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Sammanfattning  

Bakgrund: Inom Region Örebro län undersöker man vilka nyttoeffekter nuvarande och framtida 

vårdinformationssystem kan ha. Vår studie tar avstamp i detta då vi värderar till vilken grad de nuvarande 

systemen stödjer personalsamarbete inom regionens kliniska organisation. Vi betraktar på grundval av tidigare 

forskning samarbetsstöd som en central nyttoaspekt. Vi är också intresserade av hur användbara systemen 

uppfattas vara. Med avseende på dessa aspekter värderar vi om det finns skillnader utifrån yrkesroller och 

verksamhetsområden, och om det finns ett samband mellan det samarbetsstöd systemen tillhandahåller och 

användbarheten hos systemen. 

 

Metod: Vi genomförde en kvantitativ studie som bygger på en enkät som skickats ut till den kliniska 

organisationen inom Region Örebro län (vi deltog ej vid skapandet eller utskicket av enkäten, utan analyserade 

enbart data som vi fick tillgång till). Två variabler som beaktar samarbete analyserades separat utifrån ordinal 

logistisk regressionsanalys, medan användbarhet som mättes via system usability scale (SUS) analyserades via 

multipel linjär regressionsanalys.  

 

Resultat: De svarande uppfattade inte att systemen var till stöd för personalsamarbete, och inte heller som 

särskilt användbara. Det fanns inga systematiska skillnader mellan olika yrkesroller gällande huruvida personalen 

uppfattade att systemet stödjer personalsamarbete. Dock fann vi att undersköterskor hade en mer positiv attityd 

gentemot huruvida systemen är användbara, medan läkare hade en mer negativ attityd. Det fanns ingen skillnad 

gällande både samarbetsstöd och användbarhet mellan de två verksamhetsområden som vi jämförde (psykiatri 

och somatisk specialistvård). Vi fann att användbarhet var en signifikant prediktor för samarbetsstöd (p < 0,001).  

 

Slutsats: Utifrån vår teoretiska grund hade vi förutsatt att det skulle finnas betydande skillnader på basis av 

yrkesroll och verksamhetsområde då det torde finnas betydande skillnader mellan dessa på basis av olika 

organisatorisk kultur. Detta var dock generellt sett inte fallet i vår studie. Som förväntat fann vi dock en relation 

mellan samarbetsstöd och användbarhet. Denna relation är rimlig i och med att ett svåranvänt system torde 

skapa problem vid samarbetssituationer.  
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1. Introduktion 

Under 1990-talet uppstod ett allt större intresse för hur teknologier kan vara till stöd för 

sjukvårdsarbete. Under 2000-talet började man fokusera mer på kommunikationsteknologiers 

(såsom internet) möjligheter att förbättra hälsorelaterade tjänster. På grundval av detta myntades 

begreppet eHälsa som just primärt syftar på kommunikationsteknologiers roll inom sjukvården. 

Intresset kring eHälsa har i sin tur expanderat kraftigt i takt med att internet börjat nå ut till allt 

fler människor (Pagliari, 2007). Förutom denna orientering gentemot kommunikationsteknologi 

så finns dock ingen universellt gångbar definition om vad eHälsa faktiskt är för något. Enligt Oh 

et al. (2005) så är det dock vanligt att begreppet beaktar hälsa som en process och att det just 

finns olika kommunikationsteknologiska verktyg som stödjer denna process. Utgångspunkten är 

att denna typ av stöd har potential att förstärka mänskliga aktiviteter på så vis att system inom 

eHälsa som vi hädanefter kommer att benämna som vårdinformationssystem, kan användas som 

stöd för kliniska beslut eller för att delge kunskap. Forskning inom eHälsa riktar sig enligt Pagliari 

el al. (2005) gentemot samtliga intressenter av vårdinformationssystem såsom patienter och 

vårdpersonal. Ett vårdinformationssystem kan ge patienter tillgång till relevant information och 

vara till stöd för personalen i deras dagliga arbete.  

 

Då eHälsa blivit viktigare för både forskning och kommersiella aktiviteter har de ekonomiska 

investeringarna ökat dramatiskt. Mångmiljardinvesteringar i eHälsa har blivit allt vanligare (Black, 

2011). Bakom detta finns en optimistisk attityd kring potentialen för eHälsa att förbättra 

sjukvårdens kvalité och säkerhet. Även inom forskningen finns en optimistisk attityd. I en studie 

av Oh et al. (2005) av olika definitioner av eHälsa fann man att samtliga definitioner innefattade 

en positiv innebörd gällande värdering av nyttan av vårdinformationssystem. Enligt Black (2011) 

bör man dock ej ta alla påstådda positiva effekter av eHälsa för givet, utan det är viktigt att 

forskare utgår från en evidensbaserad ansats för att identifiera vilka hälsorelaterade områden som 

faktiskt drar nytta av eHälsa.  

