en dator för att kunna söka sig 
fram till ett kontaktnummer. Respondenten avslutar med att det inte finns några 
begränsningar i antalet tecken som kan användas i en sms-påminnelse och att det är viktigt 
att påminnelsen hålls så rak och informativ som möjligt, men att hon är medveten om att 
det finns flertalet brister som bör och kan förbättras. 
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5 Analys 
Under detta avsnitt analyseras först alla fem vårdtagarnas syn på sms-påminnelsens budskap 
gällande informationskvaliteten i innehållet. Sedan presenteras vårdtagarnas förslag på hur 
en sms-påminnelse bör vara utformad. Kapitlet avslutas med att vårdgivarens perspektiv 
återges på området.  

5.1 Vårdtagarnas syn på sms-påminnelsens påverkan på 
vårdupplevelsen 
Fitzpatrick (2014) nämner några kategorier för att uppnå en god vårdupplevelse och en av 
dessa är kommunikation. Under den kategorin ingår faktorer som patientorienterad fokus 
som kännetecknas av omtänksamhet och lyhördhet. Detta kan härledas till att alla de fem 
tillfrågade vårdtagare upplever en nytta med att erhålla sms-påminnelser för sin bokade tid. 
Dessa hjälper dem att komma ihåg sin bokade tid. Respondent 4 anser att sms-
påminnelserna ofta hjälper honom eftersom han lever ett mycket aktivt liv utanför 
arbetsplatsen. Likadant är det med respondent 1, sms:en hjälper henne att planera sin tid då 
även hon är lever ett aktivt liv. Både respondent 2 och 5 upplever en ökad trygghet då de 
erhåller dessa påminnelser. De framhäver även vikten av att sms-påminnelserna ska vara 
omtänksamma och välkomnande för vårdtagaren. Det anser även respondent 4 att de skulle 
kunna vara lite trevligare utformade med ett “Hej (namn)...”. De flesta respondenter 
reagerade på att sms:en kunde vara mer trevligt utformade. De saknade en hälsningsfras i 
början på meddelandet som skulle lägga en omsorgsfullare ton på meddelandet. Innan en 
vårdtagare erhåller en sms-påminnelse sker en överenskommelse mellan vårdtagaren och 
vårdgivaren. Respondent 1 menar att dessa SMS tjänar som en påminnelse, därför anser hon 
att sms- påminnelserna är en service från vårdgivaren. Detta går i linje med det Fitzpatrick 
(2014) syftar till när de nämner att patienttillfredsställelse och överenskommelse går hand i 
hand då tillfredställelsen ökar  om vårdtagaren är överens med vårdgivaren.  
 

5.1.1 IKT-verktyg 
 

”Saknar ett välkomnande. Viktigt att de är trevligt och personligt utformat.”  
 
Dickinson och Hills (2007) studie visar att vissa IKT-verktyg upplevs som opersonliga. En 
respondent reagerade på att frasen “Svara ej med SMS” gav en otrevlig ton till meddelandet. 
Fyra av fem respondenter tycker att det är viktigt att sms:en är personligt utformade. 
Genom att sms:en är personligt utformade får de ett ökat förtroendet för sin vårdgivare. En 
respondent anser att påminnelserna ökar förtroendet inför vården då hon känner att det 
hjälper henne att inte missa sin tid och ger henne information om var hon ska. Förtroende 
för vårdpersonal avgör många gånger hur vårdtagaren upplever vården. Studier visar att om 
kommunikationen brister med sin vårdgivare är chansen stor att vårdtagarens förtroende för 
vårdgivaren minskar och upplevelsen av vården försämras (Fitzpatrick, 2014). 
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5.1.2 Informationskvalitet 
Wang och Strong (1996) anger fyra olika dimensioner för att uppnå hög informationskvalitet,  
verklig, kontextuell, representativ och tillgänglig (se figur 1). Vi har identifierat några 
kategorier som ingår i Wang och Strongs (1996) dimensioner för informationskvalitet som är 
relevanta för vår studie och kopplat dessa till vår studie. Informationskvaliteten ska vara 
korrekt, tydlig, uppdaterad, relevant, begriplig, fullständig, komma i rätt tid och innehålla 
rätt mängd information. Den ska även vara lättillgänglig för att uppfattas som hög 
informationskvalitet av mottagaren. Utifrån detta har våra respondenter fått utrycka vad de 
anser om dessa kategorier i förhållande till sms-påminnelser från vården. 
 

