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Sammanfattning
Inledning: I takt med digitaliseringen har digital hälsolitteracitet blivit en av de viktigaste
hälsoindikatorerna. Då individen förväntas vara mer delaktig i sin egen hälsa krävs en viss nivå av
digital hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att finna och använda digital hälsoinformation och
hantera digitala verktyg. Forskning visar att begränsad digital hälsolitteracitet leder till sämre hälsa
och höga samhällskostnader och pekar på demografiska och socioekonomiska skillnader i
befolkningen. Syfte: Att undersöka och beskriva faktorer som kan öka och främja människors
digitala hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, baserat på den forskning som
publicerats de senaste fem åren. Metod: En systematisk litteraturstudie användes som design.
Sökningar gjordes i PubMed och Cinhal och resulterade slutligen i 14 vetenskapliga originalartiklar
som analyserades tematisk. Resultat: Fem teman identifierades; Inre drivkrafter, Levnadsvanor,
Sociala faktorer, Praktisk erfarenhet och Användarvänlighet. En koppling fanns mellan positiva
förväntningar, intresse för att söka hälsoinformation, hälsomedvetenhet, hälsosamma levnadsvanor
och digital hälsolitteracitet. Social interaktion och stöd samt omfattningen av tid ägnad åt digitala
verktyg motiverade till användning, bidrog till praktisk erfarenhet och främjade digital
hälsolitteracitet. Slutsats: Då de inkluderade artiklarna representerar både kvalitativ och kvantitativ
forskning från ett flertal delar av världen samt studiepopulationer med varierande ålder och kön är
det sannolikt att litteraturstudiens resultat kan bidra till att öka förståelsen för vad som främjar och
ökar hälsolitteracitet i befolkningen och även utgöra ett medel för individen att uppnå bättre hälsa.
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Abstract
Introduction: In the digital era, digital health literacy has become one of the most important
health indicators. As individuals are expected to be more involved in their own health, a certain
level of digital health literacy is required. Digital health literacy is the ability to find and use
digital health information and manage digital tools. Research shows that low digital health
literacy leads to poorer health outcomes and high costs for the society and indicates demographic
and socio-economic differences in the population. Aim: To investigate and describe factors that
can increase and promote people's digital health literacy from a public health science
perspective, based on research published in the last five years. Methods: A systematic literature
review was conducted. Searches were made in PubMed and Cinhal and 14 scientific original
articles were analyzed thematically. Results: Five themes were identified; Motivation, Lifestyle
behaviour, Social factors, Practical experience and Usability. There were sassociations between
digital health literacy and positive expectations, interest in seeking health information, health
awareness, and healthy life style. Social interaction and support as well as the amount of time
spent on digital tools motivated and contributed to practical experience and promoted digital
health literacy. Conclusion: As the articles reviewed represent both qualitative and quantitative
research from several parts of the world and study populations of varying ages and sex, it is
likely that the results of this literature study may help increase the understanding of what
promotes and increases digital health literacy in the population and also constitutes a means for
individuals to achieve better health.
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INTRODUKTION
Inledning
Teknikutvecklingen går snabbt och digitaliseringen av samhället har inneburit stora förändringar
inom många områden de senaste åren, världen över. I Sverige har vi ett övergripande mål om att
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (SOU 2016:89). Då hälso- och
sjukvården står inför stora folkhälsoutmaningar med bland annat en allt äldre befolkning,
livsstilssjukdomar och därmed ökade kostnader (Socialdepartementet & SKL, 2016) satsas här
stort på digitalisering för att effektivisera och samtidigt underlätta för medborgare att söka
information, ta mer ansvar och kunna vara mer delaktiga i beslut om den egna hälsan (WHO,

2008). För att medborgare ska kunna möta dessa krav behöver vi inneha en viss nivå av
hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att förstå och använda hälsoinformation för att kunna fatta
beslut om den egna hälsan (Mårtensson & Hensing, 2011; Nutbeam, 2008). Det är emellertid
inte bara hälso- och sjukvården som står bakom den hälsoinformation som finns tillgänglig
online; internet och sociala medier utgör en gigantisk plattform för spridning av
hälsoinformation av olika kvalitet. Således ställs höga krav på medborgare att även kunna avgöra
om informationskällan är pålitlig (Paige, Krieger & Stellefson, 2018; Hansen, 2019). För att
kunna avgöra digital informations trovärdighet, hantera digitala verktyg och navigera intelligent
bland hälsoinformation på olika plattformar krävs också en viss nivå av digital hälsolitteracitet
(Norman & Skinner, 2006). Digitaliseringen är en utmaning, i synnerhet då Mahmud (2014)
menar att vi människor inte förberetts i samma takt som teknikutvecklingen i att ta eget ansvar,
och inte i den omfattning som krävs. Enligt WHO (2013) är hälsolitteracitet en av de viktigaste
hälsoindikatorerna i dagens samhälle. Eftersom förmåga och förutsättningar varierar i
befolkningen, varierar också nivån av hälsolitteracitet, vilket leder till klyftor i befolkningen. Ur
ett folkhälsovetenskapligt perspektiv kan hälsolitteracitet ses som en hälsofrämjande resurs för
både individ och samhälle. Fokus ligger på att främja individers kunskap och förmåga, för att
öka nivån av hälsolitteracitet, så att medborgare ska kunna vara mer delaktiga och ta ansvar för
sin egen hälsa (Nutbeam, 2008). Begränsad hälsolitteracitet kopplas till sämre hälsa och för tidig
död (Berkman et al., 2011; Nutbeam, 2008; WHO, 2013) och återfinns ofta bland äldre samt
bland människor med kort utbildning eller sämre socioekonomisk status (Neter & Brainin, 2012;
Norman & Skinner, 2006) vilket skapar ojämlikhet, en digital klyfta. Således är digital
hälsolitteracitet en viktig folkhälsofråga som påverkar både individ och samhälle. Den här
studien ämnar undersöka och beskriva faktorer som kan öka och främja människors digitala
hälsolitteracitet.
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Health literacy och digital literacy
I internationell litteratur används oftast den engelska benämningen Health literacy för att
beskriva förmågan att förstå och använda hälsoinformation (Ringsberg, Olander & Tillgren,
2017). Enligt Ringsberg et al. (2017) har Sverige inte någon vedertagen översättning av Health
Literacy, men begreppet hälsolitteracitet förkommer relativt ofta, och används därför i denna
studie. Enligt Ringsberg et al. (2017) har ett flertal definitioner utvecklats under åren i takt med
att förståelsen ökat för vad hälsolitteracitet innebär för både individen och samhället. I samband
med ett omfattande europeiskt forskningsprojekt, European Health Literacy Project (HLS-EU)
(Sörensen et. al., 2015) togs en förklaringsmodell fram för att beskriva hälsolitteracitet.
Modellen baseras på nitton definitioner där de flesta definitioner hade ett patient- och
vårdinriktat perspektiv där hälsolitteracitet ses som en risk snarare än ett hälsofrämjande
perspektiv där begreppet utgör en resurs eller tillgång för individen (Sörensen et. al., 2015). I
modellen vävs flera aspekter och komponenter in och kopplas till hälsolitteracitet (Figur 1).

Figur 1. Förklaringsmodell till hälsolitteracitet enligt European Health Literacy Project. (Sörensen et. al., 2015)

Den här studien utgår från det hälsofrämjande perspektivet, där Nutbeam (1998) definierar
hälsolitteracitet enligt följande: ”Health literacy represents the cognitive and social skills which
determine the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use
information in ways which promote and maintain good health”. Nutbeam (2000) har även delat
in hälsolitteracitet i en funktionell, en interaktiv och en kritisk nivå. Nivåerna inkluderar allt från
en basal förmåga att tillgodogöra sig och hitta information till att mer kritiskt analysera och
värdera hälsoinformation inför egna beslut och diskussion på samhällsnivå.
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Denna studie fokuserar på digital hälsolitteracitet. Med digital hälsolitteracitet avses förmågan
att söka, finna och förstå hälsoinformation från elektroniska källor samt vara kapabel att använda
informationen för att ta beslut om eller främja den egna hälsan (Norman & Skinner, 2006).
Begreppet digital hälsolitteracitet förekommer i svensk litteratur som en översättning av digital
literacy (HFS, 2014; Mårtensson & Hensing, 2011) och används i denna studie. I internationell
litteratur finns flera benämningar på digital hälsolitteracitet varav de två vanligaste är Electronic
Health Literacy (eHL) och Digital Literacy, härav förekommer båda dessa benämningar som
sökord för studien. Begreppet Media Health Literacy (MHL) inkluderades också i studien,
svensk benämning media hälsolitteracitet. Enligt Levin-Zamir & Bertschi (2018) baseras och
bygger begreppet Media Health Literacy på media litteracitet och hälsolitteracitet, två viktiga
komponenter för att förstå omfattningen och betydelsen av digital hälsolitteracitet. Norman och
Skinner förklarar digital hälsolitteracitet med hjälp av en modell som beskriver komplexiteten
och de olika kunskaper och färdigheter som krävs för att individen till fullo ska kunna engagera
sig i och ta ansvar för sin egen hälsa i det digitala informationssamhället (Norman & Skinner,
2006). Modellen illustreras som en lilja med sex blomblad, där varje blomblad utgör en
komponent. Sammantaget är det sex komponenter som kopplas till digital litteracitet:
traditionell-, dator-, informations-, hälso-, media- och vetenskaplig litteracitet. Levin-Zamir och
Bertschi (2018) menar att Norman och Skinners modell visar att digital hälsolitteracitet kräver
mycket mer än triviala färdigheter av individen och kopplar dessa komponenter vidare till
sociala sammanhang, eftersom det är där kunskap, kompetens och hälsolitteracitet utvecklas. I en
ekologisk modell (Figur 2) beskrivs hur olika faktorer påverkar digital hälsolitteracitet och media
litteracitet utifrån perspektiven individ, situation och omgivning (Levin-Zamir & Bertschi,
2018).
Med dessa modeller som bakgrund blir det tydligt att det ställs höga krav på individen, och ur ett
folkhälsovetenskapligt perspektiv blir det en prioritering att undersöka vilka faktorer som kan
öka och främja människors digitala hälsolitteracitet och fungera som hälsofrämjande individuella
resurser för den egna hälsan.
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Figur 2. Förklaringsmodell som beskriver digital hälsolitteracitet (eHL) och media hälsolitteracitet (MHL) i dess kontext (LevinZamir & Bertschi, 2018)

