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Sammanfattning 
Vad påverkar en person drabbad av Parkinsons sjukdoms vilja att använda ett e-

hälsoverktyg? Det är den här frågan som är vår huvudfrågeställning, och även den som vi 

ämnar att svara på i den här studien. Ett forskarteam har tagit fram en prototyp av en 

applikation som ska hjälpa patienter med Parkinsons sjukdom att kartlägga sin sjukdom och 

sina dagliga vanor. Vi fick med hjälp av en prototyp i uppgift att ta reda på vad dessa 

patienter ansåg vara viktigast i användningen av en sådan applikation. Med hjälp av modellen 

UTAUT, som är en modell som tagits fram för att mäta personers intention till att använda ny 

teknologi, togs några ståndpunkter fram som låg till grund för utformandet av enkätfrågor. I 

den här uppsatsen presenteras resultatet som kommer att hjälpa forskarteamet att utveckla 

applikationen ytterligare, och som kan komma att ligga till grund för framtida forskning som 

ämnar att utveckla ny teknologi för Parkinsondrabbade patienter. Genom analysen av vår data 

kunde det utrönas en skillnad mellan könen, där kvinnor visade sig vara mer benägna att vilja 

använda applikationen. Vår data påvisade även att personer som var mer vana vid modern 

teknologi var mer positivt inställda till applikationen, och de tyckte även att applikationen var 

lättare att använda. Vår dataanalys visade också att det som mest påverkade personer 

drabbade av Parkinsons sjukdom vilja använda ett e-hälsoverktyg är att applikationen 

kommer att underlätta för dem.  

 

Nyckelord: e-hälsa, e-hälsoverktyg, prototyp, parkinson, Parkinsons sjukdom, technology 

acceptance, intention of use, UTAUT  
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Termer och definitioner 
1. Intention of use 

Avsikt att använda. Med intention of use så ser vi vad en persons motivation och 

inställning är till att vilja använda någonting, i vårt avseende en prototyp.  

2. E-health 

E-health, eller e-hälsa, är ett samlingsord som berör digitaliseringen av sjukvård och 

vårdsamhället. När hälsotjänster och information levereras eller förbättras med hjälp 

av internet och sammanhängande teknologier (Eysenbach, 2001). 

3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)  

UTAUT är den modell som vi använder för att mäta personers vilja att använda en 

prototyp. Den framtogs av Viswanath Venkatesh genom att kombinera åtta modeller 

som behandlar samma område, och anses av oss vara den mest relevanta för vår 

studie.  

4. Technology acceptance 

Acceptans av teknologi. Technology acceptance är en persons acceptans av teknologi.  

5. E-hälsoverktyg 

Ett e-hälsoverktyg i vår bemärkelse är prototypen av en applikation som vi använder 

oss av och som vi skall utvärdera. Det kommer att vara en applikation på en 

surfplatta, men ett e-hälsoverktyg kan vara allt från ett datorsystem på ett sjukhus till 

en app som man kommunicerar med läkare via sin telefon.  

6. Prototyp  

En prototyp är någonting som inte är fullt utvecklat, utan används för att testa dess      

egenskaper. Prototypen som vi använder är en kommande applikation på en surfplatta 

som är till för personer som har Parkinsons sjukdom. Den kommer att hjälpa dem att 

samla data och se en översikt över deras dagliga rutiner.  
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Förord 

Den här kandidatuppsatsen är skriven av tre studenter inom ämnet Informatik på Örebro 

Universitet. Vi vill börja med att tacka Parkinsonförbundet och dess länsföreningar runt om i 

Sverige som har hjälpt oss att samla in data, samt visat stort intresse för vår studie. Vi vill 

även tacka vår handledare Mevludin Memedi som funnits tillgänglig för våra frågor och 

funderingar kring arbetet. Till sist vill vi även rikta ett tack till de respondenter som har hjälpt 

oss att genomföra vår studie genom att testa prototypen, utföra uppgifterna och svara på vår 

enkät.  

 

Signerat 2018-01-05, 

Joakim Lindqvist, Tobias Tunedal & Axel Duvåker 
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1. Introduktion 

 
Nedan kommer bakgrunden samt tidigare forskning att presenteras. Vi kommer även att gå 

igenom syftet med uppsatsen samt det område vi avgränsat oss till.  

 

1.1 Bakgrund 

Kan verkligen äldre personer som har en begränsad rörelseförmåga i händer använda sig av 

ett e-hälsoverktyg? Det var en av många frågor som vi ställde oss i början av arbetet. Sökning 

på litteratur gjordes för att se om det fanns tidigare forskning på det här området, och vi fann 

att forskningen på teknologisk acceptans hos personer med Parkinsons sjukdom var 

bristfällig. Huvudfrågan har arbetats fram genom att se på den bristande information som 

finns tillgänglig och vad som ses som relevant för det arbete som vi kommer att utföra. 

 

Utvecklingen inom vården beaktas som en ständig process för att förbättra för både patienter 

och anställda. Enligt Veer et al. (2015) har patienter inom äldreboenden fått en annan 

inställning till att bo på behandlingshem de senaste åren då de förväntar sig att få leva i sina 

egna hem så länge som det är möjligt. E-hälsoverktyg anses då vara ett viktigt verktyg för att 

uppnå det här målet tillsammans med stöd från familj, vänner och volontärer genom utbyte av 

information och möjligheten till stöd från exempelvis läkare över internet (Veer et al., 2015).  

 

Peeters, Weigers & Friele (2013) förklarar att användandet av teknologi i hemvården har 

potentiella fördelar som förbättrade patientresultat, ökad vårdkvalitet och att det ökar en 

patients intresse i vårdprocessen. Däremot anses implementeringen av teknik inom vården 

hemma inte alltid som framgångsrik då det tar lång tid innan innovationer av lovande teknik 

implementeras i stor skala (Peeters et al., 2013). Även om stöd kan finnas där för patienten så 

kan det vara så att stödet i form av fysiska människor är begränsat. Syftet med e-hälsoverktyg 

är enligt Peeters et al. (2013) att patienten ska kunna leva individuellt och kunna ta sina egna 

beslut. Därför måste det finnas en vilja från patientens håll att faktiskt använda e-

hälsoverktyget och det är det vi kommer fokusera på.  
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Vi ser att det finns en del forskning på vilka faktorer som har betydelse för viljan att använda 

e-hälsoverktyg hos patienter. Exempelvis ser vi forskning på vilka bestämmande faktorer som 

spelar in i intentionen att använda e-hälsoverktyg hos äldre människor. Peeters et al. (2013) 

fann i sina studier att personer med lägre utbildning oftast var mer negativt inställda till att 

använda e-hälsoverktyg, och genom att informera om fördelarna med e-hälsoverktyg så 

ökade acceptansen av teknologin. Boontarig et al. (2012) beskriver att i Thailand så var de 

största faktorerna för acceptans av teknologi hos äldre bland annat att känna att applikationen 

gav dem ett förväntat resultat, att applikationen är var hög kvalitet samt att eventuella 

kostnader var i det lägsta laget. Vi ser också att det finns forskning inom samma område men 

som handlar om andra patienter placerade på sjukhus eller grupperingar som exempelvis lider 

av diabetes eller kroniska sjukdomar i allmänhet. Däremot hittas ingen forskning på personer 

drabbade av Parkinsons sjukdoms vilja att använda sig av e-hälsoverktyg. Därav riktar sig 

den här studien mot just detta.  

 

Ett e-hälsoverktyg brukar ses som när hälsotjänster kan delas inom sjukvården med hjälp av 

exempelvis appar på mobiltelefoner, eller it-system på sjukhus. I våran bemärkelse är det 

prototypen av applikationen som tagits fram av forskare på Örebro Universitet (2017) i syfte 

att låta personer med Parkinsons sjukdom kunna föra statistik över sin sjukdom. Den är en del 

av forskningen som utförs inom Remote monitoring of Parkinson's disease - Empowerment 

of patients and improved treatment using ICT-based tools, eller EMPARK, som är ett 

samarbete mellan flera olika universitet. Forskningsprojektet syftar till att hjälpa personer 

med Parkinsons sjukdom bland annat att hålla koll på sin sjukdom samt ge läkare och 

närstående en möjlighet att få en bättre inblick i sjukdomen. Genom att skriva in när man 

exempelvis äter och i applikationen så kan mönster utrönas och på det sättet se exempelvis 

varför motoriken på patienterna vissa dagar kan vara sämre eller bättre. För att mäta motorik 

samt sömn är det tanken att patienten ska ha på sig ett armband som är kopplat till 

applikationen. Armbandet mäter motoriken genom sensorer som är kopplat till applikationen, 

vilket kommer att hjälpa patienten att se hur motoriken har varit, och på så sätt se varför den 

exempelvis varit sämre eller bättre någon dag. Även medicinintag registreras gentemot 

läkares ordination, och även då kan användaren se varför exempelvis motoriken har varit 

sämre. (Örebro Universitet, 2017). 
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1.2 Syfte och forskningsfråga 

Huvudfrågan för den här studien är “Vad påverkar personer drabbade av Parkinsons 

sjukdoms vilja att använda ett e-hälsoverktyg?”. Syftet med studien är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar personer drabbade av Parkinsons sjukdoms vilja att använda ett e-

hälsoverktyg som är anpassad för deras sjukdom. Med e-hälsoverktyg i det här avseendet så 

menar vi prototypen av applikationen som har utvecklats av forskarna bakom EMPARK-

projektet. 

 

Utöver huvudfrågan har vi arbetat fram följande underfrågor, som hjälper oss att svara på 

huvudfrågan: 

● Vad tycker en person med Parkinsons sjukdom är viktigast när det kommer till viljan 

att använda ett e-hälsoverktyg? 

● Hur upplever personer drabbade av Parkinsons sjukdom ett e-hälsoverktyg som är 

anpassat för deras ändamål?  

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa oss till vilka som deltar i enkätundersökningen av prototypen har vi valt att 

endast hålla oss inom Sveriges ramar, på grund av att prototypen är utvecklad på svenska. Av 

den här anledningen har vi skrivit enkäten på svenska, och riktar oss endast mot svenska 

personer med Parkinsons sjukdom som är medlemmar i Parkinsonförbund runt om i Sverige. 

Vi skickade ut vår enkät till Sveriges Parkinsonförbund som är uppdelat i 24 länsföreningar. 

Eftersom vi skickade till samtliga 24 länsföreningar kan svar komma från alla dessa 

länsföreningar. Dock har tidigare demonstrationer hållits av forskningsteamet för medlemmar 

i Örebros länsförening, och därför har vi haft mest kontakt med Örebros länsförening. Då 

ändamålet med arbetet är att ta reda på vad som påverkar en person med Parkinsons 

sjukdoms vilja att använda ett e-hälsoverktyg så är vi enbart intresserade av vad 

medlemmarna i Parkinsonförbundet svarar, som vi får svar på via vår undersökning med 

hjälp av prototypen och enkätsvaren. 
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1.4 Intressenter 

Genom att fokusera på vilka faktorer som påverkar användarnas vilja att använda ett e-

hälsoverktyg så kan intressenter ta till sig av den kunskapen vid framtida arbete med e-

hälsoapplikationer och verktyg. Huvudsakligen kan det här arbetet användas för vidare 

kunskapsutveckling för utvecklingen av verktyg som ska användas inom sjukvården. 

Utvecklare kommer kunna använda den här studien för att kunna bygga applikationer och 

system som ska användas av patienter och läkare. Ett exempel är forskningsteamet som ligger 

bakom prototypen som vi använt i studien, som vidare kan använda vårt arbete som hjälp i 

deras forskning och utveckling av applikationen. Arbetet kommer att spridas mer 

internationellt genom utformandet av en vetenskaplig artikel som skall presenteras till en 

konferens inom e-hälsa och informatik i Yokohama. Arbetet kan öka intresset hos 

Parkinsonförbundet eller andra handikappförbund som kan dra nytta av att implementera ett 

liknande tekniskt verktyg. Inom sjukvården kan studien användas vid undersökningar ifall ett 

liknande verktyg skulle kunna utvecklas eller anpassas till olika avdelningar som behandlar 

olika typer av handikapp. Även andra studenter kan få insyn och ett ökat intresse för tekniska 

verktyg som kan implementeras i sjukvården.  
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2. Teori 

 
I kapitlet nedan presenterar vi ramverk som används i liknande studier samt ramverket som 

användes i vår studie. Vi skriver även om tidigare forskning inom området. 

 

2.1 Ramverk 

Inom undersökningar kring teknologi och användning av teknologi finns det många olika 

ramverk som kan användas för att strukturera undersökningens metodval. Det finns ramverk 

som beskriver kärnpunkter i en undersökning och vad man kan basera till exempel frågor på i 

en enkät för att på ett optimalt sätt kunna få svar som blir relevanta för undersökningen. 

Nedan beskrivs de ramverk som vi ansåg var mest relevanta för vår studie. 

2.1.1 The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

Ramverket som kommer att användas för att skapa enkätfrågor och för att mäta en 

användares vilja att använda en prototyp är det så kallade The Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT). Modellen skapades av Venkatesh, Morris, Davis & Davis 

(2003) genom att se över och kombinera åtta olika äldre modeller som de ansåg var 

bristfälliga inom området. Genom att sedan kombinera fyra stycken huvuddelar i modellen så 

skapade de en betydelsefull modell som kan användas inom området. De fyra delarna är: 

Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence och Facilitating Conditions. 
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Figur 1. UTAUT-modellen. 

 

UTAUT kändes för oss mest relevant att använda då Venkatesh et al. (2003) slagit ihop flera, 

enligt dem, bristfälliga modeller, och skapat UTAUT genom dem. Enligt Oshlyansky, Cairns 

& Thimbleby (2007) så fungerar UTAUT bra i olika kulturer, då den är oberoende av 

kulturella aspekter, vilket innebär att våra resultat även kommer att kunna användas i andra 

kulturer. Genom att sedan applicera ålder, kön, tidigare teknisk erfarenhet och attityder 

gentemot användning av teknologi så får man ut relevant data som kan analyseras och 

presenteras.  

 

De delar som användes från UTAUT-modellen i vår studie är:  

● PE (Performance Expectancy) - En person tror att ett system eller en applikation 

kommer att hjälpa denne med att lyckas med den uppgift som skall utföras. 

● EE (Effort Expectancy) - När en person tror att genom att använda teknologin så 

kommer det innebära att mindre arbete kommer behövas göras från personen. 

● SI (Social Influence) - Användare påverkas av synsätt och attityder från andra 

personer i dess närhet.  

● “Contingencies” - Allmänna uppgifter om respondenterna såsom ålder, kön och 

erfarenhet av teknologi. 
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Venkatesh & Zhang (2010) skriver att performance expectancy, effort expectancy och social 

influence alla är viktiga bestämmande faktorer som påverkar användarnas intention att 

använda en teknologi. Vidare skriver de att dessa tre ovanstående faktorer påverkas av 

“Contingencies”, det vill säga respondenternas ålder, kön, erfarenhet och frivillighet. De 

skriver att effekten av performance expectancy påverkas av respondentens ålder och kön, till 

exempel att effekten skulle kunna vara störst hos yngre män. Vidare skriver de att effekten av 

effort expectancy påverkas av ålder, kön och erfarenhet, till exempel att effekten skulle kunna 

vara störst hos äldre män som saknar erfarenhet. Effekten av social influence påverkas av 

ålder, kön och erfarenhet, men även av frivillighet, till exempel att effekten skulle kunna vara  

störst hos äldre kvinnor i det tidiga skedet av erfarenheten i obligatoriska sammanhang. På 

grund av vad Venkatesh & Zhang (2010) skriver så ansåg vi att dessa faktorer skulle spela 

stor roll i resultatet av vår studie på användarnas intention att använda applikationen, och 

valde därför att använda ovanstående faktorer som utgångspunkt för våra frågor.  

2.1.2 Technology Acceptance Model 

Enligt Lee & Lehto (2013) så menar Technology Acceptance Model (TAM) att acceptans av 

att använda ett system baseras på användares inställning till att använda systemet från början, 

och därav är användaracceptans en kritisk aspekt för att visa på värdet av ett system. Enligt 

dem så är intentionen för beteendet en reflektion av acceptansen av ett system. TAM säger att 

en användares intention är den mest grundläggande faktorn som kommer bestämma om de 

kommer att använda systemet.  

2.1.3 Övriga modeller 

Venkatesh et al. (2003) såg över åtta äldre modeller genom att jämföra dem med hjälp av en 

kvantitativ studie. De hade funnit flertalet brister i modellerna och de ansåg att någonting 

borde göras, och på så sätt skapades modellen UTAUT genom att kombinera olika viktiga 

egenskaper hos de andra modellerna. Följaktligen testades modellen på samma studie, och 

författarna fann att den överträffade de tidigare modellerna. På grund av det så beslutade vi 

att använda UTAUT i vår forskning, då Venkatesh et al. (2003) har tagit de viktigaste 

aspekterna från de åtta äldre modellerna och implementerat dem i UTAUT.  
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De åtta äldre modellerna som sågs över och kombinerades presenteras i tabellen nedan. 

 

The Theory of Reasoned Action The Technology Acceptance Model 

The Motivational Model The Theory of Planned Behaviour 

En modell som kombinerar TAM och The 

Theory of Planned Behaviour 

The Model of PC Utilization 

The Innovation Diffusion Theory The Social Cognitive Theory 

 

Tabell 1. De åtta modellerna som användes vid implementationen av UTAUT-modellen. 

2.2 Tidigare forskning 

Genom att göra en litteraturstudie hittade vi tidigare forskning inom området när det kommer 

till hur olika grupperingar eller patienter ställer sig till användandet av e-hälsoverktyg. I detta 

avsnitt skriver vi om olika tidigare studier som gjorts inom e-hälsa. 

2.2.1 Forskning riktat gentemot äldres användning av e-hälsoverktyg 

En studie som gjordes av Veer et al. (2015) riktade sig till äldre människors vilja att använda 

sig av e-hälsoverktyg. Åldersspannet för att få ta del av enkäten var mellan 57-77 år då 

författarna ville se om framtida äldre personer faktiskt skulle använda e-hälsoapplikationerna 

om de finns tillgängliga när de är äldre. Enkätens frågor baserade författarna på UTAUT-

modellen och resultatet blev att 63.1% skulle absolut eller förmodligen använda sig av en e-

hälsoapplikation, om det fanns en sådan applikation tillgänglig i framtiden. Majoriteten av 

respondenterna uppfattade e-hälsa som lätt att använda (60.8%) och lätt att lära sig (68.4%). 

Dessa två delar utgör omfattningen för effort expectancy i UTAUT-modellen. Däremot 

visade det sig att performance expectancy generellt gav ett lägre resultat än effort expectancy 

hos respondenterna. 45.8% av respondenterna ansåg e-hälsoverktyg som användbart och 

38.2% ansåg att det var ett bra sätt att interagera på. Utifrån den testade UTAUT-modellen 

visade det sig att effort och performance expectancy var högst relaterat till intentionen att 

använda e-hälsoapplikationer hos äldre personer medan social influence inte var det (Veer et 

al., 2015). 
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En annan studie som gjorts av Hoque och Sorwar (2017) riktade sig till att forska fram äldres 

intention att använda sig av mHealth-tjänster (mobile-health). M-health, eller mobile health, 

har samma betydelse som e-hälsa fast begränsat till hälsotjänster via mobiltelefoner eller 

surfplattor. Författarna använde sig av UTAUT-modellen för att sedan testa den empiriskt för 

att få reda på vilka nyckelkomponenter som influerar äldre att använda sig av mHealth-

tjänster, alltså sjukvårdstjänster via mobiltelefonen. Studien riktade sig till personer över 60 

år, 72% av respondenterna led av en kronisk medicinsk sjukdom och 79% av respondenterna 

hade mer än 3 års erfarenhet av användandet av mobiltelefoner. Resultatet av studien visade 

att performance expectancy, effort expectancy och social influence väsentligt påverkar äldres 

avsikt att använda mHealth. Minst påverkan av dessa tre faktorer hade social influence men 

det var ändå en väsentlig bidragande faktor till att äldre skulle använda mHealth-tjänster. 

Detta var en studie som gjordes i Bangladesh (Hoque & Sorwar, 2017). 

2.2.2 E-hälsoverktyg för personer med kroniska sjukdomar 

Duplaga (2015) gjorde en studie i Polen för att ta reda på hur patienter med kroniska 

sjukdomar ställer sig till att använda e-hälsotjänster. Studien gjordes på patienter på tre olika 

enheter inom sjukvården i staden Krakow. Av de 395 respondenterna som deltog i 

undersökningen så var 60.8% internetanvändare. Studien riktade sig till specifika lösningar 

inom e-hälsa och resultatet visade att de flesta e-hälsolösningarna var mer accepterade av 

respondenter av yngre ålder, högre utbildningsnivå och om de bodde i en ort med över 100 

000 invånare. Dessutom var patienter som använder internet på egen hand och som uttryckt 

en positiv åsikt till användbarheten av internet för att göra personliga hälsorelaterade beslut, 

mer benägna att acceptera de flesta av de e-hälsolösningar som ingick i analysen. Studien 

visade också att patienter som var hospitaliserade av kronisk sjukdom och hade flera kroniska 

sjukdomar var associerade med lägre acceptans av tre av de sex e-hälsoapplikationerna. 

Författaren påstår också att det finns vissa studier på att personer som lider av en högre 

sjukdomsbörda indikeras att acceptera och att använda internet mindre för hälsorelaterade 

syften (Duplaga, 2015). 

 

Gossec et al. (2017) gjorde en studie på 159 patienter med sjukdomen ledgångsreumatism. 

Syftet med studien var att ta fram hur ofta dessa patienter skulle använda en e-hälsoplattform 

utvecklad för att möjliggöra självtestning, frågeställningar till en läkare, information om olika 

sjukdomar och självövervakning av sjukdomsstatus. Patienterna hade tillgång till plattformen 
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via en hemsida under 12 månader och 83% av patienterna var kvinnor. Resultatet visade att 

25.7% av patienterna inte använde sig av plattformen överhuvudtaget medan 50.9% använde 

sig av plattformen minst två gånger. Ändå visade det sig att 90% av patienterna upplevde 

tillfredsställelse med plattformen (Gossec et al., 2017). 

 

En annan studie som gjordes av Rho, Kim, Chung och Choi (2015) riktade sig till vilka 

faktorer som spelar in hos patienter med diabetes i acceptansen av telemedicin som ska 

förbättra sättet man hanterar diabetes på. En tjänst inom telemedicin definieras som utbytet av 

hälsoinformation gällande en patient, som använder telekommunikationsteknik av geografiskt 

avstängda leverantörer och patienter med avsikten att utvärdera, diagnostisera, behandla eller 

utbilda patienten. Studien var baserad på UTAUT-modellen och datan samlades in från 

pappersbaserade enkäter från 116 patienter som var öppenvårdspatienter till sex olika 

universitetssjukhus. 53.4% av respondenterna var män och 46.6% var kvinnor. Den största 

grupperingen av respondenterna var mellan 50-69 år (64%) och 75.9% av respondenterna 

hade ingen erfarenhet av telemedicin sedan tidigare. Resultatet indikerade på att facilitating 

factors hade en effekt på patienternas behavioral intention att använda telemedicinska tjänster 

genom performance expectancy. Facilitating factors hade också effekt på behavioral intention 

att använda telemedicinska tjänster genom effort expectancy. Kön och ålder visade sig vara 

moderatorer mellan performance expectancy och behavioral intention, precis som författarna 

hade förutspått med hjälp av UTAUT-modellen. Alltså visade det sig att performance 

expectancy hade större effekt på intention of use hos kvinnor och mycket större påverkan hos 

yngre patienter med diabetes. Studien visade också att performance expectancy, effort 

expectancy och social influence hade en positiv påverkan och är influerande faktorer till 

accepterandet av telemedicinska tjänster för hantering av patienternas diabetes (Rho et al., 

2015). 
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3. Metod 

 
Nedan kommer utformningen av enkäten och tillhörande artefakter att presenteras. Det 

kommer även att gås igenom hur vi har valt ut den data som vi är intresserade av samt hur 

sökandet på tidigare forskning gått till.  

 

3.1 Val av metod och utförande 

Studien ämnar till att samla in data via en kvantitativ metod, som riktar sig till personer som 

har drabbats av Parkinsons sjukdom. Vi valde att arbeta med kvantitativ data eftersom syftet 

med studien är att få fram svar som ger beskrivande kunskap om patienters intention till vad 

de behöver för att kunna använda en prototyp. Med beskrivande kunskap menar vi att få fram 

en bild som beskriver hur patienternas intention till att använda en prototyp faktiskt ser ut i 

dagsläget. Genom att använda sig av en kvantitativ metod kan vi sedan ta fram numerisk 

data, som i sin tur kan användas för att göra en statistisk analys (Walker, 2005). Vi valde att 

skapa en enkät baserad på UTAUT eftersom det underlättar för oss att samla in så mycket 

data som möjligt, utan att vi ska behöva besöka respektive respondent i form av 

demonstration av prototypen och intervju. För oss är det mer relevant med fler ytliga svar 

från en kvantitativ studie än få svar av kvalitativ karaktär. Vi övervägde att utföra en 

kvalitativ studie men eftersom EMPARK-projektet efterfrågade statistiska resultat baserat på 

UTAUT-modellen ansåg vi flertalet kvantitativa svar var viktigare än ett resultat med färre 

kvalitativa svar.  

 

När vi sedan analyserade respondenternas svar på enkäten använde vi oss av litteraturstudien 

som vi gjort, för att kunna jämföra resultatet med tidigare forskning. De litteraturstudier som 

jämfördes med enkäten handlade om liknande undersökningar om användares uppfattningar 

av ett verktyg inom e-hälsa.  

3.2 Sökande på tidigare forskning 

För att kunna hitta ett brett utbud av tidigare forskning som är relevant för vårt arbete valde vi 

att söka i databaserna Google Scholar, Primo och PubMed filtrerat på vetenskapliga artiklar. 

Den som främst användes var Google Scholar, eftersom det är en väldigt stor databas där vi 
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hittade många relevanta artiklar baserade på våra sökningar. Utöver det användes också 

Primo, som vi fått tillgång till från Örebros universitetsbibliotek. En av anledningarna till 

varför vi använde Primo är för att vi har tidigare erfarenhet av den, och på så vis så visste vi 

om att Primo är en bred databas med mycket innehåll. Dessutom innehåller Primo en samling 

av andra databaser vilket vi ansåg effektivisera vårt arbete i sökandet av tidigare forskning. 

Det var även via Primo vi hittade databasen PubMed som vi använde oss av flitigt, då vi 

märkte att den har mycket god täckning inom medicinsk forskning samt hälsoinformatik. 

 

När det var dags för oss att börja leta efter tidigare forskning började vi med att se över vår 

huvudfråga, och ställde oss följande frågor: “Vad behöver vi hitta för tidigare forskning för 

att kunna få fram ett relevant resultat?” och “Hur ska vi söka för att hitta tidigare forskning 

som är relevant för vår studie?”. Vi var först intresserade av att ta reda på vilken modell vi 

ville arbeta med, och sökte därför på “Technology Acceptance Models”, vilket gav 

sökresultatet (TAM). Lee & Lehto (2013) förklarar att personlig acceptans av en applikation 

är huvudmålet för TAM. Vi ansåg att det inte var tillräckligt för vår studie då andra aspekter 

kan spelas in. När vi läste vidare om TAM upptäckte vi en annan modell, det vill säga 

ramverket UTAUT, som vi efter diskussion ansåg passade bäst in för vår studie. Genom att 

söka vidare med sökordet “The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” 

hittade vi artikeln av Im, Hong & Kang (2011) där författarna testar ramverket för att se hur 

modellens uppbyggnad påverkas av kulturella differenser, genom att göra en studie mellan 

USA och Sydkorea. I artikeln fann vi ett frågeformulär som var baserat på de olika faktorerna 

som presenteras i modellen. Genom att granska frågeformuläret fann vi inspiration till 

utformningen av vår enkät som användes i studien. 

 

Eftersom vår studie undersöker personer drabbade av Parkinsons sjukdoms vilja att använda 

ett e-hälsoverktyg så var vi intresserade av att se ifall det fanns tidigare studier inom samma 

område, och valde därför att söka på “Technology Acceptance E-health”, “Intention of use E-

health” och “UTAUT E-health”. Via sökorden fann vi flera relevanta artiklar. I en artikel som 

vi hittade hade en studie av Veer et al. (2015) som gjorts på äldre människors vilja att 

använda sig av e-hälsoapplikationer, och om dem faktiskt skulle använda sig av e-

hälsoverktyg om de fanns tillgängliga i framtiden. Utöver ovanstående artikel fann vi även en 

artikel av Duplaga (2015) som presenterade en studie av hur personer med kroniska 

sjukdomar ställer sig till användandet av e-hälsotjänster. Dessutom hittade vi en relevant 

studie av Hoque och Sorwar (2017) som använde sig av UTAUT-modellen för att ta reda på 
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vilka nyckelkomponenter som influerar äldre att använda sig av mHealth-tjänster. Det fanns 

en hel del forskning på vad som kan vara olika personer eller folkgruppers intention att 

använda e-hälsoverktyg baserat på UTAUT-modellen. Därför valde vi att avgränsa vår 

tidigare forskning till forskning som har gjorts på äldre människor och personer med kroniska 

sjukdomar och hur dem ställer sig till olika lösningar av e-hälsoverktyg eftersom vi upplever 

det som mest relevant till vår studie. 

3.3 Anledning till val av digital enkät 

För att kunna få in så många svar som möjligt i vår studie valde vi att skapa en enkät. Efter 

att ha diskuterat om vi skulle skapa en digital enkät eller en fysisk enkät bestämde vi oss för 

att skapa en digital enkät i Google Forms, eftersom vi ansåg att det var ett bra verktyg att 

använda för vår studie. Vi valde att göra enkäten digital på grund av de många fördelarna 

med dessa. McCoy & Marks (2001) skriver i en artikel om användningen av digitala enkäter 

för att samla in data och de många fördelarna och nackdelarna med dessa. De skriver att 

digitala enkäter bidrar till att datainsamlingen är mindre tidskrävande än att samla in data via 

pappersenkäter. Om enkäten även skickas ut via mail med en direktlänk till enkäten ökar 

chansen att respondenten svarar direkt, istället för att lägga den fysiska enkäten åt sidan, och 

därmed öka risken för att inte svara alls (McCoy & Marks, 2001). 

 

En annan anledning till varför vi valde att använda digitala enkäter är för att det är lättare och 

smidigare att kontakta flera möjliga respondenter via email. McCoy & Marks (2001) skriver 

att risken med pappersenkäter är att respondenter hoppar över frågor, som i sin tur innebär att 

enkätsvaret ej blir fullständigt, vilket kan leda till att enkäten ej tas med vid analys. Med 

digitala enkäter (t ex i Google Forms) kan man välja om en fråga kräver svar från 

respondenten innan man kan gå vidare, vilket bidrar till att svaret blir fullständigt och kan 

användas vid analys. Det här leder även till att datan som analyseras är träffsäker. Svaren 

sparas dessutom i en databas, vilket innebär att mänskliga fel ej kan uppstå vid analys 

(McCoy & Marks, 2001). 

3.4 Insamling av data 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av enkäten som skickades ut tillsammans med en 

prototyp och en instruktionsfilm. De som skulle testa prototypen ombads att först se på 

filmen som gav dem en generell överblick över hur prototypen fungerade. Därefter ombads 
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de att utföra ett antal lättare uppgifter på prototypen, för att sedan svara på enkäten om deras 

åsikter gentemot användandet av den. 

3.4.1 Inspelning av instruktionsfilm 

Vi blev ombedda av de som medverkar i EMPARK-projektet att spela in en instruktionsfilm 

för applikationen som de som skulle svara på enkäten först skulle se på, så att de skulle få en 

djupare förståelse om den. Vi använde en mjukvara som hjälpte oss med video- och 

röstinspelningen. Mjukvaran som användes var Techsmith’s “Snagit”, då det kändes bäst för 

det ändamålet vi skulle ha det till, då den spelade in skärmen och rösten på ett effektivt sätt. 

Genom att långsamt och metodiskt gå igenom applikationen och samtidigt förklara vad vi 

gjorde så gav vi personerna som ska testa den ett bra underlag för att förstå applikationen och 

kunna utföra uppgifterna. Filmens längd är ungefär sex minuter lång och fokuserade framför 

allt på att visa funktionaliteten i applikationen, och att förklara vad varje komponent i den 

gjorde. Den gjordes så pedagogisk som möjligt för att underlätta för de som inte är så vana 

med modern teknologi. 

3.4.2 Övningsuppgifter 

Utöver instruktionsfilmen skickade vi även med sex stycken övningsuppgifter som 

respondenterna skulle utföra efter att de hade tittat på instruktionsfilmen. Uppgifterna togs 

fram av teamet bakom EMPARK-projektet, och tillsammans med dem valdes några 

övningsuppgifter ut. Genom att utföra uppgifterna så ansåg vi att respondenterna skulle få en 

tillräcklig kunskap för att få en förståelse för applikationen samt kunna svara på enkäten.  

Uppgifterna som respondenterna ombads utföra presenteras i tabellen nedan: 

 

Uppgift 1 

1. Använd huvudmenyn för att gå till sidan för Medicin. Notera: 

- Här visas en sammanfattande översikt av patientens medicinintag i relation till 

läkarens rekommendation under en tvåveckorsperiod. 

- Kom ihåg förklaringen av färgerna - grön (bra), grå (neutral), och orange (inte 

bra). 

Uppgift 2 
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1. Vilken vecka, enligt den här översikten, följde patienten läkarens 

rekommendationer för medicintag bäst? 

2. Vilken vecka visar sämre medicinintag? 

Uppgift 3 

1. Klicka på den bra veckan för att se vad som har hänt den veckan.  

Uppgift 4 

1. Vilken tid på dag 5 mådde patienten dåligt? Navigera tillbaka till huvudsidan för 

medicin. 

Uppgift 5 

1. Klicka på den dag där medicinintaget är markerat som bra (Dagen med siffra 1). 

- Kan du se varför dagen är markerad som bra? 

      2.   Navigera tillbaka till huvudsidan för medicin.  

Uppgift 6 

1. Klicka på den dag där medicinintaget är markerat som inte bra (Dagen med siffra 

2). 

2. Kan du se varför dagen är markerad som inte bra? 

 

Tabell 2. Uppgifter till prototypen. 

3.4.3 Utformande av enkät 

Vi tog fram frågorna i enkäten med hjälp av modellen UTAUT, som togs fram för att kunna 

undersöka personers acceptans av teknologi, vilket också är anledningen till varför vi valde 

att använda den. Genom att följa forskarna Hoque & Sorwar (2017) så har relevanta frågor 

arbetats fram som följer modellens uppbyggnad. Vi valde att ha alternativen “Kvinna”, 

“Man” och “Annat” som svarsalternativ på vilket kön respondenten har. Sedan valde vi att 

ha alternativen “45 eller yngre”, “46-55”, “56-65”, “66-75”, “76-85” och “86 eller äldre” 

som svarsalternativ på frågan om vilken ålder respondenten har. På frågan om tidigare 

teknologisk erfarenhet och resterande frågor valde vi att använda oss av en Likertskala på 

majoriteten av frågorna i enkäten, vilket innebär att respondenterna svarar på frågor genom 

att välja ett alternativ på en sifferskala, där lägsta punkten på vår enkät var “Håller inte med” 

och högsta punkten var “Håller med”. Vi valde en 7-punktsskala, då det enligt Finstad (2010) 
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resulterar i mindre svar som kan ses som “interpolationer”, det vill säga att medverkande 

svarar “varken eller”, till exempel punkt 3 på en 5-punktsskala. Därav menar han att 

Likertskalor med 7 punkter är mer passande för elektroniska undersökningar. 9-punktsskalor 

valdes bort av oss på grund av att vi ansåg att det kändes för brett, och att svaren därmed 

kunde bli svårtolkade, samtidigt som vi ansåg att 3-punktsskalor och 5-punktsskalor är för 

smala. Vi har utformat enkäten med frågor bestående av mestadels ordinalvariabler som 

svarsalternativ.  

 
Figur 2. Illustrerar de delar från UTAUT-modellen som användes i vår studie. 

Utöver performance expectancy, effort expectancy och social influence finns det även 

facilitating conditions. Eftersom vår studie har som avsikt att undersöka vad som påverkar 

viljan att använda ett e-hälsoverktyg, det vill säga intentionen att använda den, så ansåg vi att 

facilitating conditions ej var nödvändig för vår studie eftersom facilitating conditions endast 

bidrar till att ge en förklarande bild på användningsbeteendet och inte intentionen att använda 

(se Figur 1). Dessutom tog vi inte med frivillighetsfaktorn i formandet av enkäten, eftersom 

deltagande i vår studie var helt frivillig. Med andra ord så har varje respondent på enkäten i 

studien deltagit frivilligt. Vi ansåg att det skulle vara av intresse att få veta ytterligare tankar 

och funderingar kring prototypen, och valde därför att lägga till en sektion i slutet av enkäten 

där respondenterna fick möjlighet att tillägga eventuella kommentarer i ett kommentarsfält. 
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I tabellen nedan finns de frågor som användes i enkäten, och vilken faktor ur UTAUT-

modellen som respektive fråga tillhör: 

 

Faktor Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

Contingencies Kön Ålder Erfarenhet 

Performance 
Expectancy  

Jag anser att applikationen 
kommer att underlätta för 
mig. 

Jag anser att jag 
enkelt kommer kunna 
anpassa användandet 
av applikationen in i 
min dagliga rutin. 

Jag anser att 
applikationen 
fyller ett syfte. 

Effort Expectancy Jag anser att jag kommer 
att kunna använda 
applikationen helt på egen 
hand utan att behöva ta 
hjälp från någon annan. 

Jag anser att 
applikationen var lätt 
att lära sig. 

Jag anser att 
applikationen 
var lätt att 
använda. 

Social Influence Jag anser att jag skulle 
använda applikationen om 
människor som påverkar 
mitt beteende, exempelvis 
närstående eller vänner, 
skulle vilja att jag ska 
använda applikationen. 
 
 
 

Jag skulle använda 
applikationen om de 
andra medlemmarna i 
förbundet skulle 
använda 
applikationen. 

 

Intention of Use Jag kommer att använda 
applikationen om jag i 
framtiden blir erbjuden att 
använda den. 

  

Allmäna frågor Vad anser du var bra med 
applikationen? 

Vad anser du kan 
göras bättre? Anser 
du att något saknas 
eller att något var 
otydligt? 

Är det något 
mer du vill 
tillägga? 

 

Tabell 3. Enkätfrågor 
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3.5 Tillvägagångssätt för analys av data 

Analysen av data gjordes med hjälp av IBMs analysprogram SPSS, som är till för att 

behandla och presentera data. Genom att använda SPSS så började vi analysera svaren som vi 

fått på vår enkät, och fick då fram den data som vi behövde för att kunna dra en slutsats. 

Datan samlades in med hjälp av enkäten och fördes sedan in i programmet för analysering. 

Första analysen vi gjorde var att applicera Cronbachs’s Alfa på varje block av UTAUT-

modellen som vi använde. Detta gjorde vi för att se reliabiliteten av frågorna i varje block. 

Vidare genomfördes en multipel linjär regressionsanalys, som är ett generiskt och statistiskt 

verktyg som används för att utforska och beskriva beroenden bland variabler (Ramli, Watada 

& Pedrycz, 2011).  De används för att fånga det övergripande förhållandet mellan 

prestationsåtgärden och dess beslutsvariabler. Vi gjorde en multipel linjär regressionsanalys 

eftersom Arreola-Risa, Gimenez-Garcia & Martinez-Passa (2011) förklarar att det är ett av de 

mest effektiva sätten för att matematiskt fånga relationen mellan individuella och beroende 

variabler. Dessutom gjordes en variansanalys för att vi ville undersöka ifall det var någon 

signifikant skillnad mellan medelvärdet av svaren hos de olika grupperna. Vi gjorde även en 

analys som jämför medelvärden på frågorna hos de olika grupperna, som kunde jämföras med 

resultatet i vår variansanalys och därmed ge en större förståelse av variansanalysens resultat. 

3.5.1 Cronbach’s Alfa för att mäta reliabilitet 

Vi började med att applicera Cronbach’s Alfa på varje del av UTAUT som vi använde. Enligt 

Connely (2011) så tas Cronbach’s Alfa fram för att mäta den interna konsistensen mellan två 

variabler, alltså att de frågor som man ställer inom samma grupp mäter ungefär samma värde 

och att de mäter “rätt sak”, och därav att de korrelerar med varandra. Korrelation kan 

förklaras som sambandet mellan två variabler (Everitt & Skrondal, 2010). Cronbach’s Alfa 

togs fram genom att göra en reliabilitetsanalys i SPSS. De olika frågorna analyserades 

blockvis baserat på vår UTAUT-modell och så räknades reliabiliteten ut. Enligt Everitt & 

Skrondal (2010) så skall Cronbach’s Alfa helst inte hamna under 0.65, då de värderar det som 

“minimalt acceptabelt”. Vidare skriver de att 0.7-0.8 är “respektabelt”, och 0.8-0.90 är 

“väldigt bra”. Under 0.65 anser de vara “icke önskvärt”. Cronbach’s Alfa resulterar i något 

som kan kallas för reliabilitet. Se bilaga 7 för tabellerna. 
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3.5.2 Multipel linjär regressionsanalys för att mäta validitet 

För att mäta validiteten i våra frågor utfördes en multipel linjär regressionsanalys. 

Regressionsanalyser görs för att mäta sambandet mellan oberoende och beroende variabler 

(Montgomery, Peck & Vining, 2012). Genom att utföra en regressionsanalys kan man 

framförallt få ut det så kallade p-värdet, som påvisar signifikansen på variabeln (Everitt & 

Skrondal, 2010). Syftet för oss är därför att ta fram varje oberoende variabels koefficient 

tillsammans med dess p-värde. Detta gör vi för att se validiteten i våra frågor som ställs mot 

vår intention of use-fråga. Enligt Sundell (2009, 21 December) så är det koefficientvärdet 

som visar vad som händer med den beroende variabeln om man höjer ett steg på den 

oberoende variabeln. P-värdet visar hur signifikant koefficienten är i uträkningen. Det är 

därför viktigt att p-värdet är så lågt som möjligt. Ju lägre p-värde, desto säkrare kan vi vara 

på att koefficienten är tillförlitlig. Man brukar säga att p-värdet inte ska vara över ,050. Om 

p-värdet är under detta kan man med 95 procents säkerhet fastställa att koefficienten inte är 

noll. Om koefficienten fastställs som noll visar att den oberoende variabeln inte har någon 

effekt på den beroende variabeln (Sundell, 2009, 21 December). Vår multipla linjära 

regressionsanalys utfördes på alla frågor vi hade i våran enkät kopplade till blocken 

performance expectancy och effort expectancy. Social influence visade inte tillräcklig 

reliabilitet mellan frågorna och uteslöts därför från regressionsanalysen. Frågorna inom 

blocken performance expectancy och effort expectancy blir därför våra oberoende variabler i 

regressionsanalysen. Våra oberoende variabler ställdes mot frågan som återkopplar till 

intention of use, “Jag kommer att använda applikationen om jag i framtiden blir erbjuden att 

använda den.”. Detta blir vår beroende variabel i regressionsanalysen.  

3.5.3 Variansanalys för att mäta statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupper 

För att kunna se ifall det var någon skillnad på vad de olika grupperna svarade på frågorna så 

gjorde vi en variansanalys (ANOVA). Enligt Sundell (2010, 21 December) så gör ANOVA 

ett test där den jämför variationen på svaren inom grupperna med variationen på svaren 

mellan grupperna. Resultatet blir en siffra som beskriver den statistiska signifikansen av 

skillnaden, och ifall denna siffra är under 0,05, kan man med säkerhet säga att man är 95% 

säker på att det är skillnad på medelvärdet mellan minst två grupper. Om siffran är över 0,05, 

så är det onödigt att undersöka vidare på skillnaden mellan enskilda grupper, eftersom det 

finns en chans att alla grupper har samma medelvärden (Sundell, 2010, 21 December).  
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För att kunna se skillnaden mellan enskilda grupper så gjorde vi en analys som jämför 

medelvärden mellan olika grupper. I analysen som tas fram kan man se medelvärdet på 

svaren hos varje enskild grupp, och därmed jämföra dem mot varandra (Sundell, 2010, 24 

September). Genom att jämföra medelvärdet hos de enskilda grupperna kan den signifikanta 

skillnaden mellan svaren som tas fram i variansanalysen förklaras.  
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4. Analys och Resultat 

 
I det här kapitlet kommer vår analys och tolkning av datan som vi har fått.  

 
 

Efter att ha skickat ut enkäten till ordföranden på alla länsföreningar inom 

Parkinsonförbundet i Sverige för vidarebefordring av enkät till sina medlemmar har vi fått 48 

svar på enkäten. Av respondenterna är 47,9% kvinnor, 50% män och 2,1% annat. 42 (87,4%) 

av respondenterna var 56 år eller äldre, och 22 (45,9%) av respondenterna angav fem eller 

högre på en sjugradig likertskala på frågan om deras erfarenhet inom modern teknologi. 30 

stycken (62,5%) av respondenterna angav en sexa eller sjua på en sjugradig likertskala på 

frågan om de skulle använda applikationen om de i framtiden blev erbjudna att använda den. 

4.1 Reliabilitet 

Vi kan exempelvis se att den interna konsistensen resulterar i låg reliabilitet för social 

influence, 0.625, då de förmodligen inte mäter så lika värden och att då respondenterna har 

svarat avvikande på båda frågorna. Det innebär att social influence frågorna ej korrelerar med 

varandra. Genom att sedan mäta reliabiliteten på frågorna i varje block på varandra, kunde vi 

se att både performance expectancy och effort expectancy hade hög intern konsistens. 

Performance expectancy hamnade på .872, och effort expectancy blev .931, vilket är väldigt 

bra. På så vis så kan vi utröna att både frågorna inom performance expectancy och effort 

expectancy mäter samma sak och att de korrelerar med varandra., vilket gör dem högst 

relevanta för vår studie.  

4.2 Validitet 

Utifrån reliabilitetsanalysen där Cronbach’s Alfa applicerades, kom vi fram till att 

respondenternas svar på frågorna inom blocket social influence inte har tillräcklig reliabilitet. 

Därför utesluter vi dessa frågor i våran multipla linjära regressionsanalys. Resultatet av 

regressionsanalysen visar att inget koefficientvärde är lika med noll (Se bilaga 8). Detta 

betyder att alla oberoende variabler har effekt på den beroende variabeln. Vidare visar 

analysen att ett av våra koefficientvärden är signifikant enligt 95 procents regeln då den visar 

ett p-värde på 0,01. Det är den oberoende variabeln “Jag anser att applikationen kommer att 
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underlätta för mig” som dessutom har det högsta värdet av våra koefficientvärden som vi fick 

fram från analysen. Därför visar analysen att den oberoende variabeln “Jag anser att 

applikationen kommer att underlätta för mig” har effekt på den beroende variabeln. Om man 

tar ett steg upp på likertskalan på hur en person med Parkinsons sjukdom ställer sig till 

påståendet “Jag anser att applikationen kommer underlätta för mig”, ökar också deras 

inställning till om de kommer att använda applikationen i framtiden om de blir erbjudna att 

använda den. Eftersom p-värdet på koefficienten i denna uträkning är 0,01 så betyder det att 

det är 99 procents chans att detta stämmer och inte är slumpen.  

 

Eftersom så få koefficentvärden är signifikanta tar vi fram en tabell som visar hur mycket en 

oberoende variabel i procentform är relaterad till intention of use. Tabellen nedan är sorterad 

efter koefficientvärdet och det procentuella värdet togs fram utifrån följande formel: 

X/Sum * 100 

X = Koefficientvärdet från en oberoende variabel. 

Sum = Summan av alla koefficientvärden som tas ut från regressionsanalysen. 
 

Totala summan av alla koefficientvärden är 1,103 och därför blir uträkningen X/1,103 * 100. 

Procentsatserna i tabellen nedan är avrundade värden och följande resultat är sorterat efter 

koefficientvärdet: 

 

Oberoende variabel Koefficient-
värde 

Hur mycket den 
är relaterad till 
intention of use 

Jag anser att applikationen kommer att underlätta 
för mig. 

0,497 45,0% 

Jag anser att applikationen fyller ett syfte. 0,226 20,5% 

Jag anser att jag enkelt kommer kunna anpassa 
användandet av applikationen in i min dagliga 
rutin. 

0,185 16,8% 

Jag anser att applikationen var lätt att lära sig. 0,136 12,3% 

Jag anser att applikationen är lätt att använda. 0,047 4,3% 

Jag anser att jag kommer att kunna använda 
applikationen helt på egen hand utan att behöva ta 
hjälp från någon annan. 

0,012 1,1% 
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Tabell 4. Regressionsanalys 

 

Tabellen visar att alla oberoende variabler har en positiv effekt på intention of use förutom 

“jag anser att jag kommer att kunna använda applikationen helt på egen hand utan att behöva 

ta hjälp från någon annan”. Dessutom tillhör de tre oberoende variablerna som är mest 

relaterad till intention of use (84,1% totalt) blocket performance expectancy i vår UTAUT-

modell. Däremot är det bara den oberoende variabeln “Jag anser att applikationen kommer att 

underlätta för mig” som har ett koefficientvärde som är tillräckligt signifikant enligt 95 

procents regeln. Därför krävs det att de resterande oberoende variablerna med för högt p-

värde (Se bilaga 8) undersöks ytterligare med mer insamlad data. 

4.3 Medelvärden och signifikanta skillnader 

Genom variansanalyser kunde vi konstatera att det fanns enligt vår statistik signifikanta 

skillnader mellan vad de olika grupperna hade för medelvärden i svaren på många frågor. 

Nedan presenteras frågorna som analyserades, den statistiska signifikans-skillnaden 

(förkortas som Sig. i tabellen), samt de olika grupperna, antalet respondenter som tillhörde 

gruppen och medelvärdet av gruppernas svar (förkortas som MV i tabellen). Varje tabell är 

märkt med vilken oberoende variabel (kön, ålder eller erfarenhet) som tillhör tabellen. 

 
 

Nummer Fråga 

1 Jag anser att applikationen kommer att underlätta för mig. 

2 Jag anser att jag enkelt kommer kunna anpassa användandet av applikationen 
in i min dagliga rutin. 

3 Jag anser att applikationen fyller ett syfte. 

4 Jag anser att jag kommer att kunna använda applikationen helt på egen hand 
utan att behöva ta hjälp från någon annan. 

5 Jag anser att applikationen var lätt att lära sig. 

6 Jag anser att applikationen var lätt att använda. 

7 Jag anser att jag skulle använda applikationen om människor som påverkar 
mitt beteende, exempelvis närstående eller vänner, skulle vilja att jag ska 
använda applikationen. 
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8 Jag skulle använda applikationen om de andra medlemmarna i förbundet 
skulle använda applikationen. 

9 Jag kommer att använda applikationen om jag i framtiden blir erbjuden att 
använda den. 

 
Tabell 5. Frågor som användes vid variansanalys. 
 
Enligt vår statistik var skillnaden mellan könens medelvärden på svaren signifikanta. Genom 

vår analys som tog fram medelvärden hos kvinnornas och männens svar kan vi se att kvinnor 

enligt vår statistik generellt är mer positivt inställda till prototypen. Dessutom är kvinnor 

enligt vår statistik mer positivt inställda till att använda prototypen i framtiden, eftersom de 

genomsnittliga svaren på frågan “Jag kommer att använda applikationen om jag i framtiden 

blir erbjuden att använda den” låg på 6,48 hos kvinnor, jämfört med männens 4,63. (Se 

tabell 6). 

 
Oberoende variabel: Kön (observera att könet “Annat” ej är med. Detta på grund av att endast 
en respondent fyllde i detta alternativ och kan därför inte jämföras. Se bilaga 1). 
 

Fråga Sig. MV 
Kvinnor (23 st) 

MV 
Män (24 st) 

1 0,000 5,70 3,96 

2 0,000 5,74 3,54 

3 0,003 5,30 5,08 

4 0,014 5,91 4,50 

5 0,024 5,78 4,42 

6 0,001 5,87 3,92 

7 0,004 5,96 4,25 

8 0,012 5,35 3,58 

9 0,001 6,48 4,63 
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Tabell 6. Variansanalys och medelvärden med Kön som oberoende variabel. 
 
 

Enligt vår statistik var det inte någon signifikant skillnad mellan vad de olika åldrarna 

svarade på frågorna. Den statistiskt signifikanta skillnaden var alla större än 0,05, och kan 

därför inte säkerställas med minst 95% att det var någon signifikant skillnad på någon av 

frågorna. Dock kan man genom att titta på varje enskild grupps genomsnittliga svar se att 

medelvärdet tenderade att sjunka ju äldre respondenterna var. Exempel på det är på frågan 

“Jag anser att jag enkelt kommer kunna anpassa användandet av applikationen in i min 

dagliga rutin” där åldersgruppen “45 eller yngre” hade 6,00 i genomsnitt, åldersgruppen 

“56-65” hade 5,17 i genomsnitt och åldersgruppen “76-85 “hade 4,25 i genomsnitt. Ett 

ytterligare exempel är på frågan “Jag anser att applikationen kommer att underlätta för 

mig”där åldersgruppen “45 eller yngre” hade 6,33 i genomsnitt, åldersgruppen “56-65” hade 

5,25 i genomsnitt och åldersgruppen “76-85” hade 4,50 i genomsnitt. (Se tabell 7). 

 
Oberoende variabel: Ålder (observera att åldersgrupp 86 eller äldre ej är med. Detta på grund 
av att ingen respondent fyllde i detta alternativ. Se bilaga 2). 
 

Fråga Sig. MV 
45 eller yngre 
(3 st) 

MV 
46-55 
(3 st) 

MV 
56-65 
(12 st) 

MV 
66-75 
(22 st) 

MV 
76-85 
(8 st) 

1 0,081 6,33 6,33 5,25 4,36 4,50 

2 0,055 6,00 6,33 5,17 4,00 4,25 

3 0,319 5,67 7,00 5,92 5,50 5,13 

4 0,346 7,00 6,33 5,00 5,00 5,13 

5 0,202 6,33 7,00 4,92 4,77 5,00 

6 0,156 6,00 6,67 5,17 4,27 4,88 

7 0,358 5,00 6,33 5,58 4,95 4,13 

8 0,419 5,00 5,67 4,67 4,50 3,25 

9 0,265 6,00 7,00 6,08 5,09 5,00 
 
Tabell 7. Variansanalys och medelvärden med Ålder som oberoende variabel. 
 
Vi kunde också enligt vår statistik se att det var statistiskt signifikanta skillnader på 

medelvärden beroende på vilken tidigare teknisk erfarenhet respondenterna hade. Den 
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statistiskt signifikanta skillnaden var alla under 0,05 förutom på frågan “Jag skulle använda 

applikationen om de andra medlemmarna i förbundet skulle använda applikationen”, där 

skillnaden var 0,055. Enligt vår statistik kan man se att ju mer tekniskt erfaren respondenten 

är, desto mer positivt inställd var respondenten till prototypen. Dessutom kunde vi se på vår 

statistik att ju mer tekniskt erfaren respondenten är, desto mer positivt inställd är 

respondenten till att använda prototypen i framtiden, eftersom de genomsnittliga svaren på 

frågan “Jag kommer att använda applikationen om jag i framtiden blir erbjuden att använda 

den” låg på 1,67 hos gruppen med lägst teknisk erfarenhet, 5,91 hos gruppen med medel 

teknisk erfarenhet och 6,00 hos gruppen med störst teknisk erfarenhet. (Se tabell 8). 

 
Oberoende variabel: Erfarenhet (fråga 1-3 är ej med då dessa tillhör performance expectancy, 
som ej påverkas av erfarenhetsfaktorn, se figur 2. För ANOVA-tabell, se bilaga 3). 
 

Fråga Sig. MV 1 
(3 st) 

MV 2 
(3st) 

MV 3 
(9 st) 

MV 4 
(11 st) 

MV 5 
(8 st) 

MV 6 
(8 st) 

MV 7 
(6 st) 

4 0,000 2,33 3,00 4,67 4,91 6,00 6,38 6,67 

5 0,000 1,67 3,67 4,22 4,91 5,88 6,62 6,00 

6 0,001 2,00 3,67 3,67 5,00 5,13 6,37 6,00 

7 0,027 2,00 6,67 4,33 5,45 5,50 5,00 5,67 

8 0,055 2,00 6,00 3,33 4,82 4,00 5,63 4,83 

9 0,001 1,67 6,00 4,56 5,91 6,00 6,38 6,00 

 

Tabell 8. Variansanalys och medelvärden med Erfarenhet som oberoende variabel. 
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5. Diskussion 

 
Vi kommer här att diskutera våra egna reflektioner kring den analyserade datan samt vår 

svarsmängd. Det är här som vi kommer ta upp nackdelar och fördelar med forskningen samt 

ställa den mot tidigare forskning. 

 
Under studien så har vår data presenterat flera resultat som är intressanta för ämnet. Det mest 

bidragande är att för att öka acceptansen av ett e-hälsoverktyg för en person med Parkinsons 

sjukdom så innebär det att de anser att applikationen kommer att underlätta för dem. Genom 

vårt resultat kan vi utröna att performance expectancy är den störst bidragande faktorn inom 

UTAUT för acceptans av ny teknologi bland våra respondenter. Vår data visade även att 

kvinnor är mer benägna att använda ny teknologi än vad män är, samt att ju mer teknologiskt 

erfaren en person är, desto större benägen är personen att vilja använda ett e-hälsoverktyg. 

5.1 Begränsningar 

Ett stort problem som påverkade oss var att vi hade för få respondenter på vår enkät för att ge 

oss den bredd på datan som vi hade velat ha till vår studie. Därför kommer inte vår 

undersökning att kunna spegla alla Parkinsonpatienters åsikter, utan endast en liten minoritet. 

Vi anser den dock vara tillräcklig för den studien som vi har utfört, då vi anser att vi faktiskt 

kan dra vissa slutsatser utifrån den data vi har samlat in. Enligt McCoy & Marks (2001) så 

har webbaserade enkäter, förutom sina fördelar, även såklart brister. De jämför exempelvis 

webbaserade enkäter med pappersenkäter, och menar att jämfört med pappersenkäter, som 

kan göras när och vart som helst, så kan webbenkäter för vissa användare vara svårare att 

allokera tid för. Det kan även vara svårare att förstå webbaserade undersökningar än 

pappersbaserade då respondenterna inte har så mycket datorvana. Att poängtera är dock att 

artikeln är från 2001, och mycket har hänt sedan dess. Men det kan vara relevant för vår del 

då majoriteten av våra respondenter är femtio år eller äldre, vilket skulle kunna vara en 

bidragande faktor till att de inte har svarat på vår enkät.  

 

Vi fick frågor av fyra personer som undrade om den etiska aspekten för enkäten. De frågade 

framförallt vad deras personliga uppgifter och svar kommer att användas till, samtidigt som 

de var skeptiska till utlämnandet av dem. Detta trots att vi har påmint dem om att svaren på 



33 

enkäten är anonyma, och att det endast är en prototyp som de testar på. Därav så följer vi de 

etiska aspekter som kan önskas vid utförandet av en empirisk studie, då alla svar som tas in är 

anonyma, och ingen annan personlig data bearbetas eller sparas. Tyvärr så kan vi endast 

spekulera om varför vi inte fått in tillräckligt med svar angående den punkten men flera 

verkade ändå vara skeptiska. Ett annat problem som uppstod är att ett par personer hörde av 

sig och informerade om att de inte tyckte att det var någon bra idé då de flesta var äldre med 

låg datorvana, och därav ansåg de inte att det var viktigt att dela vidare. Enligt Peeters et al. 

(2013) så fick man upp personers vilja att ta till sig teknologi genom att informera om 

fördelarna med den, vilket vi försökte göra, men då vi endast skickade ut till individer som 

exempelvis var ordförande för lokala Parkinsonförbund så blev det i slutändan ändå deras 

beslut att välja att skicka vidare till sina medlemmar eller inte. Wright (2005) poängterar även 

att genom utskick till organisationer eller publika forum, så kan även önskningar om att svara 

på en enkät mottas negativt, då många medlemmar kan anse att det är lite ohyfsat att be om 

sånt, eller så kan de tro att det är skräppost.  

 

I framtiden så anser vi att det vore bättre med mer personlig kontakt med eventuella 

respondenter, då det förmodligen skulle underlätta för att få respondenternas tillit. Då ser de 

att vi finns på riktigt och att vi genuint önskar få in deras svar på enkäten. Vi skulle även 

kunna demonstrera prototypen på ett mer personligt plan och finnas till för eventuella frågor 

och hinder som kan uppstå. En annan möjlighet skulle även kunna vara att vi intervjuade ett 

flertal respondenter medan de testade prototypen och utförde uppgifterna. Ett stort problem 

för oss som hade svårt att få in enkätsvar i tid var såklart även tidsramen som uppsatsen 

skulle skrivas inom, då de flesta respondenter är av lite högre ålder. Det kan vara så att de 

inte kollar sin mail lika ofta eller känner att de inte har tid att svara på en enkät med 

tillhörande uppgifter. I och med att det var både en enkät, prototyp och tillhörande uppgifter 

så kan det ha verkat lite skrämmande att ta sig an för någon med lite mindre teknologivana. 

Av de som har svarat har vi dock fått väldigt bra och utförlig feedback som har hjälpt oss 

avsevärt med analysen av data och reflektionen kring deras intention till att använda 

applikationen. 

5.2 Tidigare forskning mot vår studie 

När vi tittar på den tidigare forskningen som gjorts så ser vi ett klart samband i att majoriteten 

av respondenterna i dessa olika forskningssamband mestadels är positivt inställda till de olika 
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e-hälsoverktygen som de har fått testa. Gossec et al. (2017) beskriver att 90% av patienterna 

som led av sjukdomen ledgångsreumatism i deras studie upplevde tillfredsställelse med e-

hälsoverktyget de fick testa på. Gossec et al. (2017) förklarar däremot att 25,7% av 

respondenterna inte använde sig av e-hälsoverktyget så denna studie ser vi som bristfällig. 

Här ser vi en likhet i resultatet av vår studie då 83,3% av respondenterna angav en femma 

eller högre på en sjugradig likertskala när vi frågade om de ansåg att applikationen fyller ett 

syfte. 62,5% av respondenterna angav också en sexa eller en sjua på en sjugradig likertskala 

på frågan om de skulle använda applikationen i framtiden om de blev erbjudna att använda 

den. Veer et al. (2015) beskriver att 63,1% av respondenterna i deras studie angav att de 

definitivt eller förmodligen skulle använda sig av en e-hälsoapplikation om de blev erbjudna 

att använda sig av ett e-hälsoverktyg i framtiden. Eftersom det skiljer så lite i procentsats 

mellan deras och vårt resultat i denna fråga ser vi en klar likhet i personer med Parkinsons 

sjukdoms inställning till att använda e-hälsoverktyg och äldre personers inställning till att 

använda e-hälsoverktyg. Det kan bero på att respondenterna i deras studie var i åldrarna 

mellan 57-77 år. Här ser vi också en likhet då 87,4% av respondenterna i vår studie var 56 år 

eller äldre. Man kan tänka sig att de respondenter som svarat på vår enkät är personer som 

inte har gått så långt med sin sjukdom. Vår tes är att personer som lider av en högre grad av 

Parkinsons sjukdom har svårt att använda sig av den teknik som krävs för att kunna vara 

respondent till en digital enkät. Detta understryks då Duplaga (2015) förklarar att personer 

som lider av en högre sjukdomsbörda indikeras att acceptera och att använda internet mindre 

för hälsorelaterade syften. Detta kan vara en bidragande faktor till att resultatet i vår studie 

överensstämmer så pass bra med studier som gjorts mot äldres intention att använda e-

hälsoverktyg. 

 

Eftersom vårt resultat visade att det inte var en tillräcklig reliabilitet mellan svaren på 

frågorna inom blocket social influence kunde vi inte ta med det i regressionsanalysen. Den 

låga reliabilitetsnivån kan betyda att respondenterna till vår enkät inte anser de frågorna som 

speciellt viktiga när det kommer till vad som skulle få dem att använda e-hälsoverktyget i 

framtiden. Om det faktiskt är så, överensstämmer det väldigt bra med studien som 

genomfördes av Veer et al. (2015) där deras studie framhäver att social influence inte är 

relaterad till intention of use hos äldre. Även Hoque och Sorwar (2017) förklarar att social 

influence har minst påverkan på äldres intention att använda mHealth-tjänster även om det är 

en bidragande faktor. Därför ser vi en likhet i att social influence är den minst bidragande 

faktorn till äldres intention att använda e-hälsoverktyg. Vi kan däremot inte fastställa att 
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detsamma gäller personer med Parkinsons sjukdom då vi inte kunde genomföra en multipel 

regressionsanalys med dessa frågor inkluderade, så detta är något vi bara kan spekulera i.  

 

Det vi kan bekräfta utifrån vår statistik är att personer med Parkinsons sjukdom anser att 

påståendet “jag anser att applikationen kommer att underlätta för mig” har effekt på att 

patienterna kommer att använda applikationen om de i framtiden blir erbjudna att använda 

den. Så om en patient med Parkinsons sjukdom anser att applikationen kommer att underlätta 

för patienten i fråga så kommer även det bidra till att patienten kommer att använda den. 

Detta påstående tillhör performance expectancy och då kan vi dra slutsatsen baserat på vår 

insamlade data att performance expectancy med stor sannolikhet påverkar en person med 

Parkinsons sjukdoms vilja att använda ett e-hälsoverktyg. Detta anser vi förstärkas ytterligare 

då vår statistik visar att de tre frågor som är mest relaterad till intention of use tillhör blocket 

performance expectancy i vår UTAUT-modell. Detta kan vi däremot inte fastställa då två av 

dessa frågor har för hög signifikans och måste därför undersökas ytterligare med mer 

insamlad data eftersom det kan vara slumpen som ger oss dessa värden. Veer et al. (2015) 

förklarar att performance expectancy gav ett lägre resultat än vad effort expectancy gjorde i 

deras studie. Det anser vi som fullständigt rimligt då applikationen i vår studie är till för att 

hjälpa patienter med Parkinsons sjukdom så att de kan ta hand om sin sjukdom på ett bättre 

sätt. Då kan det vara så att funktionaliteten är en viktigare parameter än hur man som patient 

faktiskt upplever applikationen. Hos äldre personer som inte lider av någon sjukdom kan vi 

förstå att det inte är funktionaliteten som är viktigast. Det kan ju faktiskt vara så att man anser 

att e-hälsoverktyget inte uppfyller någon funktion i deras tillvaro och därför anses som 

oviktigt.  

 

Utifrån vår statistik från vår variansanalys och medelvärden som togs fram kan vi se att de 

genomsnittliga svaren skiljer sig signifikant mellan respondenternas kön, ålder och 

erfarenhet. Enligt vår statistik ser vi att kvinnor var allmänt mer positivt inställda till 

användandet av prototypen, och att de var mer intresserade av att använda applikationen i 

framtiden. Detta kan relateras till studien som Gossec et al. (2017) gjorde där syftet var att ta 

fram hur ofta patienter med ledgångsreumatism skulle använda en e-hälsoplattform. Eftersom 

resultatet av studien som Gossec et al. (2017) gjorde visade att 90% av patienterna upplevde 

en tillfredsställelse med plattformen där 83% av patienterna var kvinnor så kan man enligt 

studien konstatera att majoriteten av kvinnorna upplevde tillfredsställelse med plattformen, 

vilket kan jämföras med vår statistik som visade ett liknande resultat. 
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Vi fann ingen relevant tidigare forskning om upplevelser av ett e-hälsoverktyg hos olika 

åldersgrupper eller grupper med olika tidigare erfarenheter av teknologi. Dock visar vår 

statistik att inställningen till användandet av prototypen var mer positiv ju yngre och ju mer 

tekniskt erfaren respondenten var, vilket även gällde vid intresset av att använda 

applikationen i framtiden. 

5.3 Övriga åsikter 

Förutom de tre områdena från UTAUT som vi använde så användes även tre frivilliga frågor; 

“Vad anser du var bra med applikationen?”, “Vad anser du kan göras bättre? Anser du att 

något saknas eller att något var otydligt?” och “Är det något mer du vill tillägga?”. Vi fick 

väldigt bra respons på de tre frågorna och svaren vi har samlat in där kommer att hjälpa den 

kommande utvecklingen av applikationen. Under “Vad anser du var bra med applikationen?” 

så var det många som pekade på att den var tydlig och hade ett bra syfte. Flera ansåg att den 

var lätt att navigera i, samt att den gav en bra översikt över respondentens behov. Den ansågs 

även av många var smidigt navigerbar samt att den hade överskådliga vyer. Det kan 

återkopplas till performance expectancy då många ansåg att applikationen kommer att hjälpa 

dem med deras framtida behov. Under “Vad anser du kan göras bättre? Anser du att något 

saknas eller att något var otydligt?” så samlades det in värdefull feedback. Ett problem som 

många lyfte fram var att äldre med låg teknologisk vana kommer att finna det som 

problematiskt att använda applikationer, då de helt enkelt inte är så familjära med moderna 

gränssnitt. Många ansåg i samband med det att applikationen var lite väl komplicerad och 

teknisk. Även ett stort problem som uppdagades var att applikationen inte hade stöd för 

färgblinda, så cirklarna som visar status för varje moment i huvudmenyn tappade hela sitt 

syfte. Genom att se till den datan kan vi återkoppla till UTAUT-modellen, och effort 

expectancy, då flera respondenter ansåg att den var svår att lära sig och svår att använda, 

vilket då inte kommer att resultera i smidigare arbete från deras håll. Flera gav även feedback 

som gick att jämföra med social influence, då de poängterade att de kan behöva att få hjälp av 

exempelvis anhöriga för att kunna använda den. Dock så poängterade ett par att de inte ansåg 

att frågan om medlemmarna i deras förbund var relevant.  
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6. Slutsats och Bidrag 

 
Slutligen presenteras här slutsatsen som vi kom fram till som kan påvisa svaret till våra 

frågeställningar. Vi kommer även att presentera vad vår forskning kan bidra med till 

framtida forskare och utvecklare som skall undersöka användningen av ny teknologi. 

 
 

Resultatet av vår studie visade på att den viktigaste faktorn för Parkinsonsjuka att vilja 

använda ett e-hälsoverktyg är att de anser att den kommer underlätta för dem i framtiden. Vår 

analys visar att performance expectancy har störst påverkan på patienter med Parkinsons 

sjukdoms intention att använda ett e-hälsoverktyg i framtiden.  

 

Om vi ser till vår underfråga som behandlar vad en person med Parkinsons sjukdom anser 

som viktigast när det kommer till användandet av ett e-hälsoverktyg så kan vi med hjälp av 

vår statistik och övriga kommentarer från respondenterna se att många anser att applikationen 

kommer att underlätta för dem i deras vardag och att den var lätt att använda. Angående vår 

underfråga om hur personer drabbade av Parkinsons sjukdom upplever ett e-hälsoverktyg för 

deras ändamål upplever många respondenter att de tycker att det är kul med människor som 

engagerar sig i deras vardag och som vill hjälpa till. Vidare anser många att applikationen är 

tydlig och lätt att läsa av, samt att det är enkelt att hålla koll på sina vanor i den. Vår statistik 

visar också att majoriteten fann att applikationen fyller ett syfte. Flera lyfte dock bekymmer i 

att de kan komma att behöva hjälp med att använda den i framtiden, och att den var aningen 

rörig.  

 

En annan tydlig slutsats som kan dras av vår data är att det generellt sett är kvinnor och 

respondenter med mer teknologisk erfarenhet som var mer positivt inställda till prototypen. 

Bland åldersgrupperna visade statistiken att ju yngre respondenterna var, desto mer positivt 

inställda var de till prototypen. Något som kan påverka respondenternas åsikter av prototypen 

är att de faktiskt aldrig använde applikationen på riktigt, utan endast testade på en prototyp. 

Hade respondenterna haft möjlighet att använda applikationen i exempelvis en vecka så hade 

förmodligen resultatet varit annorlunda. Studien påverkas även av antalet svar vi fick, då den 

enbart kan representera en liten andel Parkinsonsjuka. 
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Vårt arbete kommer att medföra ett starkt bidrag till forskare och utvecklare, exempelvis 

EMPARK-teamet, som skall utveckla e-hälsoverktyg för personer drabbade av Parkinsons 

sjukdom. Men vi kan även tänka oss att forskningen kommer bidra till utvecklingen av e-

hälsoverktyg riktat mot äldre personer. Vår forskning kommer även att fylla ett hål i 

forskningen, då utvecklingen av e-hälsoverktyg för personer drabbade av Parkinsons sjukdom 

inte har utforskats så mycket innan, baserat på vår litteraturstudie på tidigare forskning.  

Våra rekommendationer till framtida forskare och utvecklare är att ge sig själva mer tid att 

samla in svar, då det har varit det svåraste. Även en personlig genomgång av den eventuella 

prototypen kan underlätta för eventuella respondenter.  
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

ANOVA  
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Bilaga 5 

Oberoende variabel = Ålder 

 

  



47 

Bilaga 6 

Oberoende variabel = Erfarenhet 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 

Multipel linjär regressionsanalys 
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