”Lätt att förstå och tolka informationen.” 
 
Fyra av fem respondenter ansåg att sms:en innehåll tillräcklig med information och var lätta 
att tolka. Den tillfrågade vårdgivaren menar att det är viktigt att påminnelsen hålls så rak och 
informativ som möjligt. Detta går i linje med Wang och Strong (1996) anser hur information 
bör vara – kortfattad, begriplig och mängden information ska vara relaterat till användarens 
aktuella behov. Däremot ansåg respondent 5 att den information som fanns med i 
påminnelserna var tillräckliga för att förstå att en tid bokats, men väldigt otydlig till vem 
meddelandet avser. Han menar att det är otydligt om påminnelsen gäller honom eller hans 
minderåriga dotter. För denna respondent var informationen otydlig eller inte fullständig. 
Wang och Strong (1996) liknar detta på samma sätt som en konsument uppfattar 
produktkvalitet. Om informationen är otydlig skapas en frustration hos mottagaren som 
sedan leder till missnöje. Wang och Strongs (1996) dimension kontextuell innefattar att med 
rätt mängd information som är relevant och uppdaterad skapas ett större värde (Edentoft 
och Nilsson, 2008). I detta fall visar studien att alla respondenter anser att det saknas ett 
telefonnummer i sms-påminnelsen där de på ett enkelt sätt kan ringa ifall de behöver 
komma i kontakt med vårdgivaren. Vissa respondenter menar även att läkarens namn borde 
finnas med i meddelandet. Hade den informationen funnits med i påminnelsen hade det 
tveklöst även höjt värdet av informationen för respondenterna. Att använda ordet ej ansåg 
en respondent var gammalmodigt och borde bytas ut mot ordet inte istället. Detta faller in 
under Wang och Strongs (1996) dimension representativ vilket innebär att informationen ska 
vara välrepresenterad, d.v.s. att informationen ska vara uppdaterad och stå på det språket 
som mottagaren förväntas behärska och förstå. På frågan om de ansåg att påminnelsen kom 
i rätt tid i förhållande till deras bokade tid gav undersökningen olika svar. En respondent 
tycker att två stycken sms-påminnelser borde skickas ut inför ett besök. En påminnelse som 
kom två dagar innan, med möjlighet att avboka utan att få någon straffavgift och en 
påminnelse som kom på samma dag för att uppmärksamma tiden igen. Två respondenter 
ansåg att sms-påminnelsen borde komma några dagar i förväg så det ges möjlighet till att 
avboka eller omboka, och resterade tyckte att påminnelsen bör komma ett dygn innan eller 
till och med några timmar det inbokade besöket. Wang och Strong (1996) anser att 
informationen bör komma i rätt tid för att tillföra nytta för mottagaren. Svaren på denna 
frågeställning visar indikationer på att olika personer har olika uppfattningar om vad de 
anser är ”rätt tid” för dem beroende på vilken livssituation de befinner sig i. De som svarade 
att det räcker att få en påminnelse några dagar innan bokad tid är pensionärer. Resterande 
som anser att påminnelserna bör skickas nära inpå den bokade tiden är arbetande. Detta 
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visar att de som arbetar är upptagna med många saker, vilket innebär att de behöver en 
påminnelse strax innan den bokade tiden så de kan ha den färskt i minnet. Detta genomsyras 
även i de flesta svaren från respondenterna då vi kunde utläsa att det finns skillnader på 
preferenser och behov beroende på var i livet de befinner sig. 
 

5.2 Vårdgivarens syn på sms-påminnelsens påverkan på vårdtagarens 
vårdupplevelse 
 
”… påminnelsen inte agerar som något verktyg som ska hjälpa till att höja vårdupplevelsen, 

utan själva vårdupplevelsen får de när de kliver in på exempelvis hälsocentralen.” 
 
Vårdgivaren säger att syftet med sms-påminnelser som skickas ut till vårdtagaren är att de 
ska komma ihåg sin bokade tid, och faktiskt komma till sin bokade tid då det inom vården 
dagligen finns bokade tider som ingen dyker upp på. Detta är ett stort problem för både 
personal och vårdtagare då det bidrar till lediga tider som skulle kunna gått till någon som 
behövt dem. Därför agerar sms-påminnelser som just en påminnelse till att komma till sin 
bokade tid. Detta är i motsats till vad Fitzpatrick (2014) menar med ett patientorienterat 
fokus, att vårdgivaren sätter vårdtagaren i fokus. Dock anser hon att skulle kunna förbättras, 
men att syftet med påminnelsen ändå skulle vara att reducera kostnader snarare än att 
skapa en positiv vårdupplevelse för vårdtagarna. Wang och Strong (1996) nämner i sin 
forskning att information bör innehålla relevant, trovärdig och aktuell information för att 
hålla hög kvalitet. Dessa kriterier möter det innehåll som i nuläget finns i sms-påminnelser 
då det som skickas ut innehåller tid och plats som besöket ska ske på. Det innehåller även 
datum och vilken eventuell mottagning, ex öron-näsa-hals. Däremot finns det ett 
omedelbart hinder för mottagaren då det i dagsläget inte är möjligt för denne att svara på 
sms-påminnelsen. Detta kan ses som otillgänglig information, vilket Wang och Strong (1996) 
menar inte är ett lämpligt kriterium för hög informationskvalitet. Det finns inte heller några 
kontaktuppgifter med. Sms-påminnelsen innehåller varken vårdtagarens eller läkarens 
namn. 
 

“Det var ett klantigt misstag av vården!” 
 

Respondent 4 tycker att det var märkligt att vissa sms-påminnelser inte lämnar några 
möjligheter för en vårdtagare att ta direkt kontakt utan att behöva googla fram ett nummer 
eller ringa nummerupplysningen. Vårdgivaren ser stora brister i att det inte finns några 
kontaktuppgifter med i påminnelsen och skulle gärna se att detta ändrades då det kan skapa 
problematik för personer som exempelvis inte har tillgång till dator, eller kanske inte kan 
använda sig av en dator för att kunna söka sig fram till numret. Detta stärker även 
påståendet att det är viktigt att informationen görs lättillgänglig. Mottagaren ska kunna 
komma åt informationen på ett lätt och smidigt sätt (Wang och Strong, 1996). Respondenten 
säger att sms-påminnelsen agerar som ett kostnadseffektivt verktyg, och det är där den 
största fokusen ligger - att få ned vårdkostnader i form av missade tider. Respondenten 
säger även att hon absolut tycker att sms-påminnelsen skulle kunna förbättras, men att 
syftet med påminnelsen ändå skulle vara att reducera kostnader snarare än att skapa en 
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positiv vårdupplevelse för vårdtagarna. Skulle hon utforma ett sms som fokuserade på 
vårdupplevelsen skulle det kunna utformas med en trevligare ton, såsom ”välkommen” och 
personens namn. Dessutom skulle det vara trevligt om det fanns uppgifter om vem som 
vårdtagaren skulle träffa, något som vårdgivaren säger i dagsläget dock är nästintill omöjligt 
eftersom att vårdpersonal hela tiden roterar så det kan visa sig att vårdtagaren får träffa en 
annan läkare än vad den först var tänkt att få träffa. Hon nämner även att hon är medveten 
om att det finns flertalet brister som bör och kan förbättras. Detta tyder på att vårdgivaren 
har en förståelse för bristerna i innehållet och kan potentiellt på sikt förbättra innehållet i 
sms-påminnelserna för att möta vårdtagarnas förväntningar på informationskvalitet och 
följaktligen höga vårdupplevelsen. Respondenten avslutar med att säga att det är viktigt att 
påminnelsen hålls så rak och informativ som möjligt, vilket är i linje med vad Wang och 
Strong (1996) anser att informationskvalitet bör vara – kortfattad, korrekt, och innehålla rätt 
mängd relevant information.  
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6 Diskussion och slutsats 
Detta avsnitt innefattar ett diskussionsavsnitt som åtföljs av de dragna slutsatserna som 
framkommit av vår studie. Kapitlet avslutas med en rekommendation om vidare forskning. 