Folkhälsovetenskaplig relevans
Agenda 2030 innehåller 17 globala mål vilka syftar till hållbar utveckling (Regeringskansliet,
u.å.a.). De globala målen gällande mänskliga rättigheter, jämlikhet, utbildning och god hälsa kan
kopplas till digital litteracitet, så även nyckelbegreppet empowerment, att ha egenmakt eller
kontroll över den egna hälsan för att kunna vara delaktig, ur ett hälsofrämjande perspektiv
(Ringsberg et al., 2014). Hälsolitteracitet är en viktig determinant för hälsa och har därför
behandlats i The Solid facts (WHO, 2013). Enligt WHO främjar hälsolitteracitet samhället
såtillvida att individer med högre nivå av hälsolitteracitet bidrar mer till samhället, är mer
uppdaterade och medvetna samt har bättre hälsa än individer med begränsad hälsolitteracitet.
Individer med begränsad hälsolitteracitet har bland annat mer riskfyllda hälsobeteenden, deltar
mer sällan i hälsofrämjande aktiviteter, drabbas av större antal arbetsolyckor, har fler
sjukhusbesök och en för tidig död jämfört med individer med hög hälsolitteracitet. Om
befolkningens hälsolitteracitet ökar kan det bidra till en mer jämlik hälsa enligt The European
Health Literacy Survey (WHO, 2013). Hälsolitteracitet som individuell resurs, ur ett
hälsofrämjande perspektiv, kopplas, enligt Nutbeam (2008) till forskar- och vuxenutbildning och
hälsopromotion. Forskningen kring detta synsätt är inte så utvecklad men fokus ligger på att
skapa förutsättningar för människor att nå ökad kontroll över den egna hälsan och de faktorer
som påverkar den (Nutbeam, 2008). Här kan en återkoppling göras till nyckelbegreppet
empowerment, att individer i dagens digitala samhälle förväntas vara mer delaktiga och ha makt
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eller kontroll över sin egen hälsa. Kontentan blir att digital litteracitet är en viktig individuell
rättighet kopplad till individens hälsostatus samt en nödvändighet för en hållbar positiv
utveckling av samhället.

Hälsolitteracitet och digital hälsolitteracitet i befolkningen
Kunskapsläget är inte så stort gällande omfattande mätningar som specifikt fokuserar på
hälsolitteracitet och digital hälsolitteracitet i befolkningen. Men WHO (2013) beskriver i The
European Health Literacy Survey att nästan hälften av den europeiska befolkningen som var
med i undersökningen hade begränsad hälsolitteracitet. Även då det gäller USA, finns liknande
resultat, där Mackert et al. (2016) beskriver att nära hälften av befolkningen har begränsad
hälsolitteracitet, det vill säga stora svårigheter att hitta och använda hälsoinformation.
The European Health Literacy Survey baserades på en tvärsnittsstudie som genomfördes under
åren 2009 - 2012 i Europa, med syfte att kartlägga och mäta hälsolitteracitet i befolkningen
(WHO, 2013). Tvärsnittsstudien var den första i sitt slag i Europa och inkluderade data från åtta
europeiska länder som visade att 47% av deltagarna hade begränsad hälsolitteracitet (Sörensen
et. al., 2015). Studien definierade även subgrupper med begränsad hälsolitteracitet, vilket kunde
relateras till sämre socioekonomiska förhållanden, hög ålder och kort utbildning (Sörensen et.
al., 2015). Gällande Sverige, visar Wångdahl (2015 - 2016) på sociodemografiska skillnader, då
begränsad hälsolitteracitet är vanligt i Sverige bland anländande flyktingar och asylsökande.
Gällande digital hälsolitteracitet visar flera studier att äldre, etniska minoriteter samt människor
med kort utbildning, låg inkomst, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är de som oftast
har begränsad digital hälsolitteracitet (Berkman et al., 2011; Neter & Brainin, 2012; Norman &
Skinner, 2006; Pendell, Withers, Castek & Reder, 2013). Dock visar Norman och Skinner (2006)
även att då nivån av digital hälsolitteracitet ökar till exempel genom samhällsinterventioner, ökar
också intresset och användningen av datorer och internet - även då faktorer som ålder, inkomst
och utbildningsnivå beaktats.
Det finns alltså stora skillnader i befolkningen gällande hälsolitteracitet och digital
hälsolitteracitet. Skillnader gällande digital hälsolitteracitet brukar på engelska kallas för ”the
digital divide” ((Levin-Zamir & Bertschi, 2018) och som på svenska skulle kunna översättas
med en digital klyfta. För att minska den digitala klyftan i befolkningen bildades två nätverk i
samband med arbetet med The European Health Literacy Survey (WHO, 2013); Health Literacy
Centre Europe samt ett nordiskt nätverk. Nätverken har till syfte att arbeta med hälsolitteracitet i
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befolkningen. Begreppet digital hälsolitteracitet har lyfts in i arbetet för att förtydliga att
individen behöver inneha fler färdigheter och mer kunskap än hälsolitteracitet för att finna och
tillgodogöra sig hälsoinformation på internet och i sociala medier (Sörensen et. al., 2015).

Sverige och digitaliseringen
Regeringen har tagit fram en digitaliseringsstrategi med det övergripande målet att Sverige ska
bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (SOU 2016:89). Strategin är
avsedd att utgöra grunden för en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling, för att
sysselsättningen ska öka och för att Sverige ska bli mer konkurrenskraftigt.
Regeringen har i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram Vision e-hälsa
2025 (Regeringskansliet, 2016) som bygger på digitaliseringsstrategin men fokuserar på området
e-hälsa och avgränsas till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Visionen är ett stöd för utveckling
och anpassning av digitaliseringssystem som ska vara så icke-diskriminerande, användarvänliga
och individanpassade som möjligt. Visionen ska stärka medborgares delaktighet och
självbestämmande om den egna hälsan.
Begreppen hälsolitteracitet och digital hälsolitteracitet nämns vare sig i Digitaliseringsstrategin
eller Vision e-hälsa 2025, ändå är hälsolitteracitet en prioriterad folkhälsofråga, och en viktig
determinant för hälsa (WHO, 2013). För att på bästa sätt kunna skapa möjligheter och ge
förutsättningar för ökad digital hälsolitteracitet i befolkningen blir det viktigt att undersöka vilka
faktorer som bidrar till att öka och främja digital hälsolitteracitet. Ur ett folkhälsovetenskapligt
perspektiv är det ett krav för att Sverige ska uppnå de folkhälsopolitiska målen
(Folkhälsomyndigheten, u.å.a.) nr 2 Kunskap, kompetens och utbildning, nr 7: Kontroll,
inflytande och delaktighet och nr 8: Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla.

Kostnader för begränsad hälsolitteracitet och digital hälsolitteracitet
Ett av huvudsyftena med digitaliseringen är att göra hälso- och sjukvården mer kostnadseffektiv
och lättillgänglig, ändå finns en global oro för stigande hälso- och sjukvårdkostnader (WHO,

2008). Samsyn råder globalt om att ökad hälsolitteracitet, skulle sänka vårdkostnaderna (Paige
et al., 2018; Palumbo, 2017). En systematisk litteraturstudie, inkluderande 10 studier, visade att
kostnaderna för begränsad hälsolitteracitet är höga världen över, dock är studierna få inom
området och därmed är resultaten inte helt tillförlitliga (Eichler, Wieser & Brugger, 2009).
Mackert et al. (2016) menar att nästan hälften av de vuxna i USA har begränsad hälsolitteracitet
och stora svårigheter att hitta och använda hälsoinformation och motsvarande siffror har
uppmätts i Europa (Sörensen et la., 2015). Få studier visar exakta siffror över vad
hälsolitteracitet kostar samhället och individen, och än färre studier finns vad gäller digital
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hälsolitteracitet. Health Literacy Centre Europe (HLCE), (u.å.) redovisar dock att begränsad
hälsolitteracitet kostar den amerikanska ekonomin mellan 106 – 238 miljarder USD per år.
Ytterligare beräkningar i Schweiz och Amerika visar att begränsad hälsolitteracitet, svårigheter
med att hitta och använda ahälsoinformation, belastar hälso- och sjukvårdens budget med
ytterligare ca 3 - 5% och patienten själv belastas med kostnader om ca 7798 USD per år (HLCE,
u.å.). Begränasad hälsolitteracitet har en negativ påverkan på individens hälsa och medför stora
kostnader för både samhälle och individ, samtidigt beskriver HLC (u.å) att interventioner riktade
mot individer med begränsad hälsolitteracitet är kostnadseffektiva.
Nationell svensk statistisk i form av siffror är svår att finna. Hälsolitteracitet och digital
hälsolitteracitet går ofta inte att urskilja statistiskt, men finns som en tråd i flera sammanhang.
Exempel är; Folkhälsodata (Folkhälsomyndigheten, u.å.b.) där statistik redovisas om indikatorn;
Delaktighet och inflytande i samhället, men inget specifikt nämns om digital hälsolitteracitet. På
Vården i siffrors hemsida (https://vardenisiffror.se) finns statistik om indikatorer från Hälso- och
sjukvårdsrapporten, till exempel medborgarnas syn på vården, tillgänglighet, väntetider, samt
statistik för ett antal sjukdomstillstånd, men inte heller här nämns något specifikt om digital
hälsolitteracitet. I propositionen om den ojämlika fördelningen i hälsa, utgår diskussionen från
de lagstadgade diskrimineringsgrunderna som innefattar kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, religion, funktionsnedsättning, etinsk tillhörighet och ålder. Inget specifikt om digital
hälsolitteracitet nämns heller här (Proposition 2017/18:249).

Syfte
Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och beskriva faktorer som
kan öka och främja människors digitala hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv,
baserat på den forskning som publicerats de senaste fem åren.
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METOD
För att undersöka och beskriva faktorer som kan öka och främja människors digitala
hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv valdes en systematisk litteraturstudie
som design. Studien genomfördes i enlighet med vad som beskrivits av Braun och Clarke (2006).
Metoden inkluderar systematisk insamling, organisering och tolkning av material vilket ökar
förståelsen för det vi undersöker (Malterud, 2001). Metodiken i en systematisk litteraturstudie är
mycket strikt vilket minimerar bias, till skillnad från icke-strukturerade litteraturstudier där
författare ofta är experter och kan påverkas av sina egna tankar, teorier och kunskaper i
skrivandet (Bettany-Saltikov, 2009). Studiedesignen ger således en objektiv översikt av aktuella
forskningsresultat kopplade till studiefrågan.

Datainsamling
Som ett första steg gjordes osystematiska sökningar (Nyberg, 2000) i databaserna WorldCat,
PubMed och Google Scholar. Sökorden baserades på artiklar, referenslistor och nyckelord som
bedömdes relaterade till studiefrågan. Ostrukturerade sökningar gjordes vid ett stort antal
tillfällen under perioden 22 november 2018 till 20 april 2019. I april 2019 utökades den
osystematiska sökningen till att innefatta Cinahl. De sökord som gav flest träffar relaterat till
studiefrågan identifierades och antecknades inför den systematiska litteratursökningen. Svenska
MeSH (Medical Subject Headings) för att få ytterligare idéer om och förfina användbara sökord.
Sökord var; Literacy, digital, digital literacy, ehealth literacy, public health, digital divide and
factors (Tabell. 1).
I nästa steg, den strukturerade sökningen som skedde den 23 april 2019, kombinerades de
förfinade sökorden och sökvägarna i PubMed och Cinahl (Tabell 1). I de fall relevanta artiklar
inte fanns tillgängliga i fulltext här, användes WorldCat eller Google Scholar (Stark Ekman,
2018). Alla relevanta artiklar sorterades in i mappar. Databaserna PubMed och Cinahl valdes då
båda har god täckning för att svara på studiefrågan inom ämnesområdena; hälso- och
vårdvetenskap samt psykologi, socialpsykologi och sociologi. Båda är användarvänliga och de
kompletterar varandra.
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Tabell 1. Sökningar av vetenskapliga artiklar som valdes till litteraturstudien
Sökmotor
Sökord
Antal
Antal lästa
Antal lästa
träffar
abstrakt
artiklar
20190423
Cinahl

Literacy AND digital

19

13

9

Antal
inkluderade
artiklar
2

Cinahl

Digital literacy OR
ehealth literacy

52

16

9

7

Cinahl

Digital literacy OR
ehealth literacy AND
public health Abstract
(A)
Digital literacy OR
ehealth literacy AND
factors
Title (T)
Literacy AND digital
divide
Literacy AND digital (T)

19

-

-

-

21

-

-

-

2

-

-

-

37

11

3

2

Digital literacy OR
ehealth literacy
Digital literacy OR
ehealth literacy AND
factors (T)
Digital literacy OR
ehealth literacy AND
Public health (A)
Digital divide AND
literacy

85

5

1

5

5

5

Cinhal

Cinahl
PubMed
PubMed
PubMed

PubMed

PubMed

3

2

4

Urval
Sökning av artiklar smalnades av och begränsades genom att välja avancerad sökning samt filter
som Journal Article/Research Article, peer reviewed, publicerade de senaste fem åren (Cinahl;
april 2014-april 2019) och språk engelska. Endast vetenskapliga originalartiklar inkluderades.
Således exkluderades allt annat material. I nästa steg lästes samtliga titlar till de 246 artiklarna,
50 av dessa artiklar hade en titel som motsvarade studiens syfte, dessa 50 artiklars abstrakt
lästes. Efter genomläsning av abstrakts visade sig 27 abstrakt passa in i studiens syfte. Dessa 27
artiklar lästes i sin helhet för att slutligen finna 14 lämpliga artiklar för analys. Artiklar med
inriktning mot definierade patientgrupper med kroniska sjukdomar eller diagnoser,
professionella t ex inom hälso- och sjukvård eller apotek, att testa och utveckla mätinstrument
för hälsolitteracitet eller säkerhets- och integritetsfrågor exkluderades då syftet var att undersöka
faktorer som är relevanta för gemene man. Motiv till att exkludera material publicerat längre
tillbaka än fem år var att med tanke på den snabba teknikutvecklingen få fram så färskt och
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relevant underlag som möjligt för analys. Före analys kontrollerades artiklarna i Ulrichweb.
Ulrichweb är ett verktyg som säkerställer att artiklar är publicerade i en vetenskaplig tidskrift där
peer-review-granskning används.

Analys
De 14 artiklar som valdes ut för analys lästes flera gånger och granskas utifrån checklistorna
Critical Appraisals Skills Programme (CASP) och STrengthening the Reporting of
OBservational studies in Epidemiology (STROBE) för att säkerställa kvaliteten på de kvalitativa
och kvantitativa studier som redovisades i artiklarna. Checklistorna innehåller 10 respektive 22
punkter och fungerar som en typ av kvalitetssäkring om artiklarnas trovärdighet, att studierna
utförts på ett godtagbart sätt och att studien och resultaten är trovärdiga och användbara.
Checklistorna inkluderar till exempel punkter för granskning av titel, syfte, vald metods
lämplighet i förhållande till syfte, tillvägagångssätt vid urval och datainsamling och hantering av
material, variabler, statistiska metoder, bias, kontroll om att resultaten svarar på studiefrågan och
att författarna förhållit sig till etiska principer. Studier som ej visade sig inte kunna svara på
studiefrågan, eller inte tydligt uttryckt tillvägagångssätt gällande etiska överväganden valdes
bort.
Analysen baseras på Braun och Clarkes (2006) guide, steg för steg, tematisk analys i sex faser
(Tabell 2). Vid en väl genomförd analys och tydlig studiefråga är den tematiska analysen
lättillgänglig och flexibel och resulterar i en rik och detaljerad redovisning av data som samtidigt
är komplex (Braun & Clarke, 2006). Analysen börjar i själva verket, som Braun och Clarke
också nämner, redan vid datainsamlingen då intressanta ord och mönster utkristalliseras.
Tabell 2. Den tematiska analysens sex faser (Braun & Clarke, 2006)

Fas 1
Fas 2
Fas 3
Fas 4
Fas 5
Fas 6

Bli bekanta med datamaterialet
Generera initiala data – data av betydelse för ämnet
Sök och samla teman – baserade på data
Granska och förfina teman – utefter relevans
Definiera och namnge teman
Sammanställ och återge funna teman

De 14 artiklarna lästes noggrant ett flertal gånger, textstycken som kunde kopplas till studiens
syfte markerades med notislappar. Textstyckena kopieras till ett Excel-dokument redan i den
första fasen. I fas två lästes de utvalda textstyckena flera gånger för att finna koder, det vill säga
nyckelord, med en djupare innebörd för studiens syfte. I fas tre klipptes koderna från de 14
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artiklarna in i ett Powerpoint-dokument, här tolkades, jämfördes och flyttades koderna fram och
tillbaka under flera olika teman med hjälp av en mind-map (Braun & Clarke, 2006).
Avgränsningen mellan de olika koderna och deras koppling till teman förfinades i fas fyra och
fem, en del koder försvagades i innebörd och förkastades, enligt Braun och Clarke. Fem teman
kontrollerades mot studiefrågan och fastställdes slutligen genom att använda Braun och Clarkes
test; att kunna formulera en beskrivning av varje tema bestående av max två meningar. I fas sex
sammanställs analysrapporten som ligger till grund för resultaten som presenteras nedan.