 

På vilka sätt kan därmed vårdinformationssystem vara till nytta? Inom Region Örebro län 

genomförs ett forskningsprojekt i samarbete med Örebro universitet där man vill värdera 

nyttoeffekter i koppling till nuvarande vårdinformationssystem som används. Tanken är att man 

senare ska kunna jämföra dessa med ett framtida vårdinformationssystem som man planerar att 

implementera (Landström, 2016).  

 

Målet med vår studie är att ta avstamp i detta projekt för att utvärdera det samarbetsstöd som de 

nuvarande vårdinformationssystemen tillhandahåller. Kliniskt arbete inom vårdorganisationer 

sker i huvudsak genom personalsamarbete, där personer från olika yrkesgrupper måste 

koordinera med varandra (Hardstone et al., 2004). I och med att samverkan har en så pass central 

roll inom vårdarbete, så är det viktigt att värdera huruvida vårdinformationssystem stödjer detta. 

 

Vi kommer också att utvärdera användbarheten hos vårdinformationssystemen. Enligt Pagliari 

(2007) så kan användbarhetsrelaterade problem, där ett vårdinformationssystem är svårt att 

använda, ha en negativ påverkan på vårdpersonalens vilja att använda det i överhuvudtaget i den 
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dagliga verksamheten. Enligt Scandurra et al. (2013) så utgör bristande användbarhet hos 

vårdinformationssystem ett hinder  för att deras avsedda effekter ska kunna uppnås då det 

försvårar för användandet av teknologin. Li et al. (2013) anser också att användbarheten kan 

begränsa eller öppna för olika nyttoeffekter hos vårdinformationssystem.  

 

Vi uppfattar att användbarhet därför är viktigt om olika tilltänkta effekter av 

vårdinformationssystem ska kunna realiseras. I och med att en så pass stor del av vårdarbetet 

sker via samverkan mellan olika personalgrupper så är det problematiskt om bristande 

användbarhet hos systemen leder till samarbetsproblem. 

1.1 Forskning kring hur eHälsa stödjer organisationens arbete  

Computer Supported Cooperative Work (CSCW) är ett forskningsfält som är fokuserat på hur 

informationssystem stödjer samverkan mellan personal på arbetsplatser. Enligt Fitzpatrick et al. 

(2013) så har CSCW-forskare länge haft intresse för hälso- och sjukvårdsorganisationer, och de 

har påvisat att implementationer av nya vårdinformationssystem inom sådana organisationer kan 

leda till komplexa situationer som kan få oförväntade konsekvenser på det organisatoriska planet 

vilket påverkar hur personalen koordinerar sina aktiviteter med varandra. Inom CSCW brukar 

man fokusera på organisationens uppbyggnad där man just studerar samverkan mellan individer i 

relation till teknologi. Fitzpatrick et al. (2013) genomförde en forskningsöversikt på detta område 

och de fann att majoriteten av studierna var kvalitativa och de flesta av dessa var etnografiskt 

inriktade gentemot arbetsplatsforskning. Få inkluderade surveystudier. 

 

Förutom att studien från Fitzpatrick et al. (2013) lyfter fram att det finns få kvantitativa studier 

inom området så lyfter det också fram det organisatoriska planet. Härvid vill vi påpeka att 

samarbete är någonting som är inbäddat inom ramen för en organisation. Av denna anledning så 

kommer vi att täcka in organisation i teorikapitlet.  

  

Petersen & Bertelsen (2012) genomförde en kvalitativ studie i norra Danmark där man bland 

annat gjorde 39 intervjuer och observationer. Studien var till viss grad fokuserad på olika de 

yrkesroller som finns inom sjukvårdsorganisationer, och på detta plan lutade de sig mot Erikson 

& Ulrichson resultat att det inom sjukvård finns tre huvudsakliga grupper med olika ansatser och 

perspektiv på sjukvård: Läkare, sjuksköterskor och administrativ personal. Dessa grupper formar 

starka professionella kulturer. Nu har dock sjukhus också blivit allt mer beroende av 

informationsteknologi som påverkar arbetspraktiker, vilket Petersen & Bertelsen också var 

intresserade av. De fann att det på arbetsplatsen fanns ett omfattande beroende av IT-relaterade 

tjänster hos klinisk personal. Författarna fokuserade mycket på IT-personalen på sjukhusen som 

såg sig som en separat del av vårdorganisationen och ej som en del av den kliniska sidan. Olika 

grupper på arbetsplatsen har i alla fall olika praktiker och behov, och det kan uppstå kulturella 

klyftor mellan olika grupper, vilket var fallet gällande IT-personal och klinisk personal. 

 

Callen et al. (2008) lyfter också fram vikten av grupper inom organisationer i relation till olika 

yrken. De utförde en surveystudie med 42 läkare och 61 sjuksköterskor på ett sjukhus. 
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Respondenterna fick svara på frågor som berör kulturella aspekter inom organisationen. Enkäten 

värderade tre kluster av attityder: Konstruktiv som innebär att det finns ett fokus på samarbete, 

passivt/defensivt som bland annat innebär att man väntar på att andra ska agera/ta initiativet. 

Slutligen aggressivt/defensivt som medför att man till högre grad konkurrerar med andra och till 

större grad motsätter sig nya idéer. Läkarna i studien var mer inriktade mot en aggressiv/defensiv 

kultur medan sjuksköterskorna utgick från en mer konstruktiv kultur. Sjuksköterskorna var mer 

positivt inställda än läkarna gentemot vissa av de påstådda fördelar som ett av de 

informationssystem som de använde hade. Det skiljde sig dock inte på alla punkter. Studien är 

utifrån vår uppfattning intressant då den lyfter fram just de kulturella skillnader som kan finnas 

mellan olika yrkesgrupper. Omfattningen på studien uppfattar vi dock som mycket begränsad, 

och det torde även vara av intresse att värdera fler yrkesgrupper än enbart läkare och 

sjuksköterskor.   

 

Baserat på Petersen & Bertelsen (2012) och Callen et al. (2008) så tror vi att det kan vara 

motiverat att värdera skillnader mellan olika yrkesgrupper vid forskning kring eHälsa då det kan 

finnas olika uppfattningar inom grupperna kring huruvida vårdinformationssystem stödjer 

samarbete och om de är användbara, på basis av kulturella skillnader.  

 

Såsom det framkommit finns det en del studier som beaktar just samarbete som nyttoaspekt. 

Hardstone et al. (2004) nämner att CSCW-forskning inte haft någon större påverkan på hur 

vårdinformationssystem designats. De menar att huvuddelen av arbetet som genomförs inom 

vårdorganisationer sker genom just samverkan mellan personal, men IT-systemen är ofta dåliga 

på att stödja detta. Vidare finns det vilket Fitzpatrick et al. (2013) påpekar, få kvantitativa studier 

som kan bidra med kunskap om ämnesområdet. I och med att kvantitativa studier kan fånga data 

för många individer och resultatet kan generaliseras till större populationer så kan de vara bra på 

att just finna mönster i data (Oates, 2005). Vi vill hävda att avsaknaden av kvantitativa studier på 

området medför att det är svårt att generalisera resultat ens till mindre organisationer samtidigt 

som det kan bli svårare att se mönster kring hur samverkan i relation till IT-system fungerar med 

hundratals eller tusentals av individer inom större organisationer, då grupperna som studeras är 

så pass små. Om fler generaliserbara resultat kan erhållas så blir det lättare att tillämpa dessa för 

att få förståelse för andra sammanhang och populationer (Borg & Westerlund, 2006), där man 

såsom vi ser det kan hänvisa till de bredare, generaliserbara mönster som man fann i studierna.     

1.2 Om projekt utvärdering av nyttoeffekter 

Inom Region Örebro län genomför man ett forskningsprojekt i samverkan med Örebro 

universitet där man vill värdera nyttoeffekter i koppling till det nuvarande 

vårdinformationssystemet som används. Tanken är att man senare ska kunna jämföra detta 

system med ett framtida vårdinformationssystem som man planerar att implementera 

(Landström, 2006). Ekonomisk investering är en av de faktorer som man fokuserar på inom 

projektet. Om ett nytt vårdinformationssystem ska införas måste man kunna analysera det och 

nuvarande system för att förstå vilka nyttoaspekter de tillhandahåller, så att en ekonomisk 
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investering i ett nytt system är rimligt. Syftet med projektet är att säkerställa en långsiktig och 

säker utveckling av vårdinformationsstödet. 