6.1 Diskussion 
Resultatet av vår studie visar att det finns ett samband mellan informationskvalitet och 
vårdupplevelse i sms-påminnelser hos vårdtagare. Det visar sig genom de intervjuer vi utfört 
att den information som i dagsläget skickas ut från vårdgivare till vårdtagare i sms-
påminnelser upplevs som ett IKT-verktyg som tillför nytta och agerar som en användbar 
påminnare om en bokad tid. Det finns dock brister i informationskvalitén som påverkar 
vårdupplevelsen. Resultatet visar att sms-påminnelserna skulle behöva vara utformade på 
ett omtänksamt och trevligt sätt, för att vårdtagarnas vårdupplevelse skulle påverkas 
positivt. Den mest utmärkande betydelsen av resultatet i denna studie är att sms-
påminnelser bör innehålla begriplig information, vara tidsanpassad, trevligt utformad och 
innehålla kontaktuppgifter för att vårdupplevelsen ska påverkas positivt. Dessa faktorer gör 
det möjligt att dra slutsatsen att sms-påminnelser från vårdgivaren bör förbättras. Vi har 
tidigare identifierat begreppet informationskvalitet utifrån Wang och Strongs (1996) 
definition som säger att fyra dimensioner krävs för att uppnå hög informationskvalitet. 
Dessa dimensioner är att informationen ska vara verklig, kontextuell, representativ och 
tillgänglig. Dessa dimensioner av begreppet har ytterligare ökat vår förståelse för hur viktigt 
det faktiskt är att en sms-påminnelse innehåller relevant och korrekt information samtidigt 
som den är begriplig. De intervjuade respondenterna visar tydligt att de vill att alla 
identifierade dimensioner av informationskvaliteten ska kunna uppnås i en sms-påminnelse. 
Detta betyder att vårdtagaren önskar att informationen i sms-påminnelsen ska vara 
personlig och trevlig, samtidigt som den innehåller rätt mängd information som även är 
begriplig. Begreppet vårdupplevelse har vi tidigare identifierat som den förväntan en 
vårdtagare har på vården i förhållande till den verkliga upplevelsen (Fitzpatrick 2014, s.478). 
Allt eftersom arbetets gång har det framkommit att vårdtagare har förväntningar på 
information och utformande av en sms-påminnelse från vården, men att dessa förväntningar 
inte alltid stämmer överens med den verkliga upplevelsen. Vi finner det intressant att 
vårdens perspektiv på begreppet vårdupplevelse relaterat till sms-påminnelser inte verkar gå 
i linje med varken Fitzpatrick (2014) teori eller med vårdtagarnas svar i denna studie. 
Vårdgivaren som intervjuades såg inte sms-påminnelser som något som kunde öka 
vårdtagarens vårdupplevelse, utan agerade som ett kostnadseffektivt verktyg för att öka 
närvaron på bokade tider. Vårdtagarna såg däremot att sms-påminnelser hade möjlighet att 
öka vårdupplevelsen och förtroendet inför vården. Vi tror att det skulle vara intressant för 
vårdgivaren att ta del av denna studie för att göra förbättringar i utformandet av 
påminnelsen. Det krävs relativt små medel för att kunna göra detta, eftersom vi inte finner 
några hinder på teknisk väg att tillämpa en personligare och mer informativ  påminnelse då 
det i dagsläget inte finns några begränsningar i hur många tecken som får användas i ett 
sms- utskick.  
 
Utöver de centrala begreppen vårdupplevelse och informationskvalitet har vi även 
identifierat kommunikation som en påverkande faktor av vårdupplevelse. Inom begreppet 
kommunikation ingår patientorienterat fokus vilket behandlar vårdgivarens omtänksamhet 
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och lyhördhet gentemot en vårdtagare (Fitzpatrick, 2014). Detta tolkar vi i vår studie som att 
vårdtagarna upplever ett patientorienterat fokus om de skulle ta emot sms-påminnelser som 
var mer personligt utformade, samt att de känner att de skulle få ett ökat förtroende inför 
vården om kommunikationen skedde på ett mer patientorienterat sätt.  Detta kan göras 
genom att vårdtagarna ges möjlighet att uttrycka vad som sms-påminnelsen skulle innehålla. 
 
Vi valde att utforma en teoretisk modell som utgångspunkt i studien för att sedan kunna 
formulera frågor inför de semistrukturerade intervjuerna. De fördelar vi upplevt med de 
semistrukturerade intervjuerna är att vi kunde sitta ned med respondenterna och diskutera 
deras förslag och åsikter snarare än frågor med svarsalternativ ja eller nej. 
Semistrukturerade intervjuer gav oss fler nyanserade svar. Vi hade önskat att vi kunnat 
intervjua fler respondenter för att få en djupare förståelse av hur sms-påminnelser kan 
utformas. Det hade även varit intressant att utveckla studien ytterligare genom att intervjua 
personer som är äldre än vår valda målgrupp, för att få en inblick i hur de upplever IKT-
verktyg som hjälpmedel för att ta emot information från vården, om det går att identifiera 
några skillnader mellan olika åldersgrupper. 
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6.2 Slutsats  
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att sms-påminnelserna i dagsläget inte 
innehåller tillräcklig hög informationskvalité för att nå upp till en positiv vårdupplevelse för 
vårdtagarna.  
 
I studien framkom förbättringsförslag till innehållet i sms-påminnelsen. Vårdtagarnas önskan 
om hur en sms-påminnelse bör se ut innefattar ett välkomnande, tid, plats, datum, 
avsändare och kontaktuppgifter. Även faktorer som läkarens namn, avbokningsmöjligheter 
och straffavgifter identifierades som faktorer som skulle vara önskvärda i en sms-
påminnelse. Genom utförandet av vår studie har vi skapat en generell uppfattning om hur en 
optimal sms-påminnelse från vården skulle kunna se ut. Vi har sammanställt detta i ett enda 
sms: 

 

“Hej, (Namn). Vi vill påminna om tiden onsdagen den 9:e Maj kl. 13:00. Välkommen till 
doktor Börje Johansson på Hälsocentralen i Luleå. 
För att avboka svara: AVBOKA på detta meddelande eller ring 0920 555 555 555. 
Avbokas inte tiden senast 24 timmar före besöket tillkommer en straffavgift på xx kr. 
Vi ser fram emot att träffa dig!” 

 
 
Syftet med vårdgivarens utskick av sms-påminnelser är att vårdtagarna ska komma ihåg sin 
bokade tid, då det inom vården dagligen finns bokade tider som ingen dyker upp på. Detta är 
ett stort problem för både personal och vårdtagare då det bidrar till lediga tider som skulle 
kunna gått till någon som behövt dem. Därför är sms-påminnelsers huvudsyfte att agera som 
ett kostnadseffektivt verktyg. Däremot ser vårdtagaren att sms-påminnelsen skulle kunna 
förbättras, men att syftet med påminnelsen är att reducera kostnader snarare än att skapa 
en positiv vårdupplevelse för vårdtagarna. 
  
Utöver informationskvalitet har vi även identifierat kommunikation som en viktig faktor som 
bidrar till att höja vårdupplevelsen. Förutom dessa två faktorer kunde vi likaså utläsa att 
vårdtagarna har olika behov beroende på vilken livssituation de befinner sig i. 
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6.3 Rekommendationer om vidare forskning  
Vi har genom arbetets gång upplevt att det inte finns så mycket forskning rörande sms som 
IKT-verktyg inom vården, specifikt relaterat till informationskvalitet och vårdupplevelse. 
Därför ser vi det som en möjlighet för framtida forskning att undersöka detta område då 
det enligt vår studie framkommer olika uppfattningar mellan vårdtagare och vårdgivare om 
vårdupplevelsen i relation till sms-påminnelser. Vi har identifierat några forskningsluckor 
som vi tror kan vara intressanta för framtida forskning: 
 

 “Ovana” användares perspektiv på sms-påminnelser relaterat till vårdupplevelse. 

 Sms-påminnelsens effektivitet inom vården, skulle det finnas andra IKT-verktyg som 
fungerar mer effektivt som i sin tur bidrar till en högre närvaro hos vårdtagaren? 

 Möjligheter för vårdtagare att kommunicera direkt med vårdgivare via sms, kan det 
agera som ett hjälpmedel mellan parterna? 
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Bilagor 

BILAGA 1 – Intervjufrågor – Vårdtagare 
 

SMS 1 
Vi vill påminna om tiden tisdagen den 7 maj 2013 kl. 13:00. Välkommen till Barnläkarna i 
Solna. Svara ej med SMS. 
 
SMS 2 
Glöm inte din bokade tid hos Öron-Näsa-hals i Täby sjukhus tisdagen den 7 maj 2013 kl. 
13:00. Svara ej med SMS. 
 
SMS 3  
Barnkardiolog mottagningen, Astrid Lindgren Barnsjukhus i Solna vill påminna om tiden 
tisdagen den 7 maj 2013 kl. 13:00. Tel 555 000 00. 
 

 
 

1. Ser du någon nytta/fördel med att vården skickar SMS- påminnelser till dig? 
I sådana fall vad? 

 
2. När du tar emot en SMS- påminnelse ifrån vården för en bokad tid, upplever du detta 

som hjälpsamt? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

3. Anser du att SMS 1 har till tillräcklig med information som påminnelse för din bokade 
tid? Om inte vad anser du saknas? 

3.1  Anser du att SMS 2 har till tillräcklig med information som påminnelse för 
din bokade tid? Om inte vad anser du saknas? 
3.2 Anser du att SMS 3 har till tillräcklig med information som påminnelse för 
din bokade tid? Om inte vad anser du saknas? 
 

4. Anser du att SMS 1 innehåller information som är lätt att tolka? Om inte vad anser du 
saknas? 

4.1  Anser du att SMS 2 innehåller information som är lätt att tolka? Om inte 
vad anser du saknas? 
4.2  Anser du att SMS 3 innehåller information som är lätt att tolka? Om inte 
vad anser du saknas? 
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5. Anser du att SMS 1 är utformat på ett trevligt och välkomnande sätt? Om inte vad 

anser du saknas? 
5.1 Anser du att SMS 2 är utformat på ett trevligt och välkomnande sätt? Om 
inte vad anser du saknas? 
5.2  Anser du att SMS 3 är utformat på ett trevligt och välkomnande sätt? Om 
inte vad anser du saknas? 

 
 
 

6. Anser du att de SMS- påminnelserna du tidigare har fått från vården kommit i rätt tid, 
eller har de kommit försent eller för tidigt i förhållande till din bokade tid? 

7. Har du några negativa erfarenheter av SMS- påminnelserna från vården? 
8. Är det viktigt för dig att kunna svara på SMS- påminnelserna från vården? Om ja, vad 

skulle du kunna svara? 
 

9. Är det viktigt att SMS- påminnelserna upplevs som personliga, som exempelvis att 
ditt namn är inkluderat i meddelandet?  

 
10. Om SMS- påminnelserna var personligt utformade, skulle det då öka ditt förtroende 

för din vårdgivare? 
11. Hur tycker du att SMS- påminnelserna borde utformas, d.v.s. vilken information är 

viktigt för dig att det finns med i meddelandet? 
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BILAGA 2 – Intervjuguide – Vårdgivare 
1. Hur ofta skickar ni ut SMS-påminnelser till patienter? 

2. Vad innehåller SMS-påminnelserna som skickas ut? 

3. Vilket syfte har utskicket? Tänker ni på patienternas vårdupplevelse? 

4. Ser ni över informationskvalitén i SMS-påminnelserna någon gång? 

5. Går det för en patient att svara på SMS-påminnelserna? 

6. Finns det några kontaktuppgifter i SMS-påminnelserna för patienten 

att ta del av? 

7. Innehåller SMS-påminnelserna som skickas ut till patienten dennes 

namn? 

8. Kan patienten i SMS-påminnelserna utläsa vem denne ska träffa, ex 

namn på läkare? 

9. Är det någon skillnad på hur SMS-påminnelserna ser ut beroende på 

om patienten är över 60 år? 

10. Tycker ni att SMS-påminnelserna på något sätt kan förbättras? I 

sådana fall, hur? 

11. Finns det begränsning på antalet tecken som ett SMS får innehålla. 
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BILAGA 3 – Kategorisering 
IKT verktyg - Denna kategori presenterar IKT som verktyg och framförallt i denna studie IKT som SMS 
i vården. 
Vårdupplevelse - Denna kategori presenterar vad en bra vårdupplevelse innebär, hur den kan vara 
utformad och hur den kan uppnås. 
Informationskvalité - Denna kategori presenterar vikten av en bra informationskvalité - vad som 
bidrar till en “bra” kvalité samt hur detta kan förmedlas. 
 

Artikel Författare IKT 
verktyg 

Vårdupplevelse Informationskvalité 

Patient satisfaction. 
Cambridge 
handbook of 
psychology, health 
and medicine, 
second edition 

Fitzpatrick, 
Raymond 

 X  

Arabic Translation 
and Adaptation of 
the Hospital 
Consumer 
Assessment of 
Healthcare 
Providers and 
Systems 

Dockins, James; 
Abuzahrieh, 
Ramzi; 
Stack, Martin 

 X  

Health 
communication in 
primary health care 
- A case study of ICT 
development for 
health promotion 

Eriksén, Sara., 
Haglund Bo JA., 
Mahmud Amina 
Jama och Olander, 
Ewy 

X   

Not 2 old 2 TXT: 
There is potential to 
use e-mail and SMS 
text message health 
care reminders for 
patients up to 65 
years old 

Hughes, Lyndsay., 
Done, John och 
Young, Adam 

X   

Basic ICT adoption 
and use by general 
practitioners: an 
analysis of primary 
care systems in 31 
European countries 

De Rosis 
,Sabina och 
Seghieri,Chiara 

X   
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What do they like? 
Communication 
preferences and 
patterns of older 
adults in the United 
States: The role of 
technology 

Cotten, Sheila R., 
Hales, Kayla D., 
Hussain, Syed A 
och Yuan Shupei 

X   

Keeping in touch: 
Talking to older 
people about 
computers and 
communication. 

Dickinson, A och 
Hill, R 

X   

Communication 
between 
grandparents and 
grandchildren in 
geographically 
separated 
relationships 

Holladay, S.J och 
Seipke, H. 

X   

“Predicting 
persuasion-induced 
behavior change 
from the brain” 

Falk, E.B., 
Berkman, E.T., 
Mann, T., 
Harrison, B. and 
Lieberman, M. 

 X  

Intervention for 
Smokers through 
New 
Communication 
Technologies: What 
Perceptions Do 
Patients and 
Healthcare 
Professionals Have? 
A Qualitative Study.  

Trujillo Gómez, 
Jose Manuel; 
Díaz-Gete, Laura; 
Martín-Cantera, 
Carlos; Fábregas 
Escurriola, Mireia; 
Lozano Moreno, 
Maribel; Burón 
Leandro, Raquel; 
Gomez Quintero, 
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Jose Luis; 
Clemente 
Jiménez, María 
Lourdes; 
Puigdomènech 
Puig, Elisa; Casas 
More, Ramón; 
Garcia Rueda, 
Beatriz; 
Casajuana, Marc; 
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