Etiska överväganden
Etiska överväganden är essentiellt för forskning och är en kvalitetssäkring om att forskningen
genomförts på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Alla artiklar som ingår i analysen
har granskats ur ett etiskt perspektiv. I de fall material utgjorts av empiriska data har det framgått
att författarna följt etiska principer om informations-, samtycke-, konfidentialitets- och
nyttjandekrav, genomgått etisk prövning eller på annat trovärdigt sätt kunna redovisa att studien
utförts under etiskt godtagbara förhållanden. Inga intressekonflikter får föreligga, till exempel
ekonomiska, som sponsorer av studier, då de kan påverka resultatens tillförlitlighet (SBU, 2017).
Den systematiska litteraturstudien utgår från en metodik som syftar till att minimera bias, således
har författaren till denna studie förhållit sig så objektiv som möjligt till insamlade data i syfte att
undvika vinkling eller tolkning av det material som presenteras (Bettany-Saltikov, 2009).
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RESULTAT
Studien baserades på 14 vetenskapliga originalartiklar (Bilaga 1). Se Bilaga 1, Tabell 3, för en
beskriving av de 14 inkluderade studierna. Av de 14 vetenskapliga originalartiklarna, kommer
fyra från Nordamerika (4 USA), fem från Asien (1 Sydkorea, 1 Japan, 3 Taiwan), två från
Mellanöstern (1 Israel, 1 Iran), två från EU (1 England, 1 Grekland) och en från Australien.
Antalet deltagare varierade från N=21 - 4974. Alla studier utom en inkluderade vuxna (18 år och
äldre), medan en studie inkluderade delatagare mellan 15 - 17 år. Tre studier inkluderade bara de
som var 45 år eller äldre, en studie inkluderade de som var 37 år eller äldre och två av studierna
inkluderade bara universitetsstudenter. En studie inkluderade endast deltagare med Typ 2
diabetes, en studie inkluderade endast deltagare med förhöjd risk för hjälrt- och kärlsjukdom och
en studie indluderade endast deltagare med tandsjukdom.
Den tematiska analysen resulterade i fem avgränsade teman som vart och ett utgjorde faktorer
som kan öka och främja människors digitala hälsolitteracitet och således besvarade studiens
syfte. Temana var; Inre motivation, Praktisk erfarenhet, Levnadsvanor, Användarvänlighet och
Sociala faktorer. Flera av dessa faktorer fanns representerade i flertalet studier (Figur 3). Teman
beskrivs närmare nedan.
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Figur 3. Teman som ingick i respektive studie i analysen.

Inre drivkrafter
Flera studier (50%, 7 av 14) visade att inre drivkrafter, så som nyfikenhet och intresse av att söka
information online, uppfattningen om att internet är en lättillgänglig och betydande
informationskälla samt att informationen är till praktisk egennytta och viktig inför
beslutstagande om den egna hälsan, främjade digital hälsolitteracitet (Mackert et al., 2016; Price12

Haywood, Harden-Barrios, Ulep & Luo, 2017; Richtering et al., 2017; Valizadeh-Haghi &
Rahmatizadeh, 2018; Yu, Lin & Liao, 2017). I en studie bland äldre visade sig inre drivkrafter
som positiva förväntningar, inre önskan och vilja att söka information och känslan av att inte
vara ensam ökade motivationen för att använda digitala verktyg, vilket främjade digital
hälsolitteracitet (Tsai, Shillair & Cotten, 2017). Slutligen visade två studier av college-studenter
på att hög hälsomedvetenhet, att skatta den egna hälsan högt och att känna större ansvarskänsla
och omsorg för den egna hälsan fungerade som inre drivkrafter till att använda internet och
därmed främjade digital hälsolitteracitet (Hsu et al., 2014; Yang, Luo & Chiang, 2017).

Användarvänlighet
De digitala verktygens användarvänlighet är en viktig faktor för att uppmuntra till användning av
dem. Individer som finner digitala verktyg attraktiva och hjälpsamma, använder dem i större
utsträckning och detta främjar och ökar nivån av digital hälsolitteracitet. I en studie uppgav äldre
hälsoportalanvändare att problem med tillgänglighet, bokning av tider, lång svarstid på
förfrågningar samt många olika användarkonton och lösenord bidrog till att motivationen att
använda digitala verktyg sjönk och skulle behöva åtgärdas för att öka motivationen till
användning (Price-Haywood, et al., 2017). Rowsell et al. (2015) rekryterade individer med olika
nivå av digital hälsolitteracitet till en studie för att undersöka deras syn på användarvänligheten
av en hälsoplattform utformad för individer med begränsad digital hälsolitteracitet. Rowsell et al.
fann att oavsett digital hälsolitteracitets-nivå var audiovisuella inslag, motiverande information
och att ”känna igen sig” främjade för användarvänligheten och nivån av digital hälsolitteracitet.
Rowsell et al. såg även att lättbegriplig layout och text, enkelhet att navigera och frågesport
online främjade digital hälsolitteracitet. Dessutom visade resultaten av studien att samma enkla
typ av användarvänlig plattform accepterades och fungerade även för individer med högre nivå
av digital hälsolitteracitet samtidigt som plattformen fungerade främjande för individer med
lägre digital hälsolitteracitet (Rowsell et al., 2015). Två studier visade att omedelbar feedback på
aktiviteter online, uppskattades och uppfattades som en typ av uppmuntran som bidrog till ökad
användarvänlighet och främjande för digital hälsolitteracitet (Rowsell et al., 2015; Yu et al.,
2017). Studier av både Tsai et al. (2017) och Yu et al. (2017) visade att lära genom att ”leka”
(trial and error) minskar rädslan för att använda digitala verktyg vilket gör dem mer
användarvänliga, främjar och motiverar användning och ökade nivån av digital hälsolitteracitet,
både bland vuxna och i den äldre befolkningen.
Slutligen var tillgång till teknisk support också en viktig faktor för användarvänlighet och av
betydelse för digital hälsolitteracitet bland äldre (Tsai et al., 2017; Price-Haywood et al.; 2017).
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Yu et al. (2017) fann även att teknisk support var en viktig parameter för vuxna på landsbygden
och främjade digital hälsolitteracitet.

Praktisk erfarenhet
Analysen av artiklarna visade att tidigare praktisk erfarenhet av datorer och internet, erfarenhet
av att söka och hitta information och att våga prova sig fram var viktiga faktorer kopplade till
digital hälsolitteracitet. Flera studier visade att även omfattningen av tid tillbringad på internet
var starkt kopplad till en högre nivå av digital hälsolitteracitet (Price-Haywood et al. 2017;
Richtering et al, 2017; Yu et al., 2017). Vidare studerade Price-Haywood et al. (2017) sambandet
mellan äldre användare och icke-användare av hälsoportaler och fann att de som hade praktisk
erfarenhet av och använder portaler var mer motiverade att använda hälsoappar som stöd i tex
behandling, vilket främjade digital hälsolitteracitet. En studie av Mackert et al. (2016) visade ett
signifikant samband mellan användandet av hälsoappar och nivån av hälsolitteracitet. Studien
visade att praktisk erfarenhet är viktig för nivån av hälsolitteracitet. Att tidigare praktisk
erfarenhet av datorer främjar digital hälsolitteracitet visar även studier av Tsai et al. (2017) och
Valizadeh-Haghi och Rahmatizadeh (2018). Slutligen visar studier av både Tsai et al. (2017) och
Yu et al. (2017) att lära genom att ”leka” (trial and error) kan bidra till mer erfarenhet då detta
minskar rädslan för att använda digitala verktyg och motiverar till användning, vilket ökar nivån
av digital hälsolitteracitet, både bland vuxna och i den äldre befolkningen.

Levnadsvanor
Flera studier påvisade att hälsosamma levnadsvanor, som fysisk aktivitet, mat och sömn var
kopplade till en högre nivå av digital hälsolitteracitet. Bland collegestudenter fanns det till
exempel en association mellan hög digital hälsolitteracitet och hälsosamma levnadsvanor, som
fysisk aktivitet, mat och sömn (Hsu et al., 2014; Yang et al., 2017). Yang et al. (2017) menar
också att digital hälsolitteracitet kan fungera som en viktig determinant för förmågan att
bibehålla och främja hälsa. Även Xesfingi och Vozkis (2016) fann samband mellan nivån av
digital hälsolitteracitet och fysisk aktivitet. Hsu et al. (2014) hävdar, baserat på deras resultat
bland college-studenter, att skolan kan öka elevers nivå av digital hälsolitteracitet genom att
förespråka och ge förutsättningar för goda levnadsvanor. Likaså fann Mitsutake et al. (2016) ett
signifikant samband mellan hög digital hälsolitteracitet och benägenheten att motionera och äta
hälsosam mat då de undersökte kopplingen mellan digital hälsolitteracitet och hälsosamma
levnadsvanor bland vuxna internetanvändare.
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Sociala faktorer
Ett flertal studier visade att sociala faktorer var av betydelse för ökad digital hälsolitteracitet.
Den sociala omgivningen, social interaktion och stöd påverkade och motiverade användningen
av digitala verktyg. Enligt Tsai et al., 2017 var en stödjande omgivning, stöd och uppmuntran av
familjen eller andra viktiga personer, så som vänner viktiga faktorer som ökade digital
hälsolitteracitet bland äldre. Vidare fann Hayat, Brainin och Neter (2017) att digital
hälsolitteracitet ökade hos individer med begränsad digital hälsolitteracitet då de fick hjälp med
aktiviteter online och/eller hittade andra med liknande hälsoproblem online. Dessa individer
upplevde också bättre hälsa än de som inte fick hjälp eller hittade andra med liknande
hälsoproblem. Att finna andra med liknande hälsoproblem bidrog även till bättre hälsoutfall och
främjade digital hälsolitteracitet bland etniska minoritetsgrupper i Israel, i synnerhet bland
palistinier jämfört med den judiska befolkningen i Israel. Resultaten Hayat, Brainin och Neter
(2017) fann har bidragit till en bättre förståelse för hur den sociala omgivningen,
mellanmänskligt stöd, påverkar digital hälsolitteracitet och bidrar till bättre upplevd hälsa. Även
Yang et al. (2017) påvisade i en studie bland college-studenter vikten av mellanmänskligt stöd
för nivån av digital hälsolitteracitet. Yu et al. (2017) studerade individer på landsbygden och
faktorer kopplade till digital hälsolitteracitet som påverkade användning av IKT-verktyg. De
fann att social interaktion och att lära av varandra främjade digital hälsolitteracitet. Resultaten
visade också att datoranvändning influerades av det vardagliga sociala livet (delaktighet i
grupper, arbetssätt, familj, utbildning) och främjade digital hälsolitteracitet.
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DISKUSSION
Resultatdiskussion
Analysen av de 14 artiklar som inkluderats resulterade i fem teman som svarade på studiens
syfte om faktorer som kunde öka eller främja digital hälsolitteracitet i befolkningen ur ett
folkhälsovetenskapligt perspektiv. Teman var; Inre drivkrafter, Levnadsvanor, Sociala faktorer,
Praktisk erfarenhet och Användarvänlighet. Studierna visade att kopplingar fanns mellan alla
dessa teman och digital hälsolitteracitet. Nedan diskuteras de fem teman som analyserats fram.
Inre drivkrafter

Resultaten visade en positiv koppling mellan inre drivkrafter och digital hälsolitteracitet.
Flertalet studier visade att nyfikenhet och intresse av att söka information samt att informationen
var till praktisk egennytta och viktig inför hälsobeslut kunde kopplas till digital hälsolitteracitet
(Mackert et al., 2016; Price-Haywood et al., 2017; Richtering et al., 2017; Valizadeh-Haghi &
Rahmatizadeh, 2018; Yu et al., 2017). Dessa inre drivkrafter skulle kunna kopplas till begreppet
Locus of Control, att ha intern kontroll, vilket här skulle kunna innebära att individen själv har
kontrollen, kan påverka handlingar och vara mer delaktig i beslut om den egna hälsan. Till
skillnad från extern kontroll som innebär att individen lägger ansvaret på yttre omständigheter
(Rydén & Stenström, 2015). Individer med högre grad av intern kontroll värderar sin hälsa högt,
engagerar sig i sin egen hälsa, är mer motiverade att vidta åtgärder (Rydén & Stenström, 2015).
En parallell här kan även dras till de två studier av college-studenter som visade att inre
drivkrafter som hög hälsomedvetenhet, att skatta den egna hälsan högt och att känna större
ansvarskänsla och omsorg för den egna hälsan främjade digital hälsolitteracitet (Hsu et al., 2014;
Yang et al., 2017). En studie bland äldre visade att positiva förväntningar, en inre önskan och
vilja att söka information tillsammans med känslan av att inte vara ensam ökade motivationen
för att använda digitala verktyg, vilket främjade digital hälsolitteracitet (Tsai et al., 2017). Dessa
inre drivkrafter skulle kunna kopplas till meningsfullhet. Mer specifikt till Antonovsky (1991)
och KASAM, känslan av sammanhang. KASAM består av tre komponenter; begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet. Det vill säga att känna att saker och ting har en mening ökar
motivationen och viljan att som i det här fallet ta sig an digitala verktyg, positiva förväntningar
bidrar till att vilja. Känslan av att inte vara ensam kan också drivas av meningsfullhet då
användningen av de digitala verktygen bidrog till att de äldre kunde träffa och umgås med släkt
och vänner online (Tsai et al., 2017).
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Användarvänlighet

I fem studier kopplades användarvänlighet till digital hälsolitteracitet. Teknisk support, feedback
och lättförståelig information med till exempel audiovisuella inslag motiverade individer med
lägre digital hälsolitteracitet till att använda digitala verktyg vilket främjade digital litteracitet.
En parallell kan dras till Levin-Zamir och Bertschi (2018) som poängterar vikten av
användarvänlighet och att digitala verktyg och information bör anpassas efter målgrupp (Figur
2). Eftersom digitaliseringen och digitala verktyg ska öka individens empowerment, möjligheten
att vara delaktig, ha makt eller kontroll över och kunna påverka den egen hälsa krävs en
(data)miljö, som stödjer hälsosamma val (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012) så blir
användarvänlighet en viktig faktor. Då utsatta grupper ofta har begränsad digital hälsolitteracitet
och är mindre benägna att använda digitala verktyg (Neter & Brainin, 2012; Norman & Skinner,
2006; Pendell et al., 2013) blir det viktigt för användarvänligheten att anpassningar görs efter
respektive målgrupp (Levin-Zamir & Bertschi, 2018) för att främja hälsa och digital
hälsolitteracitet i befolkningen. Ett exempel på anpassning efter målgrupp är en studie där
individer med olika nivå av digital hälsolitteracitet rekryterades för att utvärdera
användarvänligheten av en hälsoplattform utformad för individer med begränsad digital
hälsolitteracitet (Rowsell et al., 2015). Syftet var att skapa en hälsoplattform som är tillgänglig
för människor oavsett nivå av digital hälsolitteracitet och resultaten av studien visade att samma
relativt enkla typ av användarvänlig hälsoplattform fungerade även för individer med högre
digital hälsolitteracitet (Rowsell et al., 2015). Detta påminner om deltagande och uppskattande
aktionsforskning, en metod där deltagarnas, eller användarnas åsikter tas till vara då det gäller
utveckling och användarvänlighet av produkter (Gard & Wikman, 2012). Price-Haywood, et al.,
(2017) påvisade att problem med tillgänglighet, bokning av tider, lång svarstid på förfrågningar
samt många olika användarkonton och lösenord bidrog till att motivationen att använda digitala
verktyg sjönk. Samma gäller teknisk support, då tillgång till teknisk support var en viktig faktor
för användarvänlighet och kopplad till digital hälsolitteracitet (Tsai et al., 2017; Price-Haywood
et al.; 2017; Yu et al., 2017). Likaså var omedelbar feedback på aktiviteter online, ökad
användarvänlighet och främjande för digital hälsolitteracitet (Rowsell et al., 2015; Yu et al.,
2017). Dessa faktorer som bidrog till att öka upplevelsen av användarvänlighet skulle kunna
beskrivas som hanterbarhet, en annan komponent i KASAM. Att ha en känsla av att kunna
hantera de situationer eller krav som uppstår, att inneha resurser eller att resurser finns att tillgå
(teknisk support, feedback) för att hantera situationen Antonovsky (1991).
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Praktisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet, speciellt omfattning av tid spenderad online, hade stark koppling till digital
hälsolitteracitet. Flera av resultaten visade på att tidigare praktisk erfarenhet av digitala verktyg,
av att söka och hitta information och att våga prova sig fram var viktiga faktorer kopplade till
digital hälsolitteracitet (Mackert et al. (2016; Tsai et al. ,2017; Valizadeh-Haghi &
Rahmatizadeh, 2018). Även tid tillbringad på internet var starkt kopplad till en högre nivå av
digital hälsolitteracitet (Price-Haywood et al. 2017; Richtering et al, 2017; Yu et al., 2017). För
att erhålla praktisk erfarenhet är tiden en viktig aspekt, finns inte tid till förfogande uteblir
möjligheten att praktisera. Samhället kan ge förutsättningar för medborgare att praktisera. Om
samhället prioriterar att öka befolkningens digital hälsolitteracitet, kan webbaserade program
erbjudas, detta kan stödja individen i känslan och rättigheten att lägga tid på att träna upp sin
förmåga att använda digitala verktyg. En fallstudie av Pendell et al., (2013) utgör ett exempel, de
kompletterade en på biblioteken befintlig webbportal för lärande med verktyg och program för
att öka nivån av digital hälsolitteracitet bland individer med begränsad digital hälsolitteracitet.
Programmet var flexibelt och brett i allt från inlärningsmetodik (bilder, spel och filmer) till
anpassning för varje individs färdigheter och behov. Dessutom var programmet utformat dels för
egen aktivitet och inlärning men också med handledare tillgänglig för stöd och feedback.
Handledarresursen bidrog även till att individer vågade prova sig fram (Pendell et al., 2013). Då
programmet visades fungera väl på bibliotek och ökade individers digital hälsolitteracitet, utgör
det en god grund för vidareutveckling av denna typ av tjänst i samhället. Praktisk erfarenhet var
också av betydelse. Price-Haywood et al. (2017) visade i en tvärsnittsstudie att äldre med
praktisk erfarenhet var mer motiverade att använda hälsoappar vilket främjade digital
hälsolitteracitet. Mackert et al. (2016) visade ett signifikant samband mellan användandet av
hälsoappar och nivån av hälsolitteracitet. Att praktisk erfarenhet och användning av digitala
verktyg ökar nivån av digital hälsolitteracitet visar även två kvalitativa studier där intervjuer
gjordes för att undersöka om, att lära genom att ”leka” kunde öka användningen, studierna
visade att rädslan för att använda digitala verktyg minskade, användningen blev mer frekvent
och bidrog till praktisk erfarenhet och ökad nivån av digital hälsolitteracitet, både bland äldre
och vuxna (Tsai et al., 2017); Yu et al., 2017). Här kan en parallell dras till det program Pendell
et al. (2013) utvecklade, där inslag som spel (innebär en sorts lek) och filmer särskilt
uppskattades av deltagarna, och uppmuntrade till användning. Således är praktisk erfarenhet en
viktig faktor som samhället kan stödja genom att prioritera frågan om digital hälsolitteracitet och
skapa möjligheter för lärandet.
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Levnadsvanor

Signifikanta samband mellan digital hälsolitteracitet och fysisk aktivitet påvisades i två studier,
resterande studier visade starka kopplingar häremellan. Hälsosamma levnadsvanor som fysisk
aktivitet påverkar vår hälsa positivt, både fysiskt och psykiskt, även på lång sikt
(Folkhälsoguiden, u.å.). Vid regelbunden fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen i hjärnan och
signalsubstanser som dopamin och serotonin frigörs. Detta ökar prestations- och
koncentrationsförmågan samt främjar inlärning och problemlösning. Då flera
studier kopplade hälsosamma levnadsvanor, speciellt fysisk aktivitet till en högre nivå av digital
hälsolitteracitet (Hsu et al., 2014; Mitsutake et al., 2016; Xesfingi & Vozkis, 2016; Yang et al.,
2017) kan det möjligen ha samband med fysisk aktivitets positiva påverkan på hjärnan. De
kvantitativa studierna av college-studenter visade bland annat att inre drivkrafter som hög
hälsomedvetenhet och omsorg för den egna hälsan främjade digital hälsolitteracitet, men de
påvisade också ett samband mellan studenter med funktionell nivå av digital hälsolitteracitet och
hälsosamma levnadsvanor, främst fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor (Hsu et al., 2014;
Yang et al., 2017). Hsu et al., (2014) visade även samband mellan kritisk digital hälsolitteracitet
och hälsosamma sömnvanor. Alltså kan det även finnas en koppling mellan högre
hälsomedvetenhet, hälsosamma levnadsvanor och intresset av att ta del av hälsoinformation. Fler
studier behövs dock för att klargöra om hälsosamma levnadsvanor kan leda till ökad digital
hälsolitteracietet eller om kopplingen mellan levnadsvanor och digital hälsolitteracitet beror på
intresset för att leva hälsosamt och att ta del av digital hälsoinformation sammanfaller hos
individer med ett intresse för hälsa. Dock är hälsosamma levnadsvanor viktiga att främja tidigt i
livet, exempel på detta är Hsu et al. (2014) som menar att skolan bör ge förutsättningar för goda
levnadsvanor, bland annat främja fysisk aktivitet för att öka och främja digital hälsolitteracitet. I
Sverige har vi exemplet där regeringen givit Skolverket i uppdrag att undersöka möjligheten att
inför fysisk aktivitet på schemat dagligen då det är bevisat att barn som rör sig mer lär sig mer
genom att prestera bättre (Regeringskansliet, u.å.b.)
Medan hälsosamma levnadsvanor främjar hälsan utgör ohälsosamma levnadsvanor riskfaktorer
för att drabbas av de vanligaste folksjukdomarna som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar,
diabetes eller cancer (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Pellmer et al. (2012) menar att
ohälsosamma levnadsvanor oftast representeras i utsatta grupper, det samma gäller begränsad
digital hälsolitteracitet, som visats vara lägre bland äldre, de med kort utbildning och lägre
inkomst, personer med långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning och etniska minoriteter
(Neter & Brainin, 2012; Norman & Skinner, 2006; Pendell et al., 2013). Dessutom bekräftar
WHO (2013) att individer med begränsad hälsolitteracitet har mer riskfyllda levnadsvanor, deltar
19

mer sällan i hälsofrämjande aktiviteter, har fler sjukhusbesök och en för tidig död jämfört med
individer med hög hälsolitteracitet, detta torde även gälla digital hälsolitteracitet. Ohälsosamma
levnadsvanorna bidrar till nära 20% av den samlade sjukdomsbördan i Sverige (Socialstyrelsen,
018). Detta indikerar att om förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor ges kan både
befolkningens hälsa och digital hälsolitteracitet främjas.
Sociala faktorer

Sociala faktorer, som att få stöd i aktiviteter, både online och off-line, samt att finna andra med
liknande hälsoproblem främjade digital hälsolitteracitet. Detta sammanfaller med de fynd LevinZamir och Bertschi (2018) gjort som visar vikten av den sociala omgivningen (Figur. 2). Flera
studier visade att den sociala omgivningen bidrog till att öka och främja digital litteracitet.
Genom stöd och uppmuntran från vänner och att lära av varandra, det vill säga med hjälp av
mellanmänskliga beteenden ökade motivationen till att använda digitala verktyg (Tsai et al.,
2017; Yang et al., 2017; Yu et al., 2017) vilket ökade nivån av digital hälsolitteracitet. Detta
gällde både äldre, studenter och människor på landsbygden. Detta stämmer väl överens med den
forskning Turkle (2017) bedriver. Turkle har studerat människors förhållande till digital teknik i
över 30 år och de senaste resultaten påvisar att social interaktion, det vill säga samtal mellan fyra
ögon, där vi blir sedda, hörda och förstådda främjar vår förmåga att lära. Det kan vara en
bakomliggande förklaring till att socialt stöd är viktigt, speciellt viktigt blir de mellanmänskliga
kontakterna, då Turkle även hävdar att social interaktion skapar empati - medan ett allt för
frekvent användande av digitala verktyg och mycket skärmtid påverkar vårt beteende och våra
mänskliga förmågor negativt. Således bidrar social interaktion både till ökad motivation att
använda digitala verktyg, vilket främjar digital litteracitet, och till att vi kan behålla mänskliga
förmågor. En parallell kan här dras till Yu et al. (2017) där resultaten visade att användning av
digitala verktyg också påverkades av det vardagliga sociala livet, som gruppverksamhet, arbete,
familj. Även att finna stöd online och att där finna andra med liknande hälsoproblem visade sig
öka digital litteracitet, bland individer med begränsad digital litteracitet (Hayat et al., 2017).
Hayat et al. fann även att etniska minoritetsgrupper rapporterade bättre hälsostatus och ökad
digital litteracitet då de fann andra online med liknande hälsoproblem.
Övergripande resultatdiskussion

Flera av faktorerna återkom i ett större antal av 14 studierna (Figur 3 och Bilaga 1, Tabell 3)
vilket styrker trovärdigheten för denna studies resultat. Förklaringen till att inte alla faktorer
återfanns i alla studier var att studierna hade olika syften men alla hade en koppling till att
undersöka faktorer som kan kopplas till digital hälsolitteracitet för att öka kunskapsläget om
vilka hälsofrämjande åtgärder samhället kan bidra med och vad som är stödjande för den
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enskilde individen. Som tidigare har nämnts är forskningen begränsad inom området. Tre studier
var kvalitativa vilket ytterligare kan öka trovärdigheten av resultaten, det är en styrka att både
kvalitativ och kvantitativ forskning ingick i studien. Inga kausala samband kan dras då de
kvantitativa studier som ingick var tvärsnittsstudier. Litteraturstudien är således begränsad till
associationer eller kopplingar mellan faktorerna och digital hälsolitteracitet samt ett fåtal
signifikanta samband. Studierna representerade flera åldersgrupper, några studier hade begränsat
åldersspannet medan andra undersökte snäva målgrupper som collegestudenter (Bilaga 1,
Tabell 3). Studierna representerade även befolkningsgrupper från flera delar av världen (Bilaga
1, Tabell 3). Att flera åldersgrupper ingick, att flera delar av världen representeras och att flera
faktorer återkom i flertalet studier ökar sannolikheten för att resultaten i litteraturstudien är
representerbara. Det vill säga att faktorerna som framkom kan vara av vikt och fungera även i
andra länder och i andra befolkningsgrupper.

Metoddiskussion
Val av metod

En systematisk litteraturstudie ger ett överskådligt perspektiv över den evidens som är relevant
för att besvara studiefrågan (Bettany-Saltikov, 2009); att undersöka och beskriva faktorer som
kan öka och främja människors digital hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv.
Metodiken är strikt i en vetenskaplig litteraturstudie, enligt SBU (2017) kan det systematiska
tillvägagångssättet stärka tillförlitligheten och minimera risken för att studiens resultat påverkas
av godtycklighet eller slump. Inklusionskriterier som användes i sökprocessen möjliggjorde ett
stort antal träffar av relevanta artiklar, samtidigt som antalet artiklar som inte överensstämde
med inklusionskriterierna exkluderades (SBU, 2017). Dessutom representerade träffarna endast
vetenskapliga originalartiklar. Då begreppen Health Literacy och i synnerhet Digital Literacy är
relativt nya resulterade sökningarna i en modest summa artiklar, trots att flera sökord användes i
olika kombinationer. Det var försvarbart att söka artiklar publicerade de senaste fem åren, dels
för att utvecklingen är snabb inom området och dels för att analysen skulle kunna bygga på så
färska studier som möjligt. Söktes artiklar längre tillbaka i tiden blev träffarna betydligt fler men
mindre relevanta för studiefrågan. Materialet inkluderar kvalitativa och kvantitativa artiklar, då
de kompletterar varandra och belyser forskningsfrågan från olika perspektiv. Förfarandet skiljer
sig gällande tolkningar och analyser men de underliggande principerna är relativt lika, menar
Malterud, 2001. De kvantitativa metoderna kan ge exakta svar på hypoteserna medan de
kvalitativa metoderna kan ge en mer djupgående beskrivning och förståelse för individers
synpunkter och upplevelser.
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Styrkor och svagheter

För att öka studiens tillförlitlighet kontaktades Skövde Högskolas bibliotek för vägledning i val
av databaser och ytterligare stärka kunskaperna i att utföra tillförlitliga och effektiva sökningar.
Ulrichweb, ett verktyg för kontroll av att artiklar är publicerade i en vetenskaplig tidskrift som
använder sig av peer-review-granskning, användes för att kontrollera artiklarna. Alla 14
artiklarna godkändes och gjorde därmed studien mer tillförlitlig. Ett flertal ostrukturerade
sökningar gjordes under en längre period inför den strukturerade sökningen för att öka
kunskaperna i ämnesområdet och för att undersöka vilka termer som förekom i titlar, abstrakt
och litteraturförteckningar samt för att finna relevanta sökord för studiefrågan (SBU, 2017).
Detta kan även vara en svaghet då undersökning och läsning av material innan studiens början
inte bara kan öka kunskapen om ämnet utan också påverka författarens tankar och kunskap i
ämnet på ett sätt som sedan begränsar den strukturerade sökningen (Bettany-Saltikov, 2009).
Den systematiska litteratursökningen utfördes i de två databaserna PubMed och Cinahl. Två
databaser användes för att minimera risken för systematiska fel (SBU, 2017), detta kan vara en
svaghet eftersom fler databaser än två kan ge fler träffar och ett större material. Samtidigt är
PubMed den viktigaste och största databasen relaterat till folkhälsovetenskap, med flera miljoner
referenser gällande biomedicinsk litteratur (Stark Ekman, 2018) då PubMed här kompletterats
med Cinahl, har det bidragit till att resultaten blivit så tillförlitliga och generaliserbara som
möjligt. Valda databaser ansågs lämpliga då de har ett brett utbud av vetenskapliga artiklar inom
relevanta områdena för studiefrågan; hälso- och vårdvetenskap, psykologi, socialpsykologi och
sociologi samt att tiden för studien var begränsad. Då syftet var att undersöka faktorer som kan
öka eller främja befolkningens digitala hälsolitteracitet generellt utan att vara knutet till någon
viss befolkningsgrupp eller problematik, exkluderades artiklar med icke relevanta studiegrupper.
Kroniska sjukdomar eller diagnoser, professionella t ex inom hälso- och sjukvård eller apotek,
eller studier som avsåg att testa och utveckla mätinstrument för hälsolitteracitet och säkerhetsoch integritetsfrågor är exempel på exkluderingar. Detta kan ha varit begränsande för resultaten.
Möjligen kunde fler data av betydelse för studien tillkommit om dessa studiegrupper inkluderats,
samtidigt hade resultaten varit mindre generaliserbara – då de skulle representerat studiegrupper
med begränsningar eller fördelar som inte gemene man innehar. Detta påverkade studiens
validitet positivt, det vill säga studien mätte det som avsågs att mätas (Bryman, 2011) och
resultaten visar just faktorer som kan påverka gemene mans digitala hälsolitteracitet.
Etiska aspekter

Enligt etikprövningslagen behöver denna litteraturstudie inget tillstånd då allt material bygger på
redan publicerade vetenskapliga artiklar som granskats ur ett etiskt perspektiv av författaren.
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Ett etiskt ansvar har dock tagits då materialet och resultaten presenteras utan medvetna
vinklingar eller tolkningar (Bettany-Saltikov, 2009). Inget material, data eller resultat har
förvrängts eller uteslutits medvetet. Artiklarnas författare refererats och citerats där sig bör och
kopiering eller plagiat har inte förekommit. Då syftet med metodiken i en systematisk
litteraturstudie är att minimera bias, har författaren förhållit sig så objektiv och neutral som
möjligt till insamlade data.
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Slutsats
Syftet med litteraturstudien var att undersöka och beskriva faktorer som kan öka och främja
människors digitala litteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Eftersom de kvantitativa
studierna var tvärsnittsstudier, och inga longitudinella studier ingick, kan inga slutsatser om
kausala samband dras. Men litteraturstudiens resultat visade ändå på faktorer som kan ha
samband med digital hälsolitteracitet. Dessa faktorer delades in i fem teman: Inre drivkrafter,
Levnadsvanor, Sociala faktorer, Praktisk erfarenhet och Användarvänlighet. Faktorerna som
framkom kan öka förståelsen för vad som främjar och ökar digital hälsolitteracitet i
befolkningen. Baserat på den ökade förståelsen kan samhällsinterventioner som främjar eller
ökar individens digitala hälsolitteracitet, faktorerna även utgöra ett medel för individen att uppnå
bättre hälsa, då denne till exempel kan vara mer delaktig i beslut om den egna hälsan. Det är
också sannolikt att litteraturstudiens resultat kan vara representerbara i flera olika sammanhang
eftersom studien inkluderade både kvalitativ och kvantitativ forskning och att ett flertal länder
spridda över världen och studiepopulationer med varierande ålder och kön ingick (se Bilaga 1,
Tabell 3).
Studien har visat på samband mellan bland annat sociala faktorer, användarvänlighet och
praktisk erfarenhet – och digital hälsolitteracitet. Om Sverige vill främja digital hälsolitteracitet
skulle aktiviteter som motiverar till användning av digitala verktyg kunna vara en väg att gå. Ett
exempel är att utveckla lättillgängliga webbplattformar där hälsoinformationen är anpassad för
individer med begränsad digital hälsolitteracitet, gärna med audiovisuella inslag, som ytterligare
kan främja användarvänligheten bland individer. Ett annat exempel är att skapa nätverk, både
fysiska och online där människor med begränsad digital hälsolitteracitet kan träffas och lära av
varandra genom att träna på att använda digitala verktyg tillsammans, där stöd finns på plats.
Detta exempel skulle kunna bidra till att främja digital hälsolitteracitet i befolkningsgrupper där
tillgång till digitala verktyg och internet är begränsad. Detta är några exempel, men mer
forskning behövs för att komma till rätta med vilken typ av interventioner som lämplar sig i olika
delar av befolkningen och i olika länder då digital hälsolitteracitet är ett utbrett problem över
hela världen.
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BILAGA 1 TABELL 3
Artiklar som utgör underlag för den systematiska litteraturstudiens tematiska analys.
Författare/År/Land

Titel

Metod

Syfte

Urval, antal,
ålder och kön
Cho, J., Park, D. & Lee, H. Cognitive Factors of Using Health Kvantitativ
Att undersöka effekter av fyra kognitiva (n=765)
E.
Apps: Systematic Analysis of
studie baserad faktorer; hälsomedvetenhet,
Relationships Among Health
på online enkät hälsoinformationsorientering, DL och
2014 / Sydkorea
Vuxna män och
Consciousness, Health Information
förmågan att använda hälsoappar
kvinnor
Orientation, eHealth Literacy, and
relaterat till omfattningen av
Health App Use Efficacy
hälsoappsanvändning.
19 till 59 år
Hayat, T., Brainin, E., &
Neter, E.
2017 / Israel

With Some Help From My Network: Kvantitativ
Att undersöka mellanmänskliga
Supplementing eHealth Literacy
studie baserad förmågor och deras samspel med DL
With Social Ties
på
och upplevd hälsa.
telefonintervjue
r

(n=819)

Hsu, WC., Chiang, CH. &
Yang, SC.
2014 / Taiwan

The Effect of Individual Factors on
Health Behaviors Among College
Students: The Mediating Effects of
eHealth Literacy

(n=525)

Mackert, M., Mabry-Flynn, Health Literacy and Health
A,. Champlin, S., Donovan, Information Technology Adoption:
E. & Pounders, K.

Kvantitativ
studie baserad
på Health
Behavior Scale,
eHealth
Literacy Scale
(eHEALS)
och
frågeformulär
Kvantitativ
studie baserad

Att undersöka samband mellan
individuella faktorer, DL och
hälsobeteenden med The integrative
model of eHealth.

Resultat
Individers hälsomedvetenhet hade direkt effekt
på användning av hälsoappar. Effekterna av
hälsoinformationsorientering och DL relaterat till
hälsoappanvändning medierades av förmågan
att använda hälsoappar.

Att få stöd i aktiviteter online främjade DL och
upplevd hälsa bland respondenter med låg DL.
Att finna personer med liknande hälsoproblem
Vuxna män och
främjade DL och upplevd hälsa bland
kvinnor
respondenter med låg DL även gällande etniska
minoriteter.
21 år och äldre
Upplevelse av högre hälsostatus och omsorg om
sin hälsa ökade DL och benägenheten att
tillämpa goda levnadsvanor. Högre nivå av DL
Collegestudent
främjade ytterligare hälsostatus och
er kvinnor och
levnadsvanorna fysisk aktivitet, hälsosam mat
män
och sömnvanor.

Att undersöka samband mellan HL och (n=4974)
användning av fyra typer av IKThälsoverktyg (samband mellan HL,
upplevd nytta och användarvänlighet

Individer med låg HL var mindre benägna att
använda IKT-verktyg och upplevde dem
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2016 / USA

Mitsutake, S., Shibata, A.,
Ishii, K, & Koichiro, O.
2016 / Japan

The Potential for a New Digital
Divide

på online
frågeformulär

samt uppfattning om personlig
integritet online).

Vuxna män och svårtillgängliga eller utan nytta, de upplevde
kvinnor
internet som privat.

Associations of eHealth Literacy
with Health Behavior Among Adult
Internet Users

medelålder
43,5.
Kvantitativ
Att undersöka samband mellan DL och (n=2115)
Individer med högre DL var signifikant mer
studie baserad generella hälsobeteenden (rökning,
benägna att utöva sunda hälsobeteenden,
på
alkohol, fysisk aktivitet, sömn,
speciellt fysisk aktivitet och kost.
Vuxna män och
matvanor, småätande, alkohol, sovtid,
online enkät
kvinnor
frukost).
20 till 59 år
medelålder
39,7
(n=108)

Park, H., Cormier, E.,
Gordon, G. & Baeg, J.
2016 / USA

Identifying Health Consumers
eHealth Literacy to Decrease
Disparities in Accessing eHealth
Information

Kvantitativ
studie baserad
på
frågeformulär

Att mäta upplevd DL generellt för att
underlätta för hälso- och
sjukvårdpersonal att upptäcka
Vuxna män och
skillnader i befolkningen vad gäller att
kvinnor
söka och använda hälsoinformation av
hög kvalitet online.
över 18 år

Price-Haywood, E. G.,
Harden-Barrios, J., Ulep,
R. & Luo, Q.
2017 / USA

eHealth Literacy: Patient
Engagement in Identifying
Strategies to Encourage Use of
Patient Portals Among Older
Adults

Kvantitativ
studie baserad
på
enkäter

Att undersöka samband mellan
användning av patientportaler, intresse
av att använda hälsoappar och DL
samt söka praktiska lösningar för att
uppmuntra användning av IKT-verktyg.

(n=247).
De som använde hälsoportaler var mer benägna
Vuxna män och att använda IKT-verktyg för information och
hälsobeslut vilket främjar DL.
kvinnor
50 år och äldre
högt blodtryck
och/eller
diabetes.

Kvantitativ
studie baserad
på data från
register över

Att undersöka prediktorer för DL
kopplade till demografiska- och
socioekonomiska faktorer samt
teknikanvändning.

(n=453)

Richtering, S., Hyun, K.,
eHealth Literacy: Predictors in a
Neubeck, L., Coorey, G.,
Population With Moderate-to-High
Chalmers, J., Uscherwood, Cardiovascular Risk

Majoriteten av deltagarna uppgav att de visste
hur och var de kan finna hälsoinformation och
hur de kan använda informationen inför beslut.
Vetskapen om vilka relevanta källor som finns
tillgängliga och förmågan att avgöra
informationens trovärdighet var sämre.

Individer med lägre DL var äldre, hade kortare
utbildning och spenderade mindre tid online.
Spenderad tid online hade starkast koppling till
nivån av DL.
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T., Peiris, D., Chow, C. K.
& Redfern, J.
2017 /Australien

individer med
risk för hjärtkärlsjukdom

Vuxna män och
kvinnor Män
75,9%
45 till 89 år
medelålder 67
år
(n=65)

Rowsell, A., Muller, I.,
Murray, E., Little, P., Byrne,
C. D., Ganahl, K., Muller,
G., Gibney, S., Lyles, C.
R., Lucas, A., Nutbeam, D.
& Yardley, L.
2015 / England

Views of People With High and
Low Levels of Health Literacy
About a Digital Intervention to
Promote Physical Activity for
Diabetes: A Qualitative Study in
Five Countries

Kvalitativ studie
baserad på
”think aloud –
intervjuer” och
tematisk analys

Tsai, H-y. S., Shillair, R. &
Cotten, S. R.
2017 / USA

Social Support and “Playing
Around”: An Examination of How
Older Adults Acquire Digital
Literacy With Tablet Computers

Kvalitativ studie Att undersöka hur äldre vuxna lär sig
baserad på
använda surfplattor och betydelsen av
djupintervjuer socialt stöd.

Valizadeh-Haghi S. &
Rahmatizadeh, S.
2018 / Iran

eHealth Literacy and General
Interest in Using Online Health
Information: A Survey Among
Patients with Dental Diseases

Kvantitativ
studie
baserad på
frågeformulär

Att undersöka individers syn på en
Både individer med hög respektive låg DL
digital hälsointervention designad och
uppskattade de digitala interventionerna och
tillgänglighetsanpassad för individer
ansåg dem lättförståeliga.
Vuxna män och
med lägre nivå av hälsolitteracitet, med
kvinnor
särskilt fokus på de interaktiva och
audiovisuella delarna.
37 till 79 år,
medelålder 62
år
typ 2 diabetes
(n=21)
Vuxna män och
kvinnor

69 till 91 år
Att utforska DL och allmänt intresse av (n=171)
att använda digital
hälsoinformation bland patienter med Vuxna män och
tandsjukdom.
kvinnor

Att ha socialt stöd och att ”leka” med surfplatta
online var viktigt för äldres användning av
surfplatta.

Ålder hade signifikant betydelse för nivå av DL.
Signifikant korrelation mellan nivå av DL och
upplevt behov av tillgång till digital
hälsoinformation.
Utbildningsnivå hade ingen signifikant betydelse

18 till 60 år
73,7 % kvinnor
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Xesfingi, S. & Vozkis, A.
2016 / Grekland

eHealth Literacy: In the Quest of
the Contributing Factors

Kvalitativ studie Att bedöma DL med hjälp av eHEALS, (n=1064)
baserad på
samt att utforska de faktorer som
webdata och
bidrar till DL.
Män och
intervjuer.
kvinnor

Nivå av DL minskade i samband med ålder och
ökade med högre utbildningsnivå. Fysisk aktivitet
var starkt positivt associerat till DL. Ytterligare
färdigheter som data- och teknisk-litteracitet
främjade än mer en hälsosam livsstil.

15 år och äldre
Yang, S-C., Luo, Y-F. &
Chiang, C-H.
2017 / Taiwan

Yu, T-K., Lin, M-L. & Liao,
Y-K.
2017 / Taiwan

The Associations Among Individual
Factors, eHealth Literacy, and
Health-Promoting Lifestyles Among
College Students

Kvantitativ
studie baserad
på eHEALS,
Healthpromoting
Lifestyle Scale
och
frågeformulär
Understanding factors influencing Kvantitativ
information communication
studie baserad
technology adoption behavior: The på
moderators of information literacy frågeformulär
and digital skills

Att undersöka samband mellan olika
individuella faktorer, DL och en
hälsofrämjande livsstil

(n=556)

Mer omsorg om den egna hälsan och sökning av
hälsoinformation var kopplat till högre DL och
hälsosamma levnadsvanor. Ju högre nivå av DL
Collegestudent
desto mer hälsofrämjande livsstil.
er
kvinnor och
män

Att finna psykologiska faktorer som
påverkar anpassning till informationsoch kommunikationsteknik (IKT) samt
bekräfta att informationslitteracitet och
digitala färdigheter har moderata
effekter IKT-anpassning.

(n=875)
Vuxna män och
kvinnor

Nivån av komponenterna intormations-litteracitet
och digitala färdigheter, påverkade graden av
anpassning till IKT-verktyg.

över 18
Medelålder
37,6 år
Landsbygd
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