 

Inom ramen för projektet har man genomfört en enkät som av Region Örebro län skickats ut till 

klinisk personal inom vårdorganisationen för att ta reda på mer om de nyttoaspekter de 

nuvarande vårdinformationssystemen bidrar med. I enkäten värderar man två olika 

vårdinformationssystem: NCS Cross som är ett journalsystem som delger klinisk personal 

information om patienter (EVRY, 2013) och Klinisk portal som också hanterar 

patientinformation och samlar information från olika system (Skoglund, 2005). De olika 

systemen används inom olika verksamhetsområden som utgör den kliniska verksamheten. Inom 

både psykiatri och somatisk specialistvård använder man Klinisk portal, medan man inom 

primärvården nyttjar NCS Cross. Inom övriga delar så tenderar man att använda bägge systemen. 

1.3 Syfte och avgränsning 

Såsom tidigare nämnts är samarbete mellan personal ett centralt och viktigt inslag i vårdarbete, 

och därför anser vi att det är ett viktigt forskningsområde.  I vår litteraturstudie fann vi en 

avsaknad av kvantitativ forskning på området, och vi ämnar bidra med denna typ av forskning. I 

enkäten för projekt utvärdering av nyttoeffekter ställs olika frågor kring samarbete så det finns 

därmed möjlighet att utvärdera hur personal inom Region Örebro län uppfattar att de nuvarande 

vårdinformationssystemen som används stödjer samarbete. 

 

Vi nämnde tidigare även att användbarhet är av stor vikt, och att det kan vara en barriär som kan 

begränsa det samarbetsstöd som vårdinformationssystem kan ge. Vi vill därför undersöka 

huruvida dessa system uppfattas som användbara av personalen, och om det finns någon slags 

koppling mellan systemens användbarhet och om de uppfattas stödja samarbete. Detta kan ge en 

utökad förståelse för hur samarbetsstöd och användbarhet är relaterade till varandra. 

Vårdinformationssystemens användbarhet är också något som beaktas i enkäten i form av tio 

olika frågor, så det är också någonting vi kan utvärdera.  

 

Det är just dessa aspekter vi ämnar utforska i relation till ett antal hypoteser som vi senare 

kommer att utveckla på grundval av ett teoretiskt ramverk. Hypoteserna kommer låta oss pröva 

olika förutsägelser utifrån teorin angående just samarbetsstöd och användbarhet. Hypoteserna 

kommer att ge oss vägledning för att mer precist rikta in denna studie så att den kan bidra med 

mer kunskap inom vårt studieområde angående hur IT-stöd förhåller sig till samverkan mellan 

personal.   

 

Enkäten som ligger till grund för denna studie skickades ut till klinisk personal inom 

vårdorganisationen för Region Örebro län, så det är just denna personalgrupp som vi inriktar oss 

mot i vår studie. Anledningen till att vi valt att studera denna grupp är att vi är intresserade av 

vårdpersonal som använder vårdinformationssystem. Vi vet att de inom denna grupp använder  

denna typ av system, och att de utifrån enkäten tillfrågats hur de uppfattar att systemen stödjer 

samarbete och om de är användbara, så de data som vi får tillgång till är även relevanta. De två 
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vårdinformationssystem som värderas är NCS Cross och Klinisk portal då det är dessa som 

används inom regionens vårdorganisation, men studiens fokus är ej specifikt på en jämförelse 

mellan dessa två system även om resultaten till viss grad kommer att särredovisas då det trots allt 

rör sig om två olika system. Vi som författare har inte varit delaktiga i själva konstruktionen av 

enkäten, eller i utskickandet av den, utan vi ämnar analysera resultatet av den med hjälp av olika 

statistiska metoder som vi valt ut.  

2. Teori 

I och med att en stor del av uppsatsens fokus är samarbete/samverkan på arbetsplatsen i relation 

till datorbaserat stöd från vårdinformationssystem så ämnar vi etablera ett teoretiskt ramverk som 

kan ge en utökad förståelse för samverkan i organisationer. Vår förhoppning att ett sådant 

ramverk kan ge indikationer kring vilka faktorer kring samarbete och datorbaserat stöd som kan 

vara relevanta att beakta i denna studie, och att det ska tillhandahålla en användbar analysmodell 

som kan ge oss bättre möjligheter att förstå de data vi kommer att erhålla från 

enkätundersökningen. Sist i detta kapitel kommer vi även att beakta användbarhet.  

2.1 Organisatorisk kultur  

I avsnittet kring tidigare forskning nämndes vikten av den organisatoriska/kulturella kontexten 

som klinisk personal och administratörer befinner sig i. Schein (2004) hävdar att kultur är något 

dynamiskt som omgärdar oss. Det skapas i vår interaktion med andra och består utav bland 

annat normer, värden och rutiner som ger oss vägledning kring hur vi ska handla samtidigt som 

dessa aspekter också begränsar vårt handlande. Inom organisationer så är kultur enligt Schein en 

betydande kraft som hela tiden skapas och omformas. Via socialisering så sprids organisationens 

kultur till nya gruppmedlemmar i form av värden och annan kunskap.  

 

Ju större en organisation är desto större kulturell variation finns enligt Schein (2004) mellan olika 

subgrupper då specifika värden och normer uppkommer och sprids inom de olika grupperna. 

Denna är relevant för vår forskningsansats i och med att Region Örebro län har tusentals 

anställda och består av olika delorganisationer. Olika verksamheter inom denna organisation 

skulle kunna vara inbäddade i olika kulturella sammanhang vilket kan påverka attityden gentemot 

existerande vårdinformationssystem. Schein nämner även att yrkesroller kan skilja sig med 

avseende på kultur, särskilt i de fall yrket har innefattat betydande utbildning och praktik. I dessa 

fall präglas ofta yrkesrollerna enligt Schein av olika gemensamma värden och principer som även 

kan spridas och förstärkas via vidareutbildning. I avsnitt 1.3 framkom vikten av just yrkesroller 

som Petersen & Bertelsen (2012) nämnde, och detta är fallet även här. Det är därav av vikt att vi 

jämför de olika yrkeskategorierna som inkluderades i enkäten då det kan finnas betydande 

skillnader mellan dessa med avseende på samarbete.  

 

Enligt Schein så består kulturer av olika nivåer i förhållande kring vad som är synligt för en 

utomstående betraktare. Den yttersta nivån är artefakter som är tydliga/explicita på så vis att de är 

synliga produkter och aspekter som ingår i en organisation såsom teknologi, språk, kläder, den 
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fysiska miljön processer och explicita värden. Mellannivån består av trosföreställningar och 

värden som personalen ansluter sig till, medan den lägsta nivån består av underliggande 

antaganden i form av omedvetna värden, tankar och känslor.  

 

Förutom detta så nämner inte Schein något mer om teknologins roll gällande artefakter. I och 

med att teknologi i form av vårdinformationssystem är fokus för denna uppsats så kommer vi att 

också att luta oss mot andra teoretiker som värderar teknologins roll i organisationer. 

2.2 Teknologi i organisationer 

En klassisk ansats som härstammar från 1950-talet som beaktar teknologi i organisationer är 

teorin om sociotekniska system. Teorin var ursprungligen orienterad gentemot mekanisering av 

exempelvis kolgruvor (Kelly, 1978) och flertalet forskare har såsom Eason (2008) nämner hävdat 

att teorin är utdaterad. Eason anser dock att delar av teorin fortfarande tillsammans utgör ett 

relevant förklaringsramverk för organisationer, och han har byggt en moderniserad teoretisk 

ansats som vi specifikt kommer att utgå från. Detta gäller bland annat utgångspunkten att 

organisationer är sociotekniska system vari det existerar beroenden och samspel mellan både 

människor och tekniska artefakter. Ett sociotekniskt system innehåller dels ett socialt system som 

just utgörs av individerna som bildar sociala strukturer dels ett tekniskt system som innefattar 

teknologin i relation till olika uppgifter. Inom det sociotekniska systemet finns det 

interaktionsmönster mellan alla dessa delar. Inom forskning har det såsom Eason påpekar ofta 

funnits en tendens att dela upp de tekniska och sociala dimensionerna inom en organisation för 

att sedan behandla dessa för sig. Men inom socioteknisk teori försöker man förstå helhetsbilden 

och de olika relationer som ingår. Om man exempelvis byter ut ett helt vårdinformationssystem 

inom ett landsting eller en region så skulle ju det få långtgående konsekvenser då personalen som 

brukar systemet har anpassat sig efter det. Utifrån teorin så anpassar sig individer i arbetslivet 

efter förändringar i arbetsmiljön. Flexibel teknologi kan även understödja olika typer av 

anpassningsprocesser. Ett välgjort beslutsstödsystem skulle ju inom en klinisk kontext kunna ge 

personalen stöd allt eftersom nya komplexa situationer/problem uppkommer. Individerna som 

är del av det sociala systemet försöker därmed anpassa sig till nya utmaningar. Eason nämner att 

om en person har svårt att anpassa sig efter exempelvis en teknologi så kan det göra situationen 

mer besvärlig för de andra som arbetar tillsammans med denna individ. Teknologin riskerar 

därmed att bli till en barriär som begränsar möjligheten till samverkan mellan individer. Utifrån 

vårt perspektiv så är dålig användbarhet hos ett system som införs i en organisation en typ av 

barriär som leder till svårigheter hos personal att anpassa sina arbetsrutiner utefter de krav som 

systemet ställer. Detta kommer därmed påverka hur väl personalen samarbetar med varandra. Ett 

system som är svåranvändbart ställer högre krav på anpassning, och det blir därmed en typ av 

barriär som påverkar möjligheten till samverkan.  

 

Teorin om sociotekniska artefakter ger oss förståelse för hur individer och tekniska artefakter 

interagerar med varandra i sociotekniska system. Vi uppfattar dock att det saknas en mer 

detaljerad förståelse för hur denna interaktion går till då teorin beaktar just helhetsbilden på 

makronivå i form av det sociala systemet som individer och tekniska artefakter är inbäddade 
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inom. Orlikowski & Gash (1994) skriver om teorin om tekniska referensramar som beaktar de 

kunskaper, antaganden och förväntningar som användare har på teknologi. Teorins utgångspunkt 

är att individer har olika tekniska referensramar som de utgår från för att få förståelse för hur 

tekniska artefakter såsom ett vårdinformationssystem fungerar. Konceptet kring tekniska 

referensramar har sitt ursprung i kognitiva scheman inom kognitionspsykologin. Ett kognitivt 

schema är den struktur av antaganden, föreställningar och kategorier som en individ utgår från då 

den tolkar en del av världen (Passer et al., 2008). En individ kanske exempelvis har ett schema för 

vad god vår innefattar, och det kan inkludera koncept såsom omtanke, professionalism och 

avancerad utrustning. Om individen stöter på en ny vårdsituation så kommer den att beaktas 

utifrån detta system av koncept och kategorier. Stöter man på en ny teknologi så kommer man 

också tolka den utifrån existerande kunskaper, och det är där tekniska referensramar kommer in. 

Utgångspunkten är att en individs förståelse/tolkning av ett system kan ge oss kunskap för deras 

interaktion med det. Deras tekniska referensram påverkar systeminteraktionen. En central 

utgångspunkt är att det finns olika tekniska ramar inom olika grupper. Individer i organisationer 

kan dela med sig av sina tekniska ramar med varandra i och med att de består utav just värden 

och antaganden som kan spridas mellan medlemmar. Inom olika subgrupper så kan därmed olika 

gemensamma antaganden kring tekniska artefakter uppstå. Olika grupper tolkar därmed 

teknologier på olika sätt. Inom en grupp så ger en gemensam teknisk referensram olika typer av 

förståelse kring teknologier och hur de kan integreras i arbetsprocessen. Sådana referensramar 

begränsar även hur vi kan tolka nya teknologier då ny information måste passa existerande 

kunskap (Orlikowski & Gash, 1994). Likt Scheins teori om organisatorisk kultur så lyfter denna 

teori fram vikten av skillnader mellan subgrupper inom en organisation vilket både kan relatera 

till verksamhetsområden, avdelningar och yrkesgrupper. Teorin ger oss mer förståelse för varför 

dessa skillnader existerar.    

2.3 Användbarhet 

Användbarhet innebär utifrån standarden för användbarhet ISO 9241-11 som beskrivs av 

Scandurra et al. (2013) som den nivå i vilken en särskild användare kan använda en produkt för 

att uppnå ett detaljerat mål på ett funktionellt effektivt och för användaren betryggande sätt i en 

given situation. Det finns skillnad mellan ett användarvänligt system och ett användbart.  

Ett användarvänligt system är ett system som upplevs vara lätt, tilltalande och trevligt att använda 

på ett generellt plan. Däremot räcker inte en stor del användarvänlighet för att ett system ska bli 

användbart utan systemet måste kunna hjälpa till att lösa de problem som användaren och 

verksamheten har (ibid). 

Ett användbart system är ett system som ger användaren både användarvänlighet och nytta dvs. 

att (användarbarhet = användarvänlighet + nytta). Ett system bestående av information och 

funktionalitet hjälper användaren och verksamheten att nå sitt mål på ett effektivt sätt, detta kan 

betrakta som nyttan av systemet (SUSSA samverkan, 2015). 

Utifrån denna utgångspunkt med koppling till Eason samt även det synsätt som Li et al. (2013), 

Pagliari (2007) och Scandurra et al. (2013) för fram kring att användbarhet kan begränsa eller 
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öppna upp för nyttoeffekter så anser vi att det är av hög vikt att ej bara värdera 

personalsamarbete, utan även användbarhet samt betrakta relationen dem emellan. Vi har tidigare 

poängterat att användbarheten är viktig för vårdinformationssystem, och om bristande 

användbarhet hos vårdinformationssystem försvårar för personalsamarbete så är det en 

intressant relation som kan peka på vikten av användbarhet för samarbetsstöd.  

3. Hypoteser 

Utifrån syftet, den tidigare forskningen som vi beaktade samt den valda teoretiska ramen så 

befinner vi oss nu i en position där vi ämnar peka på dels samband kring samarbete som är 

intressanta att värdera via statistisk hypotesprövning, dels användbarhetsaspekter.  

 

Såsom vi nämnde i syftet så vill vi studera hur den kliniska personalen uppfattar att de nuvarande 

vårdinformationssystemen stödjer samarbete. Utifrån denna utgångspunkt blir hypotesen 

följande:  

 

1) De svarande uppfattar att systemen understödjer samarbete inom  

verksamheten.   

 

Vi vill som vi nämnde även värdera huruvida de svarande uppfattar vårdinformationssystemen 

som användbara eller ej då användbarhet är en central faktor i projekt utvärdering av 

nyttoeffekter som kan vara kopplad till olika nyttoaspekter såsom just samarbete. Hypotesen blir 

följande:  

 

2) De svarande uppfattar att systemen påvisar användbarhet.     

 

Utifrån teorin om tekniska referensramar så bör det finnas skillnader mellan hur man inom olika 

yrkesroller uppfattar att systemet stödjer samarbete inom verksamheten. Utifrån utbildning och 

interaktion inom yrkesrollerna bildas olika förståelseramar vilket skulle kunna ligga till grund för 

systematiska skillnader mellan just olika roller inom organisationen. Såsom det framkommer i 

forskningsbakgrunden så nämner Petersen & Bertelsen (2012) också på en empirisk grund att det 

inom organisationer kan finnas skillnader gällande hur man inom ramen för yrkesroller uppfattar 

IT-system. Detta leder till följande hypotes: 

 

3) Det finns skillnader mellan olika yrkesroller med avseende på hur individer  
uppfattar att systemet understödjer samarbete inom verksamheten.  

 
Detta skulle även kunna gälla för användbarheten, då man inom olika yrkesroller kan tolka den 
på olika vis. Vilket kan utvecklas till följande hypotes:  
 

4) Det finns skillnader mellan olika yrkesroller med avseende på huruvida     
individer uppfattar att systemet är användbart.  

 
En relaterad utgångspunkt som vi etablerat utifrån teorin är att det inom större verksamheter kan 
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uppstå systematiska skillnader mellan olika verksamhetsområden kring hur man värderar tekniska 
artefakter såsom olika vårdinformationssystem. I enkäten blir respondenterna tillfrågade 
angående vilken avdelning de tillhör. Därav etablerar vi följande hypoteser:  
 

5) Det finns skillnader mellan olika verksamhetsområden med avseende på  
hur individer uppfattar att systemet understödjer samarbete.  

 
6) Det finns skillnader mellan olika verksamhetsområden med avseende på  
huruvida individer uppfattar att systemet är användbart.  

 
Hur detta kommer att mätas samt vilka avdelningar och yrkesroller som faktiskt beaktas i enkäten 
kommer att täckas in i metodkapitlet.  
 
I teorikapitlet kom vi i koppling till Easons beskrivning av socioteknisk systemteori fram till att 
systemets användbarhet kan vara av vikt för samarbete. Ju svårare personal uppfattar att det är att 
använda systemet desto mindre blir det samarbetsstöd som systemet tillhandahåller. I enkäten så 
mäts användbarhet med hjälp av System Usability Scale, så det finns möjlighet att värdera denna 
utgångspunkt. Vi uppfattar denna hypotes som viktig då det är här som vi relaterar samarbete 
och användbarhet med varandra. Hypotesen blir därmed följande:  
 

7) Det finns ett positivt samband mellan hur de svarande uppfattar systemets   
användbarhet och till vilken grad de uppfattar att systemet understödjer  
samarbete i verksamheten.  

    

4. Metod 

4.1 Metodbakgrund 

Enkäten gällande projekt utvärdering av nyttoeffekter utvecklades av Örebro Universitet i 

samarbete med Region Örebro län. Vi har valt att genomföra just en kvantitativ studie utifrån 

den enkät som skickats ut inom den kliniska organisationen för Region Örebro län då det ger oss 

möjlighet att generalisera resultatet och värdera relationen mellan undersökningsvariabler med 

avseende på personalsamarbete och användbarhet. Det ger oss även möjligheten att testa våra 

hypoteser. Fördelen för oss med att utgå från just denna enkät är att den skickas ut till många 

personer inom en stor klinisk verksamhet vilket är relevant för vår studie som riktar sig gentemot 

vårdpersonal. Personalen har olika yrkesroller och tillhör olika verksamhetsområden och enkäten 

frågar efter detta. Både samarbete och användbarhet värderas explicit i enkäten, vilket också är 

relevant för vår studie. Därav så är enkäten relevant för vårt syfte, och ger oss material för att 

testa våra hypoteser. En fördel med enkätstudier som Dahmström (2005) nämner är just att 

många personer kan få tillgång till en enkät. Detta är viktigt för oss, då vi kan leta efter strukturer 

och mönster i dessa datamängder i förhållande till just hypoteserna. Vi får tillräckligt med 

underlag för att jämföra olika grupper.  
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Vi har ej varit delaktiga gällande utformningen av denna enkät som i huvudsak redan var 

färdigställd då vi började skriva denna rapport. Vi analyserar och bearbetar tillgänglig data som vi 

fått tillgång till via universitetet. De val som redan gjorts med avseende på hur enkäten sedan 

tidigare utformats får konsekvenser för oss som vi senare kommer att diskutera. 

 

En länk till enkäten skickades ut till personal inom vårdorganisationen för Region Örebro län. 

Regionen själv ansvarade för utskicket och man skickade specifikt ut den till personer med 

kliniska yrkesroller samt till vårdadministratörer. Detta innebär att övrig personal inom regionen 

ej ingick i utskicket då man enbart var intresserad av just personal som är involverade i det 

kliniska arbetet. Hur detta urval gick till kommer framkomma i avsnitt 4.3. Enkäten designades 

och förmedlades via Google Forms, och är därav webbaserad. Fördelen med webbenkäter är att 

de går snabbt att fylla i dessa och att dataregistreringen sker automatiskt vid svar (Dahmström, 

2005). För regionen är den första aspekten viktig då man ej vill förlora för mycket värdefull 

arbetstid. En nackdel med webbenkäter är att de ökar risken för bortfall (ibid). Bortfall utgör ett 

omfattande problem inom ramen för vår studie. Vi har inte själva haft möjlighet att vidta 

åtgärder för att reducera bortfallet då vi enbart analyserat tillgänglig data. Däremot har vi i avsnitt 

4.3 analyserat bortfallet för att förstå hur det påverkar vårt resultat.  

4.2 Data 

Enkäten är designad för att mäta olika nyttoeffekter som NCS Cross och Klinisk portal kan 

tillhandahålla. Enkäten består utav tre huvudsakliga delar. Den första delen beaktar 

bakgrundsinformation om respondenterna såsom yrkesroll, avdelning, yrkeserfarenhet samt 

erfarenhet av att använda systemet. Den andra delen innefattar tio frågor som ingår inom ramen 

för System Usability Scale (SUS) som just är en frågeskala som är avsedd att mäta 

användbarheten hos ett system. Samtliga frågor inom denna del är så kallade likert-föremål som 

innefattar påståenden som de svarande får förhålla sig till på en skala på mellan 1 (instämmer inte 

alls) till 5 (instämmer fullständigt). SUS kommer att behandlas mer i detalj i avsnitt 4.5. Den 

tredje delen innefattar 11 frågor som är designade för att mäta olika nyttoaspekter (varav två 

frågor beaktar samarbete). Dessa frågor är också likert-föremål som utgår från samma typ av 

femgradiga skala. Det finns också en öppen fråga som ber om övriga synpunkter. I bilaga 3 visar 

vi ett litet utsnitt från enkäten.    

4.2.1 Kvalitetsaspekter 

Vår uppfattning angående enkäten är att den ej är särskilt betungande. Det tar cirka 4-6 minuter 

att svara på den vilket är fördelaktigt då respondenter enligt Oates (2006) lätt blir trötta eller 

uttråkade då de svarar på webbaserade undersökningar samtidigt som en mer omfattande enkät 

hade orsakat en större produktivitetsförlust bland de anställda vid Region Örebro län. Enkäten är 

också välstrukturerad med sina tre tydligt avskilda delar vilket torde underlätta för 

respondenterna. 
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En begränsning med enkäten är att variabler såsