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Sammanfattning 

Att ge patienter möjlighet att ta del av sin journal på nätet är en växande trend i Sverige. Först 

ut att införa nätjournaler var Landstinget i Uppsala län, när de lanserade tjänsten "Mina 

journaler online" år 2012. Från politiskt håll motiverades införandet av nätjournalen som en 

möjlighet att uppnå ökat patientinflytande inom vården och skapa mer ansvarsfulla patienter. 

Att nätjournalen anses ha potential att resultera i en förändrad patientroll innebär därmed att 

relationen mellan läkare och patient kan komma att påverkas av tjänstens införande, vilket 

aktualiserar frågor gällande patientinflytande kontra läkarkårens profession. Studiens syfte är 

att undersöka hur läkare använder nätjournalen i sitt arbete, samt hur de upplever att tjänsten 

påverkat relationen mellan läkare och patient. Studiens teoretiska utgångspunkt är ett ramverk 

som berör läkares professionella kontext och symbolisk interaktionism. Sammanlagt har fem 

kvalitativa intervjuer genomförts med läkare inom Landstinget i Uppsala län. Studiens 

resultat visar att läkares sätt att använda nätjournalen i sitt arbete skiljer sig åt beroende på 

vilken mening nätjournalen har för den enskilda läkaren. Endast en av informanterna använde 

nätjournalen som ett kommunikationsmedel mellan sig själv och patienterna, resterande 

informanterna upplevde att tjänsten riskerade att leda till missförstånd och oro och använde 

den därför inte aktivt. Ingen av informanterna upplevde att nätjournalen haft några påtagliga 

effekter på relationen mellan läkare och patient. En bidragande orsak var att 

kunskapsasymmetrin mellan läkare och patient ansågs för stor för att patienter skulle kunna ta 

del av nätjournalen på ett fruktsamt sätt.   

Nyckelord: Nätjournalen, läkare, professionalism, patientinflytande 
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1. Inledning 

Med en växande andel äldre i befolkningen står den offentliga välfärden inför stora 

utmaningar. Inte minst sjukvården riskerar att drabbas hårt av de skenade kostnaderna som 

den demografiska utvecklingen medför. I en prognos från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) beräknas behovet av hälso- och sjukvård ha ökat med upp till 50 procent redan till år 

2030 (SKL, 2005, s.41). För att den offentliga sektorn ska kunna bemöta detta växande behov 

krävs mer kostnadseffektiva lösningar inom hälso- och sjukvården. Det är i ljuset av den 

demografiska utmaningen som framväxten av eHälsa skett inom den svenska sjukvården. 

eHälsa innebär en digitalisering av sjukvården som syftar till att skapa en hållbar vård och 

omsorg som kännetecknas av kvalitet, jämlikhet och resurseffektivitet. Tanken är att eHälsa 

ska öka patienternas delaktighet, självständighet och trygghet, samtidigt som 

sjukvårdspersonalen ska gynnas av minskad administration och mer tid för personliga möten 

med patienter. Regeringen och SKL:s vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på 

att använda digitaliserade möjligheter för att öka självständighet och delaktighet i 

samhällslivet (Socialdepartementet & SKL, 2007).  

En viktig del i utvecklingen mot eHälsa är att ge patienterna tillgång till sina patientjournaler 

online. När Landstinget i Uppsala län år 2012 lanserade "Mina journaler online" blev de först 

i Sverige med att erbjuda sina patienter möjlighet att ta del av sina journaler på nätet 

(Landstinget i Uppsala län, 2012). Införandet av nätjournalen motiverades av 

kommunpolitiker, Socialstyrelsen och SKL som ett medel för att uppnå ökat patientinflytande 

(Erlingsdóttir & Lindholm, 2013). Tanken var att nätjournalen skulle ge patienterna en ökad 

insyn i sitt hälsotillstånd, vilket i sin tur förväntades leda till mer ansvarsfulla och mindre 

resurskrävande patienter. Vidare antogs nätjournalen bidra till en utveckling där patienterna 

själva kom att fungera som en resurs genom att kontrollera uppgifterna i sin journal, och på så 

sätt anta rollen som "journalrevisorer"(Erlingsdóttir & Lindholm, 2013).  

Att reformer för att stärka patienternas ställning inom sjuvården genomförs är en 

genomgående trend som motiveras av att patienterna ska få ökad kontroll över sin egen hälsa, 

kunna fatta informerade beslut och klara sig själva i större utsträckning. Den nya patientlagen 

och det fria vårdvalet är ytterligare exempel på den här utvecklingen (SKL, 2014). Patienterna 

är dock inte den enda grupp vars roll beräknas förändras av en mer patientcentrerad vård. 

Utvecklingen berör även läkare, då ett ökat patientinflytande förväntas resultera i en förändrad 

relation mellan läkare och patient. En relation som i nuläget är formad utav en tydlig 

kunskapsasymmetri, där läkare har rollen som guide och kunskapsförmedlare i mötet med sin 
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patient. Denna kunskapsasymmetri är ett resultat av läkarkårens roll som profession. Läkares 

profession syftar till att gruppens medicinska expertkunskap har legitimerat att läkare utför 

sitt arbete med en hög grad av handlingsfrihet och en låg grad av extern insyn. Det har i sin 

tur resulterat i att allmänheten förlitat sig på att läkarna handlar efter deras bästa intressen 

(Brante, 2009 s, 27). 

Om införandet av nätjournalen, samt andra patientcentrerade reformer, uppfyller de politiska 

målen och leder till ökat patientinflytande är det möjligt att relationen mellan läkare och 

patient kan komma att förändras i grunden. Mer specifikt skulle patienternas ökade insyn och 

inflytande kunna resultera i att läkares handlingsfrihet i mötet med patienter minskar i takt 

med att patienternas ställning inom vården stärks.  

1.1 Problemformulering 

Lanseringen av nätjournalen i Landstinget Uppsala län var inte oproblematisk. Nätjournalen 

kritiserades redan från början av Läkarförbundet som uttryckte oro över att tjänsten skulle 

komma att äventyra patientsäkerheten. Den främsta farhågan gällde att patienter, i sin 

ensamhet, skulle kunna ta del av sjukdomsdiagnoser och allvarliga besked som ännu inte 

blivit verifierade (Erlingsdóttir, m.fl., 2014). Kritik riktades även mot att nätjournalen skulle 

kunna leda till att läkare blev självcensurerande, vilket skulle innebära en begränsning av 

journalen som arbetsredskap (Båtelson, 2013; Thornblad, 2013). 

 Nu har det gått tre år sedan Landstinget i Uppsala län införde nätjournalen och under den 

tiden har ytterligare tio landsting och regioner i Sverige följt i deras fotspår. I och med att 

reformen är relativt ny finns det i nuläget begränsat med svensk forskning kring nätjournalen, 

trots de potentiella effekterna på relationen mellan läkare och patient samt i förlängningen på 

läkarkårens profession. Denna studie har som ambition att undersöka nätjournalen från ett 

läkarperspektiv. Studien fokuserar på hur läkare använder sig av nätjournalen i sitt arbete 

samt hur de upplever att nätjournalen påverkat relationen mellan läkare och patient. Genom 

att undersöka hur relationen mellan läkare och patient påverkats av nätjournalen belyser 

därmed studien ett ämne som har aktualiserats genom nätjournalens införande men som i 

själva verket är karaktäristiskt för en genomgående utveckling av svensk sjukvård, nämligen 

patientinflytande kontra läkares profession. 
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1.2 Syfte 

Studiens syfte som är att undersöka hur läkare valt att använda nätjournalen samt vilka 

effekter de upplever att tjänsten haft på relationen mellan läkare och patient. I ljuset av syftet 

kommer följande frågeställningar att besvaras:  

-  Hur använder sig läkare av nätjournalen i sitt arbete? 

-  Hur upplever läkare att relationen mellan läkare och patient påverkats av införandet 

av nätjournalen? 

1.3 Avgränsning  

Begränsad tid och resurser gjorde att studien var tvungen att avgränsas, fokus är därför på 

nätjournalens effekter utifrån ett läkarperspektiv. Som tidigare nämnts baseras avgränsningen 

på att införandet av nätjournalen väcker spännande frågor kring hur en eventuell förändring i 

relationen läkare och patient påverkar läkarkårens profession. Att tidigare forskning visar att 

många läkare ställde sig kritiska till nätjournalen vid införandet gör det även relevant att 

undersöka hur gruppen valt att använda sig av tjänsten i sitt arbete. Frågor gällande 

nätjournalen ur t.ex. ett ekonomiskt perspektiv eller ett patientperspektiv, intressant som de 

må vara, kommer därmed inte att beröras.  

1.4 Disposition 

Studiens upplägg är strukturerat på följande sätt: i kapitel två redogörs för 

bakgrundsinformation om patientjournalen, nätjournalen och patientinflytande inom vården. 

Kapitel tre innehåller en genomgång av tidigare forskning som är relevant för studien. I 

kapitel fyra presenteras och motiveras det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Därefter 

redogörs och diskuteras studiens vetenskapsteoretiska ansats och metod i kapitel fem. I kapitel 

sex redovisas resultat och analys utifrån det teoretiska ramverket. Studien avslutas i kapitel 

sju med en diskussion kring resultatet i relation till syfte, tidigare forskning, teori och metod.  
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt presenteras bakgrundsinformation gällande patientjournalen, nätjournalen 

och patientcentrerad vård. Bakgrundens syfte är att ge inblick i aktuella begrepp som berörs 

under studiens gång och därmed underlätta för vidare läsning.  

2.1 Patientjournalen 

Syftet med att föra patientjournal är enligt 3.kap 2§ i Patientdatalagen att bidra till en god och 

säker vård (Patientdatalagen, 2008:355). Utöver det ska patientjournalen fungera som 

informationskälla för patienten, samt underlätta för uppföljning och utveckling av 

verksamhet, tillsyn och rättsliga krav och forskning. Patientjournalen är med andra ord ett 

verktyg med multipla funktioner. För att journalen ska bidra till bra vård fastslår 5.kap 6§ i 

Patientdatalagen att den ska innehålla uppgifter som rör patienternas identitet, bakgrund till 

vården, ställd diagnos, planerade åtgärder och medicinsk bedömning (Patientdatalagen, 2008: 

355) . 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) tillsammans med Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) ger patienten inom den offentliga sjukvården rätt att ta del av sin journal. 

Möjligheten för patienter att få tillgång till sin journal är därmed inte ny i och med 

nätjournalen. Det har tidigare gått att begära ut journalen i pappersform. Processen skiljer sig 

dock åt. När journalen beställs i pappersformat innebär det cirka en veckas väntetid, samt en 

avgift om man begär ut mer än nio sidor. Utlämningen av journalen i pappersformat sker 

dessutom ofta i samband med ett läkarbesök (Landstinget i Uppsala län, 2015). Genom 

lanseringen av nätjournalen har möjligheten att få snabb åtkomst till sin journal underlättats 

och finns nu tillgänglig enbart ett musklick bort.   

2.2 Nätjournalen  

Landstinget i Uppsala län har en pionjärroll i utvecklingen av nätjournalen i Sverige. Redan 

1997 påbörjades ett projekt vid namnet "Sustains" i Landstinget Uppsala län som delvis 

finansierades av Europeiska Unionen (EU) och som syftade till att lämna ut 

journalinformation till patienter elektroniskt (Patientmaktutredningen, 2013 s, 328). I 

november 2012 blev idén verklighet när patienterna i landstinget fick möjlighet att ta del av 

sina journaler online.  Benny Eklund, IT-strateg inom Landstinget i Uppsala län, beskrev att 

införandet av nätjournaler skedde under nervösa omständigheter: "med ena handen på 

startknappen och den andra på nödstoppet" (Eklund, 2013,00.25). För att inte lanseringen av 

nätjournalen skulle leda till för plötsliga förändringar valde Landstinget i Uppsala län att till 
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en början inte marknadsföra tjänsten (Eklund, 2013,02.09). Användningen av "Mina journaler 

online" bland patienterna har istället ökat sakta men säkert och i början av 2016 hade 38 

procent av patienterna inom Landstinget i Uppsala län ett personligt e-konto (Inera AB, 2016)  

Att nätjournalen har en växande roll inom den svenska sjukvården märks av att ytterligare tio 

regioner och landsting runt om i Sverige har valt att införa tjänsten. Det skiljer sig dock 

mellan olika regioner och landsting till vilken grad man låter patienterna ta del av sina 

journaler online. Landstinget i Uppsala län är det landsting som låter patienterna ta del av 

mest information. Som patient får man tillgång till anteckningar, loggrapporter, provsvar, 

remisser, tillväxtkurvor, läkemedel, uppmärksamhetssignaler, formulär och spärrar. Det finns 

även en funktion som möjliggör för patienten att kommentera sina journalanteckningar. 

Vården har dock ingen skyldighet att bemöta patientens egna kommentarer. Patienter inom 

Landstinget i Uppsala län kan dessutom välja om de vill ta del av osignerade 

journalanteckningar och ovidimerade prov och labbsvar. Det innebär att information som 

läkare ännu inte sett finns tillgänglig för patienterna på nätet (Landstinget i Uppsala län, 

2014).  

2.3 Patientinflytande inom vården 

Att stärka patienternas ställning har blivit ett allt mer vedertaget mål inom sjukvården. 

Patienter ska på så sätt gå från passiva mottagare till aktiva aktörer. SKL beskriver att 

patientinflytande syftar till att ta tillvara på partiernas egna erfarenheter, kunskaper och 

synpunkter (SKL, 2015). Patienten ska bemötas som en kompetent individ som kan bidra till 

en förbättring av vården. Patientinflytande argumenteras på så sätt kunna leda till både bättre 

vårdkvalitet och mer kostnadseffektiva lösningar. SKL beskriver vidare att patienternas nya 

ställning inom vården kommer resultera i en förändrad relation mellan patient och vårdgivare, 

där makten förskjuts och man går mot ett partnerskap. Något som ska bidra till att 

patienternas inlärda hjälplöshet ersätts med aktivt ansvarstagande. Idag anses relationen 

mellan aktörerna istället vila på ett obalanserat maktförhållande, där vårdgivaren har ett 

auktoritärt övertag som resulterat i att patienten blivit underordnad. Ökat patientinflytande 

anses därför vara ett mer demokratiskt och jämställt ideal (SKL, 2015).  

Att patientinflytande ligger rätt i tiden märks på de reformer som genomförts inom sjukvården 

under senare år. Ett exempel är patientlagen som trädde i kraft år 2015, vars syfte är att stärka 

och tydliggöra patienternas ställning inom vården, samt främja deras integritet, 

självbestämmande och delaktighet (SKL, 2014). Nätjournalen beskrivs som en del av den här 
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utvecklingen genom att den möjliggör lättillgänglig information som bidrar till att patienten 

kan stärka sin ställning genom att bli mer påläst om sitt hälsotillstånd (SKL, 2014).  
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning som berör det aktuella forskningsfältet. 

Forskningen är strukturerad utifrån tre teman, där det första temat är framväxten av den 

marknadsinspirerade styrformen New Public Management (NPM) inom sjukvården. Denna 

forskning är relevant då NPM precis som nätjournalen, möjliggjort för extern insyn av läkares 

kliniska arbete. Det har skett främst genom ökade kvalitetsmätningar som gjort att politikerna 

kunnat öka sitt inflytande över läkares arbete och på så sätt utmana den professionella 

autonomin. I det andra temat redogörs för tidigare forskning om nätjournalen. Studierna berör 

framförallt nätjournalen från ett läkarperspektiv, men redogör i vissa fall även för patienternas 

upplevelser. Temats fokus är på forskningen om införandet av nätjournalen i Sverige, men det 

kompletteras med ett antal utländska studier då den svenska forskningen är begränsad. 

Därefter följer ett tema om vårdgivarnas agerande vid implementeringen av reformer som 

syftar till ökat patientinflytande inom vården. Forskningen anses relevant då den visar på hur 

vårdgivarnas förhållningssätt kan möjliggöra eller förhindra implementeringen av en mer 

patientcentrerad vård. Avslutningsvis sammanfattas den tidigare forskningen och eventuella 

kunskapsluckor belyses.  

3.1 New Public Management 

Tidigare forskning om NPM har berört frågan om huruvida läkare anser att deras profession 

har påverkats genom framväxten av NPM inom sjukvården. NPM syftar enligt Eva Bejerot 

och Hans Hasselbladh till den marknadsinspirerade styrform som infördes i början på 90-talet 

vars syfte var att effektivisera en tidigare stelbent och ineffektiv offentlig sektor (Bejerot & 

Hasselbladh, 2003). Enligt Bejerot och Hasselbladh bidrog NPM till en institutionell 

transformation av sjukvården, genom en kraftig ökning av kvalitetsstyrning och utvärdering 

av sjukvårdens arbete. Utvärderingarna blev ett sätt att bryta ner läkarnas tidigare "mystiska" 

arbete till konkreta kvalitetsindikationer som var förståliga både för politiker och för patienter. 

Denna utveckling resulterade i mer styrning från politikerna och den administrativa 

ledningens över det kliniska arbetet, ett område där läkare tidigare haft fritt spelutrymme. 

NPM förändrade enligt Bejerot och Hasselbladh även medborgarnas roll inom sjukvården; de 

gick från att betraktas som passiva patienter till aktiva kunder med rätten att välja över sin 

egen vård (Bejerot & Hasselbladh, 2003). Liknande resultat går att återfinna i en studie av 

Caroline Waks och Maria Blomgren (2001). Tillsammans har de undersökt hur ökad 

transparens genom kvalitetsmätningar påverkat läkares professionella logik. Studien visar 

återigen att kvalitetsmätningar har lett till att politiker fått mer inflytande över läkares arbete. 
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Läkare måste i deras professionella bedömning i större omfattning ta hänsyn även till externa 

mål. Läkares professionella autonomi har därmed minskat genom att det blivit lättare för 

politiker att fatta beslut som berör den kliniska verksamheten (Blomgren & Waks, 2011) 

Om läkare själva anser att kvalitetsindikationer påverkar deras profession har Charlotta Levay 

och Caroline Waks undersökt (Levay & Waks, 2009). Resultatet visar att läkarnas uppfattning 

är sammankopplad med om de fått möjligheten att vara aktiva i utformningen av 

kvalitetsindikationerna eller ej. Studien åskådliggör att de läkare som själva varit med och 

utformat kvalitetsindikationerna inte upplever sin professionella autonomi som hotad. Det står 

i kontrast mot de läkare som inte varit aktiva i processen, samt de tillfällen när 

kvalitetsindikationerna baserats enbart på politiska beslut (Levay & Waks, 2009).  

I vilket mån läkare vill överta kontrollen över utformningen av kvalitetsmätningar är, enligt 

Karin Jonnegård och Gudbjörg Erlingsdóttir beroende av vilken effekt läkare anser att 

mätningarna har på deras kliniska arbete (Jonnegård & Erlingsdóttir, 2008, s, 57ff). Resultatet 

visar att läkare till en början använde sig av ignorans som strategi mot externa 

kvalitetsmätningar, något som förändrades när de förstod att den här typen av mätningar hade 

inflytande över den kliniska verksamheten. Läkarna bytte då till övertagning som strategi, 

vilket innebar att de själva gjorde anspråk på att kontrollera utformningen av 

kvalitetsindikationerna. Övertagningen blev därmed ett sätt att återta kontrollen över den egna 

professionens arbete (Jonnegård & Erlingsdóttir, 2008, s.57ff). 

3.2 Nätjournalen i Sverige 

I samband med införandet av nätjournalen i landsting runt om i Sverige studerade Gudbjörg 

Erlingsdóttir och Cecilia Lindholm (2013) nyckelorganisationernas motiv bakom införandet. 

Hos kommunpolitiker, Socialstyrelsen och SKL identifierar Erlingsdóttir och Lindholm två 

vanligt förekommande argument för införandet. Det första argumentet är att nätjournalen 

förväntades leda till ökat patientinflytande, och på så sätt bidra till ökat patientansvar över den 

egna hälsan och vården. Nätjournalen beskrevs både som en service för patienterna och 

samtidigt som ett sätt att förflytta ansvar från läkare till patient. Det andra argumentet är att 

nätjournalen förväntades resultera i ökad kostnadseffektivitet inom sjukvården. Argumenten 

liknar enligt Erlingsdóttir och Lindholm den retorik som förts inom NPM.  En viktig skillnad 

är dock att kommunpolitiker, Socialstyrelsen och SKL betonade vikten av delaktiga patienter 

som tar ansvar över sin egen vård och hälsa. Det skiljer sig från retoriken inom NPM, där 
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patienten beskrevs som en konsument som väljer mellan "färdiga alternativ" (Erlingsdóttir & 

Lindholm, 2013). 

Att det fanns en oro bland läkare kring införandet av nätjournalen är ett återkommande tema i 

forskningen. "Din journal på nätet" är en utredning från Inera AB(2011) som syftar till att 

undersöka vilka förutsättningar det fanns för utvecklingen av nätjournaler. Utredningen visar 

att det fanns en oro bland läkare att nätjournalen skulle leda till missuppfattningar från 

patientens sida. Detta beskrevs i sin tur bidra till självcensurerade läkare som inte vill 

skrämma patienten i onödan. Journalen som professionellt arbetsverktyg skulle därmed 

begränsas. En annan ängslan bland läkare var att nätjournalen skulle bli en tidskrävande 

process (Inera AB, 2011). Samma typ av farhågor bland vårdgivare går även att återfinna i 

Isabella Scandurra och Maria Janssons (2015) studie. Scandurra och Jansson har genomfört en 

survey undersökning med vårdgivare inom Landstinget i Uppsala län, ett halvår efter att 

nätjournalen lanserades. Undersökningen visar att en hög andel av alla vårdgivare ansåg att 

nätjournalen var en mycket dålig reform. Mest kritiska var läkare, där 60 procent av de 

tillfrågade svarade att reformen var mycket dålig. Scandurra och Jansson poängterar dock att 

det var relativt få av vårdgivarna som vid studiens genomförande hade egen erfarenhet av 

nätjournalen, och bland de som hade det (15 procent av läkarna) återfanns en mer positiv 

attityd till reformen (Scandurra och Jansson, 2015).  

I studien "eHealth services, patient empowerment and professional accountability" 

undersöker Erlingsdóttir m.fl. (2014) hur läkare ser på patienternas ökade möjlighet till 

ansvarsutkrävande genom att nätjournalen öppnar för en mer transparent sjukvård.  Genom 

intervjuer och enkäter med läkare i Landstinget i Uppsala Län sex månader efter införandet 

av nätjournaler, visar studien att läkare såg sitt arbetsredskap som hotat. Det fanns dessutom 

en uppfattning bland läkare att nätjournalen inte var nödvändiga, då de ansåg att patienter 

redan hade tillräckligt med insyn över sin vård. Det existerade kunskapsgapet mellan läkare 

och patient ansågs bland de tillfrågade läkarna resultera i att patienter inte på ett fruktsamt sätt 

kunde förstå sina journaler på egen hand. Erlingsdóttir m.fl. argumenterar likväl för att 

nätjournalen har potential att möjliggöra för ansvarsutkrävande, i och med att reformen 

uppmuntrar både till ökat patientinflytande samtidigt som patienten får mer insyn över 

verksamheten. Enligt studien kommer patienter att ha utökad förmåga att hålla läkare 

ansvariga för deras arbete, om de väljer att aktivt utnyttja tjänsten (Erlingsdóttir, m.fl. 2014).  

Svenska studier som undersökt patienters syn på införandet av nätjournalen visar att 

patienterna överlag har en positiv inställning till ökad insyn och mer delaktighet över sin vård 
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(Huvila, m.fl., 2013; Inera AB, 2011). Det finns dock en rädsla bland somliga patienter att 

nätjournalen kommer bli tidskrävande för läkare och därigenom leda till sämre kvalitet på 

vården. 

3.3 Nätjournaler utomlands 

Även utländska studier visar på liknade resultat som den svenska forskningen. I en 

amerikansk studie av Tom Delbanco m.fl. utvärderas läkare och patienters erfarenheter av 

nätjournalen. Studien visar att patienterna överlag upplevde mer kontroll och förståelse över 

sin hälsa efter att ha tagit del av sina journaler online. Det fanns dock en oro bland patienterna 

för läkarnas ökade arbetsbelastning i och med införandet av nätjournaler, samt att den ökade 

transparensen av läkarnas arbete skulle bidra till att läkare blev rädda för att genomföra vissa 

behandlingar. En rädsla som kan vara sammankopplad med att det i amerikansk sjukvård är 

lättare för patienter att stämma enskilda läkare. Bland läkarna kvarstod efter experimentet en 

viss oro för att nätjournalen skulle leda till olämpliga reaktioner och missuppfattningar från 

patienternas sida (Delbanco, m.fl., 2010). Liknande resultat går att finna i Louise Donelly 

m.fl. forskning, där en fokusgrupp testade nätjournaler samtidigt som de förde loggbok över 

sina erfarenheter. Studien visar att patienterna uppskattade möjligheten till ökad förståelse av 

sina egna erfarenheter, och såg sig själva i slutet av experiment som mer aktiva och 

deltagande i sin egen hälsa (Donelly, m.fl. 2008).  

Hur ökat patientdeltagande genom nätjournalen även kan leda till ökat patientansvar berör 

Matthew Wynia och Kyle Dunn (2010) i sin forskning. Deras studie visar att det finns en oro 

bland resurssvaga grupper att utvecklingen mot ökat patientinflytande kommer leda till att 

kvalitén på vården blir beroende av patienternas egna insatser. Detta skulle kunna resultera i 

att vissa resurssvaga grupper hamnar i kläm i en mer patientcentrerad vård (Wynia, & Dunn, 

2010). 

3. 4 Implementering av patientinflytande  

Att mer patientinflytande över vård främjar egenvård och patienters livskvalitet är det flera 

studier som visar (Ullin, m.fl. 2015; Hörnsten m.fl., 2008). En studie angående invånare i 

olika EU-länders syn på sjukvårdens utveckling visar att svenska medborgare överlag har en 

positiv syn på ökat patientinflytande (Coulter & Magee, 2003). Tidigare studier har dock 

identifierat att det finns relativt lite forskning om vårdgivares attityder och åsikter om 

implementeringen av mer patientcentrerad vård (Ullin, m.fl. 2015). Vårdgivares roll vid 

införandet av patientcentrerad vård beskrivs i Hanna Snyders avhandling vara en avgörande 
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faktor för hur väl implementeringen fungerar. Studien visar att det krävs en vilja och öppenhet 

bland vårdgivare att bryta de barriärer och den kontroll som förstätter patienterna i en passiv 

roll. Studien betonar därför vikten av konkreta strategier och stöd för att förbereda både de 

professionella och patienter på denna övergång (Snyder, 2014). Även i Eric Carlsson och 

Lars-Eric Olsson studie framkommer vikten av att reformer har stöd från läkare och andra 

vårdgivares sida för att lyckas resultera i mer patientinflytande inom vården. Deras studie 

visar på att viljan att ta till sig nya reformer för ökat patientinflytande kan variera mellan olika 

arbetsgrupper på sjukhus (Carlsson & Olsson, 2014).   

3. 5 Diskussion om tidigare forskning 

Den tidigare forskningen har presenterats utifrån tre teman, NPM, nätjournalen samt 

patientinflytande. I den forskningen som berör NPM går det att urskilja att reformen har lett 

till mer transparens och granskning av läkares arbete. Det har bidragit till att framförallt 

politiker fått mer insyn och inflytande över verksamheten. NPM  har väckt frågor om 

huruvida inflytande från politikernas sida hotar läkares professionella autonomi och logik. 

Studierna visar att de läkare som själva varit aktiva i arbetet med kvalitetsmätningar inte 

upplever att det är ett hot mot deras profession, till skillnad från de läkare som inte varit 

delaktiga i processen. När läkare upplevde att professionen var hotad stärktes deras vilja att 

själva få kontroll över utformningen av kvalitetsindikationerna. Forskning som berör 

nätjournaler från ett läkarperspektiv visar att det överlag fanns en stark oro bland läkare vid 

införandet av nätjournalen. Läkarnas starkaste farhågor var att reformen skulle leda till 

missuppfattningar från patienternas sida, samt att journalen som arbetsredskap skulle 

begränsas. Läkare med mer erfarenhet av nätjournalen var dock överlag mer positiva till 

reformen. Forskningen som berör nätjournalen från ett patientperspektiv visar att majoriteten 

av patienterna var positiva till ökad insyn och delaktighet över sin vård, även om vissa 

patienter uttryckte oro över att införandet av nätjournalen skulle leda till tidsbrist för läkarna. 

Forskningen om patientinflytande visar att det finns relativt få studier som fokuserat på 

vårdgivares upplevelser och synpunkter på förändringen. Forskningen visar dock att 

vårdgivarna kan fungera som en barriär för ökat patientinflytande om de sätter sig på tvären. 

En relevant kunskapslucka i tidigare forskning är att det finns få studier som berör läkares 

uppfattning om nätjournalen efter att de använt sig av tjänsten under en längre tid. Att denna 

studie har möjlighet att bidra med information till den existerande kunskapsluckan gör studien 

än mer relevant.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som utgår från professionalism och symbolisk 

interaktionism. Symbolisk interaktionism utgör ett verktyg som skapar förståelse för hur 

social interaktion format och modifierat läkares användning av nätjournalen, samt deras 

upplevelse av nätjournalens effekter på relationen mellan läkare och patient.  Det 

professionella ramverket bidrar å andra sidan med  att belysa den professionella kontexten 

som läkare verkar inom. 

4.1 Läkares profession 

”Professioner dominerar vår värld. De läker våra kroppar, mäter våra profiter, och räddar 

våra själar” (Abbot, 1988,s, 1) 

Hur man ska definierar en  profession är ett omdebatterat ämne bland professionsforskare. 

Enligt Hellberg finns det nästan lika många definitioner som det finns forskare inom området 

(Hellberg, 1978 s, 4). Denna studie utgår från Talcott Parsons (1968) definition av profession  

bestående av tre kriterier som samtliga är väsentliga för relationen mellan läkare och patient. 

Det första kriteriet är att en profession besitter expertkunskap som är införskaffad genom en 

universitetsutbildning som professionen själv kontrollerar. Det andra kriteriet är att en 

profession utvecklar och applicerar färdigheter inom sitt område. Det tredje kriteriet är att en 

profession kontrollerar att dess kompetens används på ett socialt ansvarsfullt sätt (Parson, 

1968 s, 536). I följande avsnitt kommer dessa kriterier att presenteras mer djupgående, då de 

utgör centrala analytiska begrepp i studien. 

4.1.1 Den professionella kunskapsförmedlaren 

En profession besitter expertkunskap som är införskaffad genom en universitetsutbildning 

som professionen själv kontrollerar. Parson beskriver att professioners expertkunskap gör dem 

till ”spjutspetsar” i samhället. Han syftar till det faktum att professioner står för en central del 

av samhällets innovationer i ämnen som ekonomi, medicin och teknik (Parson, 1968 s, 540). 

Professioner ansvarar ofta för områden i samhället som anses extra viktiga, vilket läkare är ett 

tydligt exempel på. Den expertkunskap som en profession besitter gör det svårt för 

allmänheten att få insyn i och förståelse för deras arbete (Brante, 2009 s, 28). Att 

professionens expertkunskap anses samhällsviktig innebär dock att det finns ett behov från 

allmänhetens sida att få ta del av professionens kunskap. Den professionelle får därför anta 

rollen som kunskapsförmedlare av expertkunskap till allmänheten. Den professionelle blir i 
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mötet med sin klient, länken mellan kunskap och befolkningen.  Rollen som 

kunskapsförmedlare legitimerar i sin tur professionens upphöjda plats i samhället (Brante, 

2009 s, 28). Att en profession besitter samhällsviktig expertkunskap resulterar i att relationen 

mellan den professionelle och klienten formas av den kunskapsasymmetri som existerar 

mellan partnerna (Freidson, 1988 s, 74). Kunskapsasymmetrin leder till att klienterna kommer 

i en beroendeposition till den professionelle. Enligt Fredison skiljer sig därför läkaryrket från 

andra kundorienterade yrken där mottot ofta är att "kunden alltid har rätt". Istället innehar 

läkarkåren från allmänhetens sida en tilltro till att "professionen har rätt" (Freidson, 1988 s, 

78). Klienterna får därför i hög grad förlita sig på att den professionelle handlar enligt 

allmänhetens bästa. Att professionen ska utföra ett "gott" arbete utgör därför en central plats i 

de etiska koder som ska guida det professionella arbetet (Freidson, 1988 s, 338). I relationen 

läkare och patient förstärks kunskapsasymmetrin ytterligare av att patienternas 

sjukdomstillstånd kan försvaga deras ställning (Freidson 1988, s, 75). I och med nätjournalens 

införande blir det intresse att undersöka om läkare anser att tjänsten resulterat i en minskad  

kunskapsasymmetri mellan läkare och patient, något som även skulle kunna innebära 

förändringar i läkarens roll som kunskapsförmedlare.  

 4. 1. 2 Den professionella autonomin 

Det är en professions expertkunskap som legitimerar dess professionella autonomi. Fredison 

betonar att autonomin har en tudelad funktion. Den innebär att professionen kan kontrollera 

sitt eget arbete, samtidigt som de i arbetet har ett handlingsutrymme som möjliggör för att 

utöva kontroll över andra (Freidson, 1988 s, 388). I läkares fall innebär autonomin att 

professionen kan styra sitt kliniska arbete fritt från extern inblandning, samt att den har 

handlingsutrymme att fatta självständiga beslut i sitt yrkesutövande. Freidson beskriver att 

läkares fria handlingsutrymme även resulterar i att läkarkåren kan utöva kontroll över andra 

grupper inom vården såsom sjuksköterskor och patienter (Freidson, 1988 s, 57). 

Enligt Freidson utgör professionens autonomi grunden för dess professionella yrkesutövande. 

Autonomin möjliggör för självständiga bedömningar och problemlösningar i det vardagliga 

arbetet baserat på expertkunskap. Denna frihet bidrar till att utveckla och bevara professionen 

(Freidson 1988 s, 137). Den professionella autonomin legitimeras med andra ord av 

professionens expertkunskap, samtidigt som expertkunskapen utvecklar professionen. Den 

professionella autonomin möjliggör vidare för en låg grad av externt ansvarsutkrävande och 

kontroll av professionens arbete. Istället har yrkesgruppen ett relativt fritt ansvar att 
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kontrollera sig själv kollegialt. Allmänheten har på grund av sin bristande insyn fått lita på att 

de beslut och bedömningar som professionen genomför är riktiga (Svensson, 2010 s, 150).   

För att en profession ska behålla sin autonomi krävs att förtroendet från samhällets sida 

består, annars kan professionens makt beskäras genom ökade krav på transparens, byråkratisk 

styrning och kontroll (Jonnegård,m.fl., 2008 s, 10). Införandet av nätjournalerna är en reform 

som leder till mer transparens av läkares arbete, vilket möjliggör för ökat patientinflytande 

och granskning av läkares kliniska arbete. Det gör det intressant att undersöka vilka effekter 

läkare upplever att nätjournalen haft på deras professionella autonomi. 

4.2 Symbolisk interaktionism 

George Herbert Mead (1976) och Herbert Blumer (2004) har med sina verk tillsammans 

utvecklat grunden för symbolisk interaktionism. I avsnittet nedan redogörs för de delar av 

symbolisk interaktionism som är väsentliga för studiens analys.   

4. 2. 1 Läkare som sociala varelser  

En av anledningarna till att det är intressant att undersöka hur läkare använder nätjournalen är 

att människor är sociala varelser med inre upplevelser och tankar som inte enbart agerar 

gentemot sin omgivning baserat på stimuli (Mead, 1976 s 68). Att människor har upplevelser 

beror enligt Mead på att människan via socialisation fått ett inre liv. Det inre livet blir till när 

en individ lär sig att se "sig själv utifrån" genom att förstå andras attityder och perspektiv mot 

sig själv och sin omgivning (Mead, 1976 s, 112). Det innebär att människan kan kommunicera 

med sig själv och förstå sin omgivning genom en insocialiserad förförståelse (Mead, 1976, s 

136). När en individ agerar mot sin omgivning så gör hen det baserat på sin förförståelse. 

Förförståelsen kan variera från normer om hur man står i en kö till kunskap som är 

införskaffad genom utbildning (Mead, 1976 s, 150). Yrkeskunskaper är därmed exempel på 

förförståelse som är insocialiserad genom en avancerad process, där individen lär sig att förstå 

och tolka sin omgivning (Mead,1976 s,151). I relation till studien blir läkares specifika 

yrkeskunskaper en viktig insocialiserad förförståelse för informanterna som påverkar hur de 

upplever och använder nätjournalen.  

4. 2. 2 Nätjournalen som objekt 

Att människan har ett inre liv innebär att hon interagerar med sig själv om sin omvärld, vilket 

resulterat i att hon upplever sin omvärld som meningsfull. Nätjournalen blir på så sätt ett 

meningsfullt objekt. Ett objekts mening är baserad på relationen mellan subjektet och 

objektet, och varierar därför mellan olika individer (Blumer, 2004 s, 40). Nätjournalen har 
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t.ex. inte samma mening för en läkare som för en politiker eller en patient. Orsaken till detta 

är att aktörernas tidigare erfarenheter och insocialiserade förförståelse av objektet skiljer sig. 

När en individ sedan agerar mot ett objekt gör hen det baserat på vilken mening objektet har 

för hen (Blumer, 2004 s, 42). Blumer betonar därför att det finns en intim länk mellan objekt 

och agerade. Enligt Blumer innebär det att människan agerar med sin omvärld utifrån tre 

enkla premisser. Den första premissen är att människor agerar gentemot objekt baserat på 

vilken mening objektet har för dem. Den andra premissen är att objektets mening härstammar 

från social interaktion med medmänniskor. Den tredje premissen är att meningen modifieras 

och omförhandlas i den reflexiva processen som människor använder för att hantera objekt 

som dem varseblir (Blumer, 2004 s, 17). Nätjournalen blir därmed en social produkt som 

läkare agerar gentemot baserat på vilken mening tjänsten har för dem. En mening som 

grundas i läkares insocialiserade förförståelse, men som också modifieras genom symbolisk 

interaktion med andra medmänniskor. 

4.2.3 Symbolisk interaktion 

Att individens förförståelse är insocialiserad syftar till att den har uppkommit genom 

symbolisk interaktion med andra individer. Interaktionen är symbolisk för att människor 

använder sig av symboler med en kollektiv innebörd när de kommunicerar. Signifikanta 

symboler kan vara allt från språk till kroppsliga gester (Mead, 1978 s, 116). Dessa symboler 

gör det möjligt för individen att ha en mening bakom sitt agerande och agera för att skapa 

samma mening hos en annan individ (Blumer, 2004 s, 96).  Mead beskriver den symboliska 

interaktionen genom ett triadiskt system. I en interaktion med B utför A en handling riktad 

mot B. A:s handling är baserad på A:s definition av situationen. B varseblir och tolkar A:s 

handling och svarar sedan med en egen aktivitet, som A i sin tur varseblir och tolkar (Mead, 

1978 s, 119).  Det är genom den här reflexiva processen, grundad i symbolisk interaktion, som 

mening modifieras. Meningen påverkar individens definition av situationen och därmed även 

individens agerande. Den sociala verkligheten blir genom symbolisk interaktion föränderlig 

(Blumer, 2004 s, 96). Det innebär att den mening som läkare ger till nätjournalen är formad 

genom interaktion med t.ex. kollegor och patienter. Meningen påverkar i sin tur hur läkare 

agerar gentemot nätjournalen i interaktion. Resultatet blir att nätjournalens mening både är 

formad av symbolisk interaktion, samtidigt som dess mening också formar agerandet 

gentemot nätjournalen i interaktionen. Människor blir därmed både agenter och produkter av 

den sociala omgivningen.     



20 
 

4. 3 Sammanfattning teori 

Läkarkårens profession, som grundar sig på förekomsten av expertkunskap och en hög grad 

av autonomi, utgör en viktig del av deras insocialiserade förförståelse. Att lyfta fram den 

professionella bakgrunden blir därför väsentligt för att förstå vilken mening läkare tillskriver 

nätjournalen som objekt. Utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv blir läkares 

definition av nätjournalen tätt sammankopplad med hur de väljer att använda tjänsten. 

Samtidigt kan synen på nätjournalen formas och förändras genom interaktion. Det betyder att 

informanternas upplevelser av hur nätjournalen påverkar relationen läkare och patient är 

beroende av hur de genom symbolisk interaktion tolkar och agerar gentemot nätjournalen som 

objekt.   

Symbolisk interaktionism har utsatts för kritik som går ut på att teorin är ett mellanting av 

psykologi och sociologi. Teorin fokuserar inte på det undermedvetna i tillräckligt hög grad för 

att tillfredsställa psykologiska perspektiv, samtidigt som klassiska sociologiska skolor 

kritiserar teorin för att fokusera för lite på sociala strukturer (Meltzer, m.fl.1977 s, 150). Den 

symboliska interaktionismens svaghet kan dock också ses som dess styrka. Perspektivet 

erbjuder nämligen en balans mellan det individuella och det strukturella. Tillämpningen av 

teorin i studien innebär därmed att analysen rymmer sociala strukturer genom den 

insocialiserade professionella kontexten, samtidigt som den ger plats för läkarnas individuella 

tolkningar och agerande. Att det finns en variation i informanternas upplevelser blir därmed 

en naturlig del av analysprocessen.  
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5. Metod 

I metodkapitlet motiveras och problematiseras studiens design och metodval. Detta för att ge 

läsare insyn i den forskningsprocess som lett fram till studiens resultat. Inledningsvis 

presenteras studiens forskningsansats och därefter följer en genomgång av urval, fält, 

genomförande och analys. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden samt studiens 

validitet och reliabilitet.  

5.1 Forskningsansats  

Eftersom både studies syfte och teori fokuserar på informanternas upplevelser ansågs en 

kvalitativ intervjustudie utgöra en lämplig forskningsansats. Detta då den kvalitativa 

intervjuns främsta styrka är att ge forskare möjlighet att ta del av informanters subjektiva 

verklighet och skapa förståelse som bottnar i informanters upplevelser (Trost, 1997 s, 16). 

Användandet av intervjuer som metod ansågs även passande då det finns begränsat med 

forskning angående läkares upplevelser av nätjournalen efter att de använt tjänsten en längre 

tid. Att fylla denna kunskapslucka med läkarnas egna ord, istället för färdigformulerade 

enkätfrågor, framstod därmed som önskvärt. Kvalitativa intervjuer kan på så sätt sägas ha 

möjliggjort för en mer verklighetsförankrad analys.  

Vidare utgick studien från en abduktiv forskningsansats vilket innebär att jag under 

forskningsprocessen pendlade mellan det teoretiska ramverket och det empiriska materialet 

och låtit dem influera varandra (Aspers, 2011 s, 102). Den abduktiva ansatsen möjliggjordes 

av att jag redan i ett tidigt skede i forskningsprocessen kom i kontakt med fältet genom en 

förstudie. Genom att använda en abduktiv ansats ville jag behålla en öppenhet till empirin, 

vilket innebär att informanternas utsagor fick en central del i det analytiska arbetet. En 

process som beskrivs ytterligare i metodkapitlets analysavsnitt.  

5.2 Urval 

Populationen av intresse för studien är läkare inom Landstinget i Uppsala län med erfarenhet 

av nätjournalen. Valet av population baserades på att Landstinget i Uppsala län var först i 

Sverige med införandet av nätjournalen, samt är det landsting som låter sina patienter ta del 

av mest information online. Att studien syftar till att fylla den kunskapslucka som finns 

angående läkare med längre erfarenhet av nätjournalen, talar för vikten av att utgå från ett 

landsting som tidigt introducerade nätjournalen. Studien kom att begränsas till fem intervjuer, 

mycket på grund av den knappa tidsramen för kandidatarbetet. Trots det ringa antalet erbjöd 

intervjuerna en rik mängd data. Detta genom att interjuver som metod fokuserar på en 
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djupgående förståelse kring informanternas upplevelser. På detta sätt kan även ett mindre 

urval bidra med utökad kunskap.  

Trosts resonemang om att vikten av att uppnå ett heterogent urval inom studiens bestämda 

ramar för att resultatet ska bli mer komplext och verklighetsförankrat, låg till grund för 

studiens urval (Trost, 1997 s, 105). Ambitionen var därför att intervjua en heterogen grupp av 

läkare för att på så sätt frambringa en varierad bild av läkarkårens upplevelser och bättre 

spegla verkligheten. Urvalsmetoden som tillämpades var en blandning av bekvämlighets- och 

strategiskt urval. Till att börja med använde jag mig av vänner för att få kontakt med läkare. 

Det ska dock nämnas att jag inte kände någon av läkarna som jag kom i kontakt med. 

Anledningen till att bekvämlighetsurval användes var att det erbjöd ett effektivt sätt att få 

tillträde till fältet. I den mån jag kunde försökte jag välja informanter med olika 

arbetsspecialisering, kön och ålder. Det strategiska urvalet var därmed en taktik för att uppnå 

ett heterogent urval. Nedanför följer en tabell över de informanter som deltog i studien, samt 

över spridningen som studien uppnådde. 

 

 

Som tabellen visar är de flesta av informanterna i 50-60 års ålder, vilket är en konsekvens av 

bekvämlighetsurvalet. Att informanternas långa erfarenhet i sin yrkesroll kan ha format deras 

upplevelser och förhållningssätt gentemot nätjournalen är tänkbart. Det är dock inget som kan 

påvisas av studiens resultat, utan blir en fråga att lämna till vidare forskning. 

5.3 Fältet 

Innan huvudstudien kom jag i kontakt med fältet både genom tidigare forskning och en 

förstudie. Tidigare forskning fungerade som en viktig ansats att ta avstamp ifrån. Arbetet med 

litteratursökning genererade en klarare bild av vad som studerats tidigare, samt vilka problem 

som kvarstod att studera. Debatter i tidningsartiklar var ytterligare en källa som underlättade 

Informant 1- Gynekolog- Kvinna, 50+ 

Informant 2-  Infektionsläkare, Man, 60+ 

Informant 3- Allmänläkare, Man, 50+ 

Informant 4- Ögonläkare, Kvinna, 60+ 

Informant 5 - Underläkare på urologen,  

Kvinna 30+ 
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för att skapa en problembaserad forskningsfråga. I litteratursökningen identifierades olika 

nyckelord såsom eHealth, EHR, nätjournal, patientjournal och professionalism. Jag utgick 

även från källförteckningen i tidigare studier för att finna nyckelpersoner som var av intresse 

för studien. I ett kandidatarbete är dock den ringa tiden en faktor som resulterar i att det är 

svårt att pressentera en rättvis överblick över tidigare forskning.  

Förstudien bestod av en intervju med en infektionsläkare inom Region Östergötland. Urvalet 

baserades på att det varit relativt svårt att få tag i informanter i Landstinget i Uppsala län, jag 

ville därför "spara" dessa informanter till huvudstudien. Förstudien var en lärorik första 

kontakt med fältet, som resulterade i att jag modifierade både frågeställning och teori. Vidare 

gav förstudien mig en trygghet att studiens syfte var verklighetsförankrat och relevant. 

Avslutningsvis följer några kommentarer om fältet i stort. Karakteristiskt för fältet som 

studien undersökt är att det ägt rum på ett av Sveriges största universitetssjukhus, där 

informanterna består av högutbildade läkare. Att läkare tillhör en yrkesgrupp som är vana vid 

att möta människor i sitt arbete lyste igenom i intervjuerna, då informanterna framstod som 

både avslappnade och trygga i situationen. Efter förstudien kände jag en viss oro för att 

informanterna skulle vara så pass diplomatiska och försiktiga i sina berättelser att det skulle 

vara svårt att få tillgång till deras inre upplevelser. I huvudstudien upplevde jag dock inte det 

problemet, istället var min känsla att informanterna överlag pratade relativt fritt. En känsla 

som baserades på att flera av informanterna även berättade historier om läkarkåren som inte 

satte professionen i ett fördelaktigt ljus. Dessa historier är dock inget som presenteras i 

analysen då de saknar relevans för studiens syfte.  

5. 4 Genomförande  

Den inledande kontakten med informanterna togs via mejl och telefon. Redan i detta skede 

presenterades studiens syfte, hur materialet skulle användas samt att informanternas 

personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. Intervjuerna bokades sedan in efter 

informanternas scheman. Fyra av fem intervjuer genomfördes på informanternas egna initiativ 

på deras arbetsplats. Att mötet ägde rum på informanternas arbetsplats innebar att intervjuerna 

tog plats inom det fält som studien avser att studera. Det resulterade i att informanterna 

befann sig i sin naturliga kontext (Aspers, 2011 s, 78). Den femte intervjun, som genomfördes 

på ett café, ägde till en början rum i en högljudd och bullrig miljö. Det bidrog till stress för 

mig, och troligtvis även för informanten.  Under intervjuns gång blev atmosfären i lokalen 

som tur var mer rofylld och jag valde då att återkomma till de ämnena som diskuterats under 
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intervjuns inledande del. Detta för att möjliggöra för informanten att i lugn och ro resonera 

kring dessa teman. Jag upplever därför inte att miljön hade några påtagliga effekter på 

materialet. 

Intervjuerna varade i ca 45 min, vilket jag upplevde som tillräckligt med tid för att få insyn i 

de ämnen som studien berörde. Längden på intervjuerna baserades på att jag under förstudien 

uppfattade att det var en lämplig längd för att täcka de olika teman som var väsentliga för 

studien, samt att flera av informanterna generellt hade så pass fullbokade scheman att längre 

intervjuer hade varit svårt att få till. Intervjuerna bandades efter informanternas godkännande 

för att underlätta för transkribering. Detta gav mig som intervjuare möjlighet att fokusera på 

att vara en aktiv lyssnare. Under intervjuerna hade jag även tillgång till papper och penna, för 

att kunna göra minnesanteckningar om intressanta teman skulle dyka upp.  

Jag valde att använda mig av semistrukturerade interjuver, då det gav mig en mall att navigera 

utifrån, samtidigt som det möjliggjorde för följdfrågor. Informanter får i semistrukturerade 

intervjuer chans att påverka intervjuns innehåll, vilket bidrog till att jag som intervjuare fick ta 

på mig rollen som aktiv lyssnare (Alvehus, 2013 s, 82). Intervjuerna baserades på ett relativt 

öppet intervjuschema för att på så sätt undvika att det insamlade materialet blev för styrt av 

mina förkunskaper och den teoretiska ansatsen. Jag ville på så sätt undvika att det empiriska 

materialet blev en skrivbordsproduktion baserat på andra ordningens konstruktion, något som 

inte är att rekommendera i en kvalitativ studie som syftar till att undersöka aktörernas 

subjektiva upplevelser (Asper, 2011s, 141). Intervjuschemat konstruerades utifrån tidigare 

forskning, syfte och teoretiskt ramverk. Teman som berördes var bland annat, journalföring, 

patientinflytande, ansvarsutkrävande, samt fördelar och nackdelar med nätjournalen.    

Trosts beskriver att det är lätt för ovana intervjuvare att bli stressade över den tystnad som kan 

uppstå i intervjusammanhang vilket resulterar i att de frågar för många frågor (Trost, 1997 s, 

74). Detta var något som jag hade i åtanke under intervjuerna och jag strävade därför efter att 

ge utrymme till informantens svar. Mitt mål var att tillåta informanterna att få tid att tänka 

efter, istället för att fylla alla tomrum med nya frågor.  

I en kvalitativ studie synliggörs dessutom forskarens egen roll i intervjusituationen. Trost 

uppmärksammar därför frågor om makt i relationen informant och intervjuare (Trost, 1997 s, 

68). I studien upplevde jag relationen mellan mig som intervjuvare och informanterna som 

relativt jämställd. Detta för att min makt som intervjuvare utjämnades av att informanterna 

tillhör en yrkesgrupp med hög grad av auktoritet och status.  
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5.5 Dataanalys 

Varje intervju transkriberades efter intervjutillfället, för att jag skulle få en tydlig bild av det 

empiriska materialet och få möjlighet att påbörja analysarbetet under forskningsprocessens 

gång. Att transkribera intervjuerna blev dessutom ett lärorikt tillfälle att utveckla min 

intervjuteknik till nästkommande intervju. Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades ett 

sorteringsarbete av det empiriska materialet där innehållet kategoriserades och kodades. 

Kodning är en metod för att underlätta att skapa förståelse i materialet och att knyta ihop 

första och andra ordningens konstruktion (Asper, 2011s, 165).  

Första steget i mitt kodningsarbete var att läsa igenom det transkriberade materialet upprepade 

gånger. Detta gjordes för att jag skulle bli bekant med texterna och få ett bättre helhetsintryck 

av materialet. Andra fasen i analysarbetet var att identifiera återkommande teman i materialet. 

I arbetet med att identifiera teman använde jag mig av en abduktiv metod, vilket innebär att 

jag växlade mellan teori, syfte och det empiriska materialet (Alvehus 2013 s, 110). Genom 

den abduktiva metoden ville jag behålla en öppenhet för materialet och möjliggöra för 

oväntade teman. Exempel på ett övergripande tema som identifierades är ”patienten och 

nätjournalen”. Detta tema bröts sedan ner i tre underkategorier ”patientinflytande över 

journalen”, ”tillit kontra ansvarsutkrävande” samt ”patienternas inflytande i vården”. 

”Patientinflytande över journalen” kodades sedan efter de meningsbärande enheterna som 

framkom i materialet. Exempel på dessa koder är ”tidskrävande patienter”, ”dåligt insatta 

patienter”, ”patienter som resurser” samt ”okunniga politiker”. Efter att kodningen var 

avklarad abstraherades data vilket innebär att informanternas vardagsspråk och upplevelser 

omformades till en vetenskaplig beskrivning (Aspers, 2011,s, 48). Målet var att förena första 

och andra ordningens konstruktion. Första ordningens konstruktion står för 

tankekonstruktionerna som informanterna, i detta fall läkare, har i sin egen livsvärld (Aspers, 

2011 s, 50). Andra ordningens konstruktion syftar till det teoretiska ramverk gällande 

professionalism och symbolisk interaktionism som jag har utgått ifrån. Andra ordningens 

konstruktionen bidrog i analysarbetet till att jag kunde orientera mig i materialet, för att på så 

sätt skapa ett tydligt fokus i studien (Aspers, 2011 s,50). Genom nämnda tillvägagångssätt 

ville jag uppnå ett analytiskt djup i resultatet och undvika att det enbart blev en återgivning av 

informanternas svar.  

I analysarbetet reducerades även materialet utifrån studiens syfte. Alvehus betonar att 

reduceringen kan vara en kritisk process bland nybörjare, då det är vanligt att reducera 

materialet för hårt med resultatet att analysen blir endimensionell och ointressant (Alvehus 



26 
 

2013 s, 112). I denna process var jag därför uppmärksam på att göra en rättvis representation 

av materialitet i stort. Detta för att undvika att motsättningar och paradoxer inom materialet 

skulle gå förlorade.  

 I kodningsarbete använde jag mig av vad Aspers benämner som marginalmetoden, som 

innebär att materialet kodas på utskrivet ark med färgpennor (Aspers, 2011s, 185). Varje 

kategori och kod märktes med en specifik färg och i den utskrivna transkriberingen sattes 

samma färg i marginalen för att markera var koden hittats. Att koda materialet för hand var 

möjligt i och med att det empiriska materialet var begränsat till fem intervjuer. Att arbeta med 

materialet manuellt utgjorde ett välkommet avbrott till dataanvändningen, det utskrivna 

materialet bidrog även en till en snabb översikt över de olika kategorierna och koderna.  

5.6 Etiska överväganden 

En forskningsprocess existerar inte i ett vakuum utan berör människor i dess närhet. Både 

Trost (1997 s, 92) och Aspers (2011 s, 83) betonar därför vikten av att etiska överväganden 

alltid måste vara i fokus när en metod bestående av mellanmänskliga kontakter tillämpas. Jag 

har i studien utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning för att producera en etisk forskning (2002). Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer omfattar informations-, samtyckes-, konfidentiellitets- och 

nyttjandekrav. Informationskravet uppfylldes genom att jag som forskare gav information om 

studiens syfte och vad materialet skulle användas till. Detta skedde både vid första kontakten 

med informanterna samt i samband med intervjun. Samtyckeskravet innebär att informanterna 

blev informerade om deras rätt att själva bestämma över sin medverkan, samt att de kunde 

välja att ej svara på alla frågor alternativt att avbryta studien. Trost beskriver tystnadsplikten 

och konfidentialitetskravet som de mest väsentliga kraven (Trost, 1997 s, 95). Här har jag som 

forskare ett stort ansvar att uppfylla löftet om att bevara informanternas anonymitet. Jag har 

därför inte inkluderat sådan information som skulle kunna användas för att identifiera 

informanterna, varken i bakgrundsbeskrivningen eller i analysen. Det empiriska materialet har 

enbart till detta kandidatarbete, vilket innebar att även nyttjandekravet uppfylldes. 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

5.7  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som i hög grad härstammar ifrån en kvantitativ 

forskningsansats. Synen på att en studie ska kunna återupprepas vid ett senare tillfälle och 

fortfarande resultera i samma reslutat, är dock inte förenbart med en studie som använder 
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symbolisk interaktionism som teoretiskt ramverk. Detta för att symbolisk interaktionism 

innebär att människor och den sociala världen förstås som föränderlig, något som enligt Trost 

resulterar i att kvalitativa studier behöver ett annat sätt att mäta reliabilitet (Trost, 1997 s, 99). 

Jag har därför utgått från Alvehus syn på reliabilitet i en kvalitativ studie, som syftar till 

transparens av metodvalen (Alvehus, 2013 s, 120). För att öka studiens reliabilitet 

uppmärksammar därför detta kapitel de metodval och specifika omständigheter som format 

studien. Vidare kommer även implikationerna av teorin och metodvalet på studiens resultat 

redogöras för i det avslutande diskussionskapitlet. Alvehus beskriver vidare att för att öka 

reliabilitet i en kvalitativ studie får inte forskarens subjektiva godtycklighet blir styrande. Jag 

har därför strävat efter att inte ställa ledande frågor. I de fall jag har  jag misslyckats med detta 

har jag valt att inte använda materialet i analysen. Jag har vidare bett informanterna att 

klargöra svar som var oklara för att undvika missförstånd, samt spelat in intervjuerna för att 

underlätta för transkribering. På detta sätt har jag även försökt uppnå en reflexiv objektivitet i 

studien, vilket enligt Alvehus syftar till att det finns ett samförstånd mellan mig som 

intervjuare och informanterna (Alvehus 2013 s, 116). 

Validitet innebär att forskare undersöker de fenomen som de utger sig för att undersöka 

(Alvehus 2013 s, 122). Inom den kvalitativa forskningen finns en rad olika tillvägagångssätt 

för att öka en studies validitet. Jag har bland annat strävat efter att låta informanterna ta stor 

plats i intervjuerna så att inte det teoretiska ramverket blir för styrande. På det sättet har jag 

minimerat risken att gå miste om närheten till fältet och därmed den första ordningens 

konstruktion. Genom att betona att materialet kommer behandlas konfidentiellt ville jag även 

skapa en trygg miljö där informanterna kände sig fria att uttrycka sina åsikter. Samtidigt är jag 

medveten om att informanterna i vissa lägen kan haft incitament att framställa sitt 

professionella agerande i positiv dager, vilket kan ha påverkat svaren.  
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6. Resultat 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Utifrån analysen av studiens data växte följande 

tre teman fram: nätjournalen som objekt, läkaren och nätjournalen samt patienten och 

nätjournalen. Det första temat berör vilken mening journalen som objekt har för 

informanterna och hur denna mening format deras syn på nätjournalen. Det andra temat, 

läkaren och nätjournalen, belyser hur informanterna valt att agera gentemot nätjournalen både 

i interaktionen med sina patienterna samt i sin journalförning. Temat visar även på hur 

informanternas agerande är sammankopplat med deras syn på nätjournalen som 

kunskapsförmedlare. Det tredje och avslutande temat, patienten och nätjournalen, berör 

informanternas upplevelser kring hur nätjournalen påverkat patienternas roll i vården och 

därigenom även läkares profession.  

Informanternas individuella upplevelser kommer att belysas i resultatdelen och därför 

presenteras här återigen informanternas bakgrund. Informanterna har getts fiktiva namn för att 

underlätta läsvänligheten i resultatdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Nätjournalen som objekt 

För att skapa förståelse för läkares upplevelser och agerande gentemot nätjournalen som 

objekt, krävs det enligt symbolisk interaktionism insyn i informanternas förförståelse och 

definition av situationen. Det första temat behandlar därför informanternas syn på journalens 

mening, hur informanterna resonerade vid nätjournalens införande, samt informanternas 

upplevelser av professionens medverkan i processen.  

6.1.1 Journalen som arbetsredskap 

Informanter betonade att journalen är ett av deras viktigaste arbetsredskap. Journalen beskrevs 

som ett medel för den enskilde läkaren att planera och utforma vården, men också som ett 

kommunikationsmedel sjukvårdspersonalen emellan. Informanterna framhöll att journalen 

Marika- Gynekolog,  50+ 

Bo-  Infektionsläkare,  60+ 

Göran- Allmänläkare,  50+ 

Eva- Ögonläkare, 60+ 

Caroline- Underläkare på urologen, 30+ 
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möjliggör en effektiv vård, där läkare inte behöver lägga onödig tid på att upprepa tidigare 

undersökningar.  

"Man skriver sina tankar och funderingar i journalen… och framför allt måste 

man dokumentera patientbesöken, det är otroligt viktigt."(Bo)  

"Om man som jag har femton patienter per dag så måste man läsa vad man gjorde 

förra gången. Då måste det stå i journalen, och dessutom ganska 

utförligt"(Marika) 

Att journalen är ett arbetsredskap vars kliniska funktion måste prioriteras var något som 

informanterna återkom till fortlöpande under intervjuerna. Det framkom även att journalföring 

är reglerad i patientdatalagen för att garantera god vård. Journalens mening för informanterna 

som ett arbetsredskap är därmed något som är insocialiserats genom både utbildning och 

regelverk. Att uppmärksamma journalens mening som objekt blir i analysen centralt för att 

skapa förståelse för informanternas upplevelser och agerande gentemot nätjournalen. Att 

informanterna definierade journalen som ett arbetsredskap innebär dessutom att journalen är 

sammankopplad med deras kliniska arbete. Det betyder att nätjournalen är en reform som har 

potential att påverka det kliniska arbete och därmed läkarkårens professionella autonomi.  

6.1.2 Journalen blir nätjournal 

När informanterna resonerade kring införandet av nätjournalen nämndes upprepade gånger  

att patienten redan innan "Mina journaler online" haft möjlighet och begära ut sin journal i 

pappersformat. Trots den gemensamma utgångspunkten varierade informanternas syn på 

lanseringen av nätjournalen. Göran framstod till skillnad från de andra informanterna som 

oberörd, han ansåg att införandet inte utgjorde någon förändring gentemot tidigare eftersom 

patienterna då kunde beställa ut journalen i pappersformat. Göran upplevde därmed inte att 

journalen bytt skepnad genom införandet av nätjournalen, utan såg det enbart som en teknisk 

förändring. Resten av informanternas beskrivningar tyder på att de uppfattade införandet av 

nätjournalen som mer än en teknisk förändring. Följande citat från gynekologen Marika visar 

att hon upplevde införandet av nätjournalen som olustigt; 

 "Först upplevde jag det som läskigt.. Ska nu alla kunna gå in och titta vad jag 

skriver"(Marika)  

Marika berättade vidare att hon tidigare i sin karriär blivit anmäld av en patient som 

missuppfattat journaltexten, och att hon därför kände en viss rädsla för att nätjournalen skulle 

bidra till den typen av missförstånd.  
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"Och sen fick jag en anmälan, som sa: "Hur kan du [beskrivning av medicinsk 

procedur]?" Ja, men det ingår ju i operationen. Så det kan bli sådana här tokiga fel, 

som egentligen inte är fel. Det är bara det att man som patient inte har 

kunskap."(Marika) 

Marikas utsaga tyder på att hon befarade att nätjournalen skulle leda till ökad granskning av 

läkares arbete. Det innebär att hon definierade situationen annorlunda än Göran och att 

journalen i hennes tolkning fick en modifierad mening. Marikas tolkning av nätjournalen 

verkar vara sammankopplad med hennes tidigare erfarenhet av att ha blivit anmäld av en 

patient som läst och missuppfattat sin journaltext. En erfarenhet som utgjorde en del av 

Marikas insocialiserade förförståelse. Marikas citat visar även på att hon kände en oro kring 

de problem som kan uppstå när det professionella arbete utsättas för extern granskning av 

patienter som saknar den nödvändiga kunskapen. Hennes citat är därmed ett exempel på hur 

den asymmetriska kunskapsrelationen mellan läkare och patienter resulterat i att hon till en 

början ställde sig tveksam till att patienternas skulle få ökad insyn i det kliniska arbetet. Detta 

exemplifierar hur läkares autonomi legitimeras av kunskapsasymmetrin mellan läkare och 

patient.  

Eva och Caroline uttryckte att de upplevde lanseringen av nätjournalen som onödig. Eva som 

arbetar som ögonläkare hänvisade till att hennes patientgrupp utgörs av äldre individer som 

troligtvis själva varken har möjlighet eller intresse av att gå in och läsa sina journaler online. 

Hon upplevde därför inte att nätjournalerna angick hennes arbete. Caroline såg inte heller 

något behov av reformen, då hon ansåg att det var tillräckligt att patienterna kunde begära ut 

journalen i pappersformat. 

"Jag såg liksom ingen mening.. Jag ser inte att det är bättre än att man får begära 

ut sina journaler, så jag tyckte att det var helt onödigt.(..)"(Caroline) 

 Den informant som hade mest unik syn på nätjournalen var Bo. Han berättade redan vid 

intervjuns start att han tillhörde de uppskattningsvis två procenten av Uppsalas läkare som var 

positivt inställda till nätjournalen. Bo betonade att han uppfattade det som en självklarhet att 

patienterna på ett lättillgängligt sätt skulle kunna ta del av sin personliga information online, 

vilket även demonstreras i citatet nedan. 

"Jag har inställningen att vi gått mer och mer mot en sammankopplad värld som vi 

på olika sätt får information ifrån. Det vore ju otroligt om sjukvården skulle stå 

utanför den här utvecklingen.(..)( Bo) 

Bos citat visar att han tolkade att nätjournalen skulle leda till mer information för patienterna. 

Hans definition av situationen tyder även på att han såg nätjournalen som en progressiv 
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utveckling. Nätjournalen gav för Bo, precis som för Marika, Eva, och Caroline, journalen som 

objekt en modifierad mening. Något som Bo till skillnad från de andra ställde sig positiv till. 

Att materialet synliggör skillnader emellan den mening som informanterna tillskrivit 

nätjournalen som objekt visar på hur mening formas i relationen mellan subjekt och objekt.   

6.1.3 Läkares roll i utformningen av nätjournalen 

En genomgående trend bland informanterna var att de upplevde att varken de själva eller 

andra läkare i deras närhet varit aktiva i utformandet av nätjournalen eller fått information i 

samband med införandet. Här skilde sig dock Bo återigen från övriga informanter, då han 

hade varit med i ett journalprojekt för ett antal år sedan som syftade till att utveckla 

nätjournalen. Han var därmed förberedd på införandet av nätjournalen. 

"Jag har varit med i journalprojektet en gång i tiden så jag visste att här var en 

process som skulle komma så småningom" (Bo) 

Eva och Caroline beskrev istället hur de på egen hand läst om lanseringen av nätjournalen i 

Uppsala nya tidning (UNT). Att informanterna inte hade fått någon information i samband 

med införandet innebar att det var upp till var och en att läsa på om nätjournalen. Detta tyder 

på att det inte funnits några konkreta implementeringsstrategier för att involvera läkare vid 

nätjournalens införande. Vidare framkom det i informanterna utsagor att beslutet inte var 

förankrat i läkarkåren, istället ansåg de att nätjournalen var ett externt politisk beslut. Eva 

uttryckte att det var ett politiskt beslut som genomfördes för att det "låg rätt i tiden". På frågan 

om läkare varit aktiva i utvecklandet av nätjournalen svarade hon på följande sätt;  

"Åh, det var inte vi som drev på det. Nej, nej, nej. Långt ifrån. Vi blev bara 

slängda in i det" (Eva) 

 Göran beskrev vidare hur projektgruppen för reformen hamnat på kant med stora delar av 

läkarkåren i samband med införandet av nätjournalen. Detta genom att driva frågan hårt utan 

att samarbeta med Läkarförbundet. Att de flesta av informanterna fortfarande hade bristande 

kunskap kring nätjournalens funktioner och utformning blev tydligt under intervjuernas gång. 

Majoriteten av informanterna hade inte själva loggat in på "Mina journaler online" och var 

osäkra på vilken information som patienter kunde ta del av. Okunskapen bland läkare trodde 

Caroline var sammankopplad med professionens ogillande av reformen. Något som tydliggörs 

i citatet nedan. 

"Kanske att folk är för upptagna med att vara irriterade på att journalen finns på 

nätet, och därför inte tar reda på exakt hur det ligger till" (Caroline) 
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Att det vid nätjournalens införande funnits ett utbrett motstånd till reformen bland läkare var 

ett återkommande tema i informanternas berättelser. Informanternas utsagor visar därmed att 

läkare upplevt nätjournalen som ett extern politiskt beslut som de själva inte haft möjlighet att 

påverka. Läkarkåren som profession verkar i sin tur antagit ett kritsikt förhållningssätt till den 

nya reformen, som bland annat yttrat sig i ett ointresse till nätjournalen från läkarnas sida. 

6.2 Läkaren och nätjournalen 

I det här kapitlet presenteras hur informanterna agerat gentemot nätjournalen i interaktion 

med sina patienter, hur de ser på nätjournalens funktion som kunskapsförmedlare samt vilka 

effekter nätjournalen haft på deras journalföring. På detta sätt synliggörs hur läkare valt att 

använda sig av nätjournalen samt om de upplever att nätjournalen påverkat deras roll som 

kunskapsförmedlare i relationen med patienterna.   

6.2.1 Interaktion och nätjournalen 

När informanterna fick frågan om de nämnt nätjournalen i kommunikationen med deras 

patienter gick det att i deras svar identifierades två tydliga förhållningssätt. De informanter 

som uppgav att de aldrig nämnt nätjournalen i mötet med deras patienter  ansåg inte att 

nätjournalen var något som angick dem som läkare. De beskrev istället nätjournalen både som 

"ointressant" och ”patienternas ensak", vilket Evas citat är ett exempel på.  

"Jag tänker att det är deras ensak om de väljer att gå in och kolla" (Eva) 

 Informanterna med denna åsikt betonade att det var den öppna kommunikation med patienten 

i det fysiska mötet som var väsentlig. Om den öppna kommunikationen fungerade som den 

skulle ansåg informanterna att nätjournalen var överflödig. Dessa informanter ansåg även att 

nätjournalen var onödig redan vid dess införande. Att nätjournalen inte berörts i 

kommunikationen med patienterna visar att nämnda informanters inställning till nätjournalen 

inte modifierats genom interaktion med patienterna. Istället blev det uteblivna samtalet om 

nätjournalerna mellan läkare och patient snarare en bekräftelse på det som informanterna från 

början redan anade, nämligen att reformen var "onödig". Citaten nedan visar hur både Eva 

och Caroline betonade vikten av den direkta dialogen mellan läkare och patient, vid frågan om 

de pratar med sina patienter om tillgången till nätjournalen.  

"Det handlar väldigt mycket om att ha en dialog med patienten, så att patienten är 

välinformerad redan under besöket, och då kanske behovet av att gå in och läsa i 

efterskott inte finns. " (Eva) 
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"Det tror jag aldrig jag har gjort. Men jag brukar ofta säga att är det något ni 

undrar över när ni går hem, så får ni höra av er.(...) " (Caroline) 

Eva och Carolines sätt att resonera skilde sig från Bos, som definierade nätjournalen som ett 

komplement till det fysiska mötet. Han betonade att nätjournalen innehöll värdefull kunskap 

som patienter själva borde ta del av och han brukade därför uppmuntra patienter att läsa sin 

journal.  

"Jag brukar faktiskt uppmuntra dem att använda journalen mera. För det finns 

massor med uppgifter och kunskap om dem själva som de borde veta om" (Bo) 

Kontrasten mellan informanternas handlande visar på hur deras respektive definition av 

situationen format det yttre agerandet. Bos aktiva uppmuntran kan vara en bidragande orsak 

till något som åskådliggörs senare i analysen, nämligen att han är den enda informant som 

upplevde att han fått återkoppling kring journalen av sina patienter (Kap 6.3.1). Nätjournalens 

effekt torde därmed variera beroende på hur informanterna väljer att förhålla sig till tjänsten. 

När Bo agerar gentemot nätjournalen som ett kommunikationsmedel för sina patienter innebär 

det enligt Meads triadiska system att även patienternas beteende formas av Bos agerande. 

Detta skiljer sig mot de informanterna som inte använde nätjournalen som en länk mellan dem 

och deras patienter, utan istället såg den som patienternas ensak. 

6.2.2 Nätjournalen som kunskapsförmedlare 

Informanternas agerande gentemot nätjournalen som objekt visade sig även vara 

sammankopplat med hur de såg på tjänstens potential som kunskapsförmedlare åt patienterna. 

Nätjournalens roll som kunskapsförmedlare väckte blandade känslor hos informanterna, något 

som till stor del baserades på deras personliga erfarenheter.  

Göran var mycket kritisk till att nätjournalen visar osignerade och ovidimerade 

journalanteckningar och provsvar, vilket innebär att patienten kan ta del av bland annat 

labbsvar innan läkaren själv har gjort det. Göran berättade att han varit med om att en patient 

missuppfattat sitt provsvar och kommit förtvivlad till sjukhuset i tron att hen var allvarligt 

sjuk. Han hade också varit med om det motsatta, det vill säga att hans patienter tagit del av 

allvarliga besked, innan han själv sett det
1
. Detta hade gjort honom negativt inställd till 

nätjournalens nuvarande utformning, även fast han betonade att han överlag var positiv till att 

patienter kan läsa sina journaler online. Görans berättelse blir ett exempel på hur hans 

uppfattning av nätjournalen formats genom interaktionen med patienterna, något som bidragit 

                                                
1
 Inga citat ges från Görans berättelse, för att inte patienterna ska kunna identifieras av sig själv eller 

andra. 
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till att han inte ansåg att nätjournalen var en lämplig kunskapsförmedlare. Göran upplevde 

dessutom att det funnits en ignorans från politikernas sida i utvecklingen av nätjournalen som 

lett till den här typen av onödig oro och missförstånd. Följande citat visar hur han ansåg att 

det fanns en oförståelse från politikerna inför läkares klinkiska arbete.   

"Journalanteckningarna som jag har gjort tycker jag inte ska vara tillgängliga 

innan jag signerat dem.(..,) När man framförde det här lite odiplomatiskt från 

fackets sida, var det någon idiot till landstingspolitiker (…)som svarade: "Då får 

väl för fasen läkarna skriva rätt från början". Men vi skriver ju inte journalerna, vi 

dikterar dem. Sen är det ju sekreterare som skriver ut det, och det är ju inte alltid 

de har hört vad vi säger, utan det kan bli både syftningsfel och missuppfattning av 

ord, så att det blir totalt motsatsen."(Göran) 

Görans utsaga visar att han upplevde att det finns en kunskapsasymmetri även mellan läkare 

och politiker. Något som informanten ansåg är problematiskt när politikerna fattar beslut som 

berör läkares kliniska verksamhet och därmed även läkarkårens professionella autonomi.  

Även de andra informanterna var tveksamma till möjligheten för patienten att ta del av 

information innan läkaren. De ansåg att de ledde till oro och ångest för patienten och att man 

av hänsyn till patienten ville finnas där som läkare och förklara anteckningar och provsvar.  

"Om det kommer ett besked om att någon har cancer är det är klart att det är 

väldigt tråkigt om patienten är den första som ser det svaret."(Eva) 

"Ibland skriver man ner något i journaluppgiften som man har planerat att säga till 

patienten på något annat sätt. Och så har de hunnit föregå genom att läsa 

journalen, och då skapar det oro och ångest hos patienten (..)"(Bo) 

Att man som patient gör ett aktivt val i samband med att man tar del av osignerad och 

ovidimerad information kände många av informanterna inte till. Synen på huruvida det är upp 

till sjukvården eller patienterna själva att avgöra om den här typen av information ska visas 

varierade bland informanterna, även efter att den här informationen kommit fram under 

intervjuernas gång. Bo uttryckte sig på följande sätt;  

"Okej, så då har man själv tagit ställning att man tar risken. Det visste jag inte om 

att det var så. Ja men det är ju bra. Det tycker jag absolut man ska lägga det 

ansvaret på patienterna, inte på oss"(Bo) 

 Bos synsätt visar att han ställde sig positiv till att flytta ansvaret från läkare till patient. 

Övriga informanter höll dock fast vid att osignerad information kunde leda till onödiga 

misstag som det borde vara sjukvårdens ansvar att undvika.  

De missförstånd och den oro som nätjournalen potentiellt kan leda till bottnar enligt 

informanterna även i att patienter på egen hand har svårt att ta till sig den tillgängliga 
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informationen. De flesta av informanterna menade därför att patienterna behöver läkaren som 

en kunskapsförmedlare och guide. Nätjournalen ansågs alltså inte kunna ersätta läkarnas roll 

som länken mellan kunskap och allmänheten. 

"Som patient, om man inte är helt insatt, så jag kan tänka mig att man tänker "Oj 

rött, det betyder farligt". Så då skulle jag gärna själv vilja förmedla siffran, vad 

den ligger på och berätta om varför det inte är farligt." (Caroline)  

Nätjournalen beskrevs dock ha en fördel som kunskapsförmedlare, nämligen dess effektivitet. 

Genom att erbjuda lättillgänglig information på nätet, påpekade Marika och Bo att tjänsten 

kunde förkorta en utdragen och mödosam process som väntan på ett provsvar kan innebära för 

patienter. Bo berättade vidare att han använde sig av nätjournalen för att underlätta sitt eget 

arbete. Detta genom att han valt att ta bort återbesök för patienter med kronisk infektion som 

var där för rutintester och istället uppmuntrat dem att se sina provsvar online. En åtgärd som 

han beskrev sparade både hans och patienternas tid. Bos agerande visar på att nätjournalen ses 

som en mer lämplig kunskapsförmedlare när läkaren uppfattar patienten som insatt i sin egen 

vård. Det visar än en gång på hur läkares upplevelser av kunskapsasymmetrin formar deras 

agerande gentemot patienten och nätjournalen. Implikationen av det här synsättet blir att 

nätjournalen ses som lämplig för insatta patienter, istället för ett medel för att skapa insatta 

patienter.  

De informanter som var mer kritiskt inställda till nätjournalen använde inte tjänsten som ett 

kommunikationsmedel mellan läkare och patient. Istället menade de att tjänsten med fördel 

kunde fungera som en "back up" om den direkta dialogen mellan patient och läkare inte varit 

tillräckligt klar.  

"Det ska inte behövas att patienten går in på nätet, men är det ett stolpskott till 

läkare då är det klart att det är bra om patienten kan gå in och läsa [sin 

journal]."(Caroline) 

 Här visas återigen en syn på nätjournalen som onödig om kommunikationen fungerar som 

den ska mellan läkare och patient. Nätjournalen blir med den här definitionen ett sekundärt 

alternativ som ska användas först om läkaren misslyckats i sin roll som kunskapsförmedlare.  

6.2.3 Förändring i journalföring 

Informanterna berättade att det funnits en oro bland läkare i deras omgivning över att behöva 

censurera sina journalanteckningar efter införandet av nätjournalen. Eva beskrev hur hon hört 

från sina kollegor att man var tvungen att börja uttrycka sig snällare i och med nätjournalen. 
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Något som hon tyckte var fel, då hon ansåg att journalen först och främst var läkares 

arbetsverktyg.  

"En del kollegor har uttryckt sig som så att man inte får vara så oförblommad i sin 

journal längre, utan man får sila lite grann.(..)Men det tycker jag det är fel för 

journalen är ju ett arbetsverktyg för oss.(..) därför tycker jag inte att det var en 

särskild bra idé med journalen på nätet" (Eva) 

Evas uttalande visar på en motvilja att anpassa journaldikteringen, med utgångspunkt i den 

professionella kontexten kan det tolkas som att det går emot den professionella logiken att 

begränsa sitt arbetsredskap. Journalanteckningar dikteras enligt Eva i första hand av 

sjukvårdspersonal för sjukvårdspersonal. De flesta andra informanterna förde liknande 

resonemang kring vikten av att prioritera journalen som arbetsredskap. Dock så berättade 

Göran att han hört att nätjournalen resulterat i att vissa läkare börjat med dubbel journalföring. 

Detta för att det fanns en rädsla bland läkare att i planeringen av patienternas vård skriva ut 

"osäkra misstankar" i journalen som skulle kunna skrämma patienten. Göran beskrev vidare 

att dubbel journalföring användes som ett sätt att skydda patienten, samtidig som läkarna 

skyddade sig själva från upprörda patienter. I enlighet med Blumers tre premisser visar den 

dubbla journalföringen på hur läkares tolkning av situationen format deras agerande. Dubbel 

journalföring kan även ses som ett sätt för läkare att skydda sitt fria handlingsutrymme från 

oroliga patienter.  

"Man blev plötsligt rädd för att skriva i journalen, för att det vore så lätt att oroa 

patienten. Så då skrev man på papper för sin egen del och la det i en byrålåda.(...) 

Och det tror jag att man gör fortfarande."(Göran) 

Att det fanns en motvilja bland läkarkåren att ändra journaldikteringen i syfte att öka 

patienternas förståelse tydliggjordes av Marika som beskrev att läkarna initialt uppmanats att 

diktera journalanteckningarna på vardagssvenska, så att patienten bättre skulle kunna ta 

informationen till sig. Läkarna ställde sig dock ovilliga då en sådan praxis skulle innebära att 

man gick miste om exakthet i de medicinska termerna. Professionen använde sig därför av sin 

autonomi för att ignorera uppmaningen. Att läkarkåren inte är beredd att kompromissa med 

det professionella språket i journalen kan även ses som ett sätt att skydda arbetsredskapet från 

extern insyn och kontroll.   

" Vi skulle diktera på svenska. Men vi i kåren är nog ganska enade om att vi 

kommer behålla vårt språk. Så tror jag att det har utvecklats och jag tror att det är 

väldigt få som försöker."(Marika) 
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Bo var den enda informant som uppgav att hans egen journalföring påverkats av införandet av 

nätjournalen. Detta genom att han blivit mer noggrann med att återge korrekt information som 

patienterna gett honom. Det visar att den ökade transparensen även kan ha positiva effekter 

för det professionella arbetet. 

"Jag blev mer noggrann eller är mer noggrann nu med att se till att jag får korrekt 

återgivning mot vad patienten tänkte att jag skulle återge."(Bo) 

6. 3 Patienten och nätjournalen  

I följande kapitel presenteras hur informanterna upplevde att nätjournalen påverkat 

patienternas roll inom vården. Fokus är först på informanternas syn på patientens möjlighet att 

korrigera och kommentera i journalen, det följer med ett avsnitt som berör nätjournalens 

effekter på patienters ansvarsutkrävande och avslutas sedan med informanternas syn på 

nätjournalens effekt på patientinflytande över vården. Det är av intresse då förändringar i 

patienternas ställning inom vården kan påverka relationen mellan läkare och patient.  

6.3.1 Patientinflytande över journalen 

Den politiska idén om att patienterna ska bidra till en mer korrekt journalföring bemöttes i 

informanternas utsagor av skepticism. Att patienter tagit rollen som en "journalrevisor" var 

det få som märkt och konceptet framstod inte heller som lockande. Informanterna med det här 

synsättet beskrev det snarare som en risk att patienterna skulle störa läkarna i deras arbete. 

Informanterna uttryckte dock att det var självklart att patienterna precis som innan hade rätt 

att få sina uppgifter ändrade om det var något som var allvarligt fel. Däremot såg de inte 

poängen i att patienterna skulle använda journalen som ett kommunikationsmedel eller börja 

"rätta" i journalen. 

Bo uttryckte att det krävs ett ökat intresse och uppmuntran från läkares sida för att patienten 

ska börja korrigera i journalen. Själv visade han sig vara mer öppen än de andra 

informanterna till att nätjournalen skulle möjliggöra för patienterna att vara aktiva i 

utformningen av journalen. Att Bo aktivt uppmuntrat patienter att läsa sina journaler, kan 

också vara en bidragande orsak till att han var den enda informant som upplevde att hans 

patienter tagit en mer aktiv roll i förhållande till journalen.  Det visar hur läkarnas agerande i 

sin interaktion med patienter kan forma nätjournalens användningsområden. Bo beskrev att 

han upplevde att nätjournalen bidragit till att läkare "bygger journalen tillsammans med 

patienten", vilket han ansåg skulle kunna leda till en mer korrekt journalföring. Citatet nedan 
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visar att Bo genom att öppna upp för mer korrigeringar var villig att låta patienten ta rollen 

som en kunskapsförmedlare.   

"Genom nätjournalerna blir journalerna bättre i och med att vi diskuterar mera. 

Och man kan säga till en patient att om jag skriver i journalen såhär, är det rätt då? 

Så man bygger journalen tillsammans."(Bo) 

De övriga informanterna hade inte märkt av att patienterna blivit mer aktiva i journalen. De 

hade inte heller varit med om att deras patienter utnyttjat möjligheten att kommentera i sin 

egen journal, men en majoritet av informanterna ställde sig kritiska till idén.   

"Jag tror att vi vände oss väldigt mycket emot det där, för att det är vårt redskap i 

vården. Och att behöva läsa kommentarer från en icke insatt person, nej de fyller 

ingen funktion(...)"(Eva) 

Exemplet ovan visar att Eva ville behålla journalen som ett kliniskt arbetsverktyg skyddat från 

icke insatta patienters kommentarer. Eva uttryckte en motvilja till att journalen som ett 

tvåsidigt kommunikationsmedel. Det tyder på att hon upplevde att det är läkarens roll att vara 

kunskapsförmedlare, inte patientens. Något som i citatet legitimeras av den 

kunskapsasymmetri som existerar mellan partnerna. Att inte släppa in patienterna i journalen 

blir ett sätt att hålla det professionella handlingsutrymmet fritt från externt inflytande. Även 

Görans uttalande nedan visar att idén om att patienten ska ha möjlighet att kommentera i 

journalen saknar förankring i läkarkåren. Istället ansåg han att den här typen av politiska 

motiv kan leda till orealistiska förväntningar på sjukvården.  

 "Det tycker jag är fullständigt okunnigt, det är ju det där att patienten ska kunna 

skriva i kommentarer och det får man gärna göra för mig. Men man kan inte kräva 

att vården då ska ta hänsyn till kommentarerna och bemöta det. För det skulle ta 

oerhört mycket kraft från oss..(..)(Göran) 

Informanternas uttalanden visar att nätjournalen kan pressa professionens autonomi från två 

håll.  Dels genom ökat patientinflytande över det kliniska arbete, dels genom att nätjournalen 

är ett externt politiskt beslut. Materialet visar dock att informanterna inte ansåg att patienterna 

utnyttjat sin möjlighet till externt inflytande över journalen i någon större utsträckning, vilket 

implicerar att informanternas syn på krävande patienter snarare är en farhåga än en reell 

konsekvens.  

6.3.2 Ansvarsutkrävande kontra tillit 

Samtliga informanter ansåg att de inte märkt någon skillnad i patienters ansvarsutkrävande i 

och med införandet av nätjournalen. Informanterna uttryckte att det överlag finns en hög 

tilltro till deras arbete och att den tilliten inte påverkats av införandet av nätjournalen. 
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Informanterna berättelser tyder på att de inte upplever att deras fria handlingsutrymme 

beskurits av ökad extern kontroll. Utifrån informanternas utsagor framstod det snarare som 

om det var en liten och speciell grupp patienter som använde journalen för att granska läkare. 

"Jag menar att de flest har förtroende för läkarkåren, och det är ett fåtal som jag 

kallar för "rättshaverister". Och det är de som har printat ut journaler i 

pappersform, och som också går och lusläser vad det står i meningar och vad är 

det som vi skriver för någonting.(..)(Marika) 

Samtidigt lyfte två av informanterna fram att mer transparensen även kan leda till ökad tilltro, 

framför allt bland patienter som tidigare varit misstänksamma mot sjukvården. Både Bo och 

Göran gav här liknande exempel på att det finns en fördel med att patient och läkare har 

tillgång till samma information. Detta genom att patienter kan läsa sin åtkomstlogg och se 

namn på sjukvårdspersonal som öppnat journalen. Bo såg den ökade insynen som fördelaktig 

i kommunikationen med vissa missbrukare som tidigare försökt mörka sin sjukdomshistoria. 

Här synliggörs återigen hur informanternas arbetsposition formar vilka möjligheter de ser för 

nätjournalen.  

6.3.3 Patientinflytande över vården 

Att nätjournalen i någon större mån skulle ha förändrat patienternas roll i sjukvården och 

resulterat i ökat patientinflytande ställde sig samtliga informanter tveksamma till. De ansåg att 

de överlag inte kunde se några faktiska effekter på patienternas roll sedan införandet. De 

upplevde därmed inte att patienterna blivit mer delaktiga i sin vård. Samtidigt hade de svårt 

att se på vilket sätt ökat patientinflytande skulle vara nödvändigt, och hur nätjournalen skulle 

kunna leda till det. 

"Vad skulle de ha inflytande över?... Det finns några patienter som är väldigt inne 

i journalen, jag har haft några stycken. Och de kan ibland bli lite krävande för de 

börjar mejla och ringa i tid och otid. För att få svar och sådär. Och det gör att jag 

måste bryta mitt arbetsmönster för att klara av dem."(Bo) 

Citatet ovan visar att det finns en rädsla bland informanterna att ökat patientinflytande ska 

leda till tidskrävande patienter. Patientinflytande i den här bemärkelsen ansågs vara störande 

för läkares professionella handlingsutrymme. I citatet nedan legitimeras det fria 

handlingsutrymmet av att läkare är bättre lämpade att fatta beslut än patienter. Något som går 

i linje med den kunskapsasymmetri som existerar mellan partnerna.  

"Alltså, jag vet inte med patientinflytande. De är ju trots allt så att det är doktorn 

som är bäst anpassad att fatta beslut, om patientens fortsatta vård. (..) Så jag vet 
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inte vilket inflytande, jag vet inte om det var någon sort politisk skrämsel till oss 

att vi skulle skärpa oss.."(Eva) 

Eva uttrycker vidare att hon inte uppfattade att det varit patienterna som efterfrågat mer 

inflytande, hon upplevde att de redan var nöjda. Detta innebär att hon utifrån den 

professionella kontexten kan bortse från att engagera patienterna i nätjournalen och 

fortfarande behålla sin professionella kod kring att handla enligt patienternas intresse. 

Informanterna menade istället att mer insatta patienter är åtråvärt att uppnå i samförstånd med 

sjukvården. Det vill säga genom patientutbildning tillsammans med en läkare eller 

sjuksköterska. Materialet visar därmed att patientinflytande utan vårdgivarnas inblandning 

upplevs som störande för det professionella arbetet, medan patientinflytande där vårdgivarna 

behåller sin roll som kunskapsförmedlare anses önskvärt. Detta kan ses som ett tecken på att 

läkares professionella logik inte upplevs som utmanad om det är sjukvården som håller i 

tyglarna för utformningen av patientinflytandet.  

"Det här med kunniga patienter handlar snarare om patientutbildning, och det har 

inget med journalen att göra. Det krävs öga mot öga."(Göran) 
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7. Diskussion  

Diskussionskapitlet belyser olika aspekter av studiens resultat. Kapitlet inleds med en 

diskussion kring resultatet i relation till syftet och frågeställningarna. Det följs av en analys av 

resultatet utifrån tidigare forskning. Därefter redogörs för de implikationer som teori och 

metodval haft på studien. Avslutningsvis presenteras de konkreta slutsatser som kan dras av 

studien och vilken innebörd de har på framtida forskning. 

7.1 Summering av resultat 

Studiens utgångspunkt var att besvara hur läkare använder sig av nätjournalen i sitt arbete och 

hur de upplever att nätjournalen påverkat relationen mellan läkare och patient, för att på så 

sätt utveckla kunskap och förståelse om nätjournalen utifrån ett läkarperspektiv. 

Resultatet visar på tydliga skillnader i hur informanterna valt att använda sig av nätjournalen i 

sitt arbete, vilket kan ses i ljuset av den mening informanterna gett till nätjournalen som 

objekt. En mening som formats och modifierats genom insocialiserad förförståelse och i 

interaktion med kollegor och patienter. Resultatet visar att en vanligt förekommande synsätt  

bland informanterna var att journalen som objekt först och främst är ett professionellt 

arbetsredskap och att det därmed inte finns utrymme att anpassa användningen efter 

patienternas behov. Informanterna motsade sig därför ett förändrat och förenklat språkbruk i 

journalen vars syfte skulle vara att öka patienternas förståelse. Här finns dock en tvetydighet i 

materialet då flera utsagor tyder på att nätjournalens införande påverkat läkarnas 

journaldiktering. Bland annat framkom att nätjournalen skulle ha resulterat i 

dubbeljournalföring bland läkare vid "osäkra misstankar "i vårdplaneringen. Detta beskrevs 

som ett sätt att skydda patienterna samtidigt som läkarna skyddade sig själva från upprörda 

patienter. Dubbeljournalföring kan därmed ses som ett medel att hålla det professionella 

handlingsutrymmet fritt från oroliga patienter. Nätjournalen visade sig även ha haft  

fördelaktiga effekter på läkares journalföring, då en av informanterna uppgav att tjänsten 

bidragit till att han blivit mer noggrann i sin journaldiktering.  

Ett återkommande synsätt bland informanterna var att patienter har svårt att själva förstå och 

ta till sig informationen i nätjournalen. Tjänsten ansågs resultera i oro och missförstånd bland 

patienterna, mycket på grund av det politiska beslutet att visa osignerad och ovidimerad 

information online. Informanterna med nämnda synsätt hade även en kritisk syn på att 

politiker, som de ansåg sakna nödvändig kunskap, genom införandet av nätjournalen haft 

möjlighet att fatta beslut som berört läkares kliniska verksamhet. De informanter som inte såg 
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nätjournalen som en lämplig kunskapsförmedlare agerande inte gentemot tjänsten som ett 

kommunikationsmedel mellan dem själva och patienterna. Istället beskrev informanterna 

nätjournalen som ett sekundärt alternativ som patienterna kunde använda först om läkaren 

misslyckats i sin roll som kunskapsförmedlare. Nätjournalens blev med denna definition av 

situationen  "patienternas ensak" och ointressant i interaktionen mellan läkare och patient.  

Den här definitionen delades inte av en av informanterna som istället ansåg att nätjournalen 

innebar en förbättring av vården. Nämnda informant definierade nätjournalen som ett 

komplement till det fysiska mötet mellan läkare och patient, och hade därför valt att använda 

nätjournalen som ett kommunikationsmedel. Informanten uppmuntrade aktivt sina patienter 

att läsa sina journaler och hade dessutom dragit ner på tidskrävande återbesök vid 

rutinundersökningar med kronisktsjuka och istället låtit patienterna ta del av sina resultat på 

nätet. Informanten var även öppen för att ta emot korrigeringar av journalanteckningar från 

patienter, och ansåg att det innebar en möjlighet att utveckla och förbättra journalen som 

arbetsverktyg. De övergripande skillnaderna i hur informanterna använt nätjournalen kan ha 

formats av informanternas arbetspositioner som utgör en viktig del av deras insocialiserade 

förförståelse. Den informant som aktivt använt nätjournalen hade flest återkommande 

patienter med kroniska sjukdomar, det vill säga den grupp av patienter som rimligtvis tjänar 

mest på ett ökat patientinflytande. 

Resultat visar att informanterna upplevde att relationen mellan läkare och patient till stor del 

förblivit oförändrad. Mer specifikt upplevde informanterna kunskapsasymmetrin mellan 

läkare och patient som för stor för att patienterna ska kunna ta till sig informationen i 

journalen på egen hand, och de såg därmed inte att nätjournalen påverkat läkarens roll som 

kunskapsförmedlare. Informanterna upplevde inte heller att kunskapsasymmetrin mellan 

läkare och patient minskats efter införandet av nätjournalen, snarare beskrevs asymmetrin 

som en orsak till att nätjournalen inte kunnat användas på ett fruktsamt sätt. Nätjournalen som 

kunskapsförmedlare bedömdes snarare leda till missuppfattningar och oro, än till mer insatta 

patienter.  

 De flesta av informanterna upplevde inte heller att patienternas roll påverkats av 

nätjournalen. Få informanter hade erfarenhet av att patienten tagit en mer aktiv roll som 

”journalrevisor” och åsikter framfördes om att det var en dålig idé att icke insatta patienter 

skulle "börja rätta i journalen". Enbart den informant som uppmuntrat sina patienter att läsa 

nätjournalen hade erfarenhet av patienter som velat korrigera uppgifter, vilket han ställde sig 

positiv till. Samtliga informanter var dock kritiskt inställda till den politiska idén att 
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nätjournalen skulle resultera i ett ökat patientinflytande. De ansåg snarare att en sådan 

utveckling riskerar att leda till tidskrävande patienter utan den kunskap som krävs för att anta 

rollen som kunskapsförmedlare. Istället betonade de att stärkt patientinflytande borde uppnås i 

samförstånd med sjukvården. Resultatet tyder på att patientinflytande där professionen får 

hålla i tyglarna inte anses som utmanade för den professionella autonomin, till skillnad från 

patientinflytande genom en extern reform såsom nätjournalen. Informanterna upplevde inte 

heller att nätjournalen resulterat i att tilliten till professionen ersatts av ökat 

ansvarsutkrävande. Istället gavs exempel på hur den utökade transparensen i vissa fall bidragit 

till att öka tilliten till professionen bland tidigare kritiska patienter. De patienter som använde 

nätjournalen för att syna den kliniska verksamheten beskrevs snarare som en missnöjd 

minoritet. Informanterna ansåg därmed inte att tilliten till läkarkåren var hotad av 

nätjournalens införande.  

7. 2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Resultatet har tydliggjort flera likheter med slutsatserna från den tidigare forskningen som 

redogjordes för i litteraturöversikten. Tidigare forskning har visat att läkarkåren överlag var 

kritiskt inställd till nätjournalen vid dess införande (Scandurra & Jansson, 2015). Läkarna 

ansåg att nätjournalen kunde leda till missförstånd, självcensur och arbetsstörningar 

(Erlingsdóttir m.fl., 2014; Inera AB, 2011 ). Litteraturöversikten åskådliggjorde här en 

betydelsefull forskningslucka angående hur läkare med längre erfarenhet av nätjournalen ser 

på tjänsten, något som lade grunden till denna studie. Resultatet visar att informanterna 

fortfarande oroade sig för de potentiella effekterna av nätjournalen trots att få av dem själva 

hade erfarenhet av missförstånd, självcensur eller arbetsstörningar. Tre års erfarenhet av 

tjänsten verkar därmed inte ha förändrat informanternas inställning i någon större grad. På 

samma sätt som de negativa effekterna inte varit påtagliga såg få av informanterna att 

nätjournalen haft positiva följder. I Erlingsdóttir och Lindholms forskning presenterades de 

politiska motiven bakom införandet av nätjournalen, dvs. ökat patientinflyttande och mer 

ansvarsfulla patienter (Erlingsdóttir & Lindholm, 2013). Dessa effekter framstod i 

informanternas utsagor snarare som ett politiskt luftslott än som något genomförbart. 

 Vidare visar resultatet på liknande tendenser som tidigare forskning om införandet av NPM. 

Jonnegård och Erlingsdóttirs (2008) undersökte i sin forskning vilka strategier läkare använt 

sig av i samband med införandet av kvalitetsindikationer. I början när läkarna inte såg 

kvalitetsindikationer som ett hot mot professionen använde de sig av ignorans som strategi. 

När läkarna märkte att kvalitetsindikationerna hade reella effekter på den kliniska 
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verksamheten bytte de strategi till övertagning. De fick på så sätt själva möjlighet att styra 

över vad som räknades som en kvalitetsindikation (Jonnegård & Erlingsdóttir, 2008). Studiens 

resultat visar att flera av informanterna fortfarande saknade kunskap om nätjournalens 

utformning, vilket tyder på ett visst ointresse för reformen. Detta ointresse kan i relation till 

Jonnegård och Erlingsdóttirs studie ses som en ignorans mot nätjournalen, som baseras på att 

läkarna inte anser att nätjournalen har några effekter på den kliniska verksamheten.   

Resultatet synliggör läkarnas roll i implementeringen av nätjournalen. Tidigare forskning har 

betonat vikten av öppenhet från vårdgivares sida för att en reform ska resultera i ökat 

patientinflytande, vilket dessutom kräver konkreta strategier (Carlsson & Olsson, 2014; 

Snyder, 2014). Studiens reslutat visar att de informanter som befarat att nätjournalen kommer 

leda till missförstånd och oro, valt att inte aktivt använda sig av nätjournalen.  Resultatet tyder 

dessutom på en avsaknad av konkreta strategier för implementeringen av nätjournalen. Istället 

framkommer det i resultatet att det varit upp till respektive informant att själva läsa på om 

nätjournalen och bestämma hur hen vill använda sig av tjänsten. 

7. 3 Implikationer av teori och metod  

Det teoretiska ramverket styr vilka aspekter av empirin som blir av intresse för analysen och 

är därför centralt för utformningen av studiens resultat. I och med att studiens frågeställning 

betonar  läkares agerade och upplevelser gentemot nätjournalen, ansågs symbolisk 

interaktionism utgöra en passande teori. Symbolisk interaktionism som teori skapar förståelse 

för hur individens upplevelser formas och modifieras genom interaktion. Med den här teorin 

har studiens avsikt inte varit att mäta sanningshalten i informanternas utsagor, eller att avgöra 

om nätjournaler är en bra eller dålig reform. Fokuset har istället legat på att uppmärksamma 

hur informanternas definition av situationen är sammankopplad med deras yttre agerande 

gentemot nätjournalen, samt synliggöra deras subjektiva erfarenheter. I och med att symbolisk 

interaktionism betonar hur individers förförståelse formar deras upplevelser, kändes det 

naturligt att komplettera teorin med det professionella ramverket. På så sätt demonstrerar 

resultatet att informanternas uppfattningar inte formats i ett vakuum, utan att det är en del av 

en insocialserad "verklighet". Att bortse från hur läkares profession formar relationen mellan 

läkare och patient i teorin anser jag skulle resulterat i ett kontextlöst resultat.  

Att studien utgått från enbart fem semistrukturerade intervjuer innebär att resultatet bidrar 

med en ingående inblick i hur ett fåtal läkare ser på nätjournalen. Genom djupgående 

intervjuer kan även en mindre studie öka förståelsen för informanternas sätt att resonera samt 
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urskilja olikartade handlingsmönster. Även om det givetvis hade varit fördelaktigt med fler 

intervjuer upplever jag ändå att intervjuerna kunnat generera ett rikt material. Resultatet tyder 

på att informanternas arbetsposition och därmed deras kontakt med olika patientgrupper kan 

ha varit av betydelse för deras användning och uppfattning av nätjournalen. Det är därför  

troligt att urvalet av läkare haft implikationer på studiens resultat. Att urvalet begränsats till 

att enbart omfatta läkare innebär att inga slutsatser kan dras om patienternas upplevelser av 

hur nätjournalen påverkat relationen mellan läkare och patient. Det blir istället en fråga som 

lämnas till framtida forskning.  

7. 4 Slutsats och vidare forskning 

Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att informanternas användning av nätjournalen har 

varierat utifrån den mening som de tillskrivit nätjournalen som objekt, samt att informanterna 

inte upplevt att nätjournalen bidragit till några påtagliga effekter på relationen mellan läkare 

och patient. Två förhållningssätt gentemot nätjournalen gick att identifiera; ett mer positivt 

där nätjournalen definierades som ett komplement till det fysiska mötet mellan läkare och 

patient, liksom ett sätt att utveckla och förbättra journalen och effektivisera vården. 

Informanten som gav nätjournalen denna positiva mening använde tjänsten som ett 

kommunikationsmedel mellan sig själv och sina patienter. Bland de informanter som hade ett 

mer kritiskt förhållningsätt gentemot nätjournalen ansågs tjänsten kunna leda till missförstånd 

och oro bland patienterna. Informanterna valde därför att inte använda sig aktivt av tjänsten, 

istället definierades nätjournalen som en ”backup” för patienten utifall mötet med sjukvården 

skulle misslyckas. Nätjournalen betraktades därför som "patienternas ensak". Vidare framkom 

att informanterna primärt definierade journalen som ett arbetsverktyg, och att det inte ansågs 

accepterbart att kompromissa med dess funktion för att öka patientinflytandet inom vården. 

Resultat visade att informanterna uppfattade att relationen mellan läkare och patient 

fortfarande är kantad av en tydlig kunskapsasymmetri. Informanternas utsagor visade även att 

de ansåg att kunskapsasymmetrin leder till att nätjournalen saknar förutsättning att leda till 

ökat patientinflytande, då patienterna själva inte kan ta till sig informationen i journalen. De 

professionella, dvs. läkarkåren, framställdes istället av informanterna som mer lämpliga 

kunskapsförmedlare. Informanterna ansåg inte att nätjournalen hade haft negativa effekter på 

patienternas tillit till läkare som profession, istället förekom utsagor om att den utökade 

transparensen till och med skulle resulterat i en ökad tillit bland tidigare misstänksamma 

patienter.  
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Sammanfattningsvis visar resultatet att informanterna inte upplevt att nätjournalen hade haft 

några påtagliga effekter på varken patientinflytande eller läkarkårens profession. Resultatet 

tyder snarare på att professionen har haft en större inverkan på nätjournalen än vice versa. 

Den professionella kontexten som omger relationen mellan läkare och patient framstår i 

informanternas utsagor som ett hinder för flera av nätjournalens potentiella 

användningsområden. Ett intressant resultat som studien synliggör är dock att den informant 

som valde att aktivt använda tjänsten är den enda läkaren i studien som fått respons från 

patienterna angående nätjournalen. Detta visar i sann symbolisk interaktionsitisk anda att 

nätjournalen som objekt både formas och modifieras genom symbolisk interaktion. Hur läkare 

väljer att använda nätjournalen kan därmed bli avgörande för vilka effekter tjänsten får. 

Nämnda informant ansåg inte att reformen resulterat i ökat patientinflytande eller någon 

förändring i relationen mellan läkare och patient, men hans berättelser om mer aktiva 

patienter genom nätjournalen tyder i alla fall på ett litet steg i den riktningen. 

Vidare ska nämnas att begränsat med tid och resurser gjorde att endast ett fåtal läkare kunde 

intervjuas i denna studie. Det skulle därmed vara av intresse att göra en utökad studie på 

samma ämne för att på sätt få tillgång till ett mer omfattande material. Här finns flera olika 

upplägg att välja på, ett alternativ skulle vara att studera mer systematiskt hur läkare med 

olika patientgrupper ser på nätjournalen, ett annat alternativ skulle vara att jämföra läkare från 

olika läns upplevelser av nätjournalen. Då läkare inte är den enda yrkesgrupp som berörs av 

tjänsten skulle det också vara av intresse att studera hur sjuksköterskor och undersköterskor 

upplevt införandet av nätjournalen, samt jämföra de olika yrkesgruppernas upplevelser med 

patienternas.  

Resultatet visade även att informanterna överlag upplevde att de stått utanför utformning av 

nätjournalen. De hade låg tilltro till de politiska motiven för reformen och saknade kunskap 

kring flera av nätjournalens funktioner. Det kan därför vara av intresse för framtida forskning 

att undersöka implementeringsprocessen av nätjournalen och vilka eventuella konsekvenser 

implementeringen haft på tjänstens effekter. Här bör man studera implementeringsprocessen i 

olika landsting, men om möjligt även i olika länder.  Informanternas okunskap om 

nätjournalens funktioner tyder även på att det finns ett ointresse bland informanterna för 

nätjournalen i stort. Något som i relation till tidigare forskning om läkares strategier vid 

införandet av kvalitetsstyrning i sjukvården väcker frågor kring vilken strategi läkare 

använder sig av i sitt agerande gentemot nätjournalen, samt om den nuvarande strategin 

kommer att förändras om läkare upplever att patienter i allt högre grad efterfrågar tjänsten. 



47 
 

Avslutningsvis så har den här studien bidragit till att synliggöra hur läkare använder sig av 

nätjournalen, och vilka effekter de upplever att tjänsten haft på relationen mellan läkare och 

patient. Det finns dock flera intresseväckande forskningsfrågor som fortfarande behöver 

besvaras och med allt fler landsting som introducerar nätjournalen finns också stora 

möjligheter till fortsatta studier i ämnet. Det finns därmed all anledning att även i framtida 

forskning låta nätjournalen ikläda sig rollen som studieobjekt.  
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9.Bilaga  

9.1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- arbetsspecialisering 

- patientgrupper 

 

Journalen 

- hur används journalen i det vardagliga arbetet 

- journalens funktion 

 

Nätjournalen 

- hur upplevdes införandet 

- medverkan i utformningen 

- instruktioner 

 

Läkaren och nätjournalen 

- har nätjournalen påverkat journalföring 

- kommunikation om nätjournalen i patientmötet 

- arbetsbelastning 

- fördelar/ nackdelar 

 

Patienterna och nätjournalen 

- märker man att patienterna läser nätjournalen 

- ansvarsutkrävande 

- patientinflytande 

 

Övriga tankar och synpunkter  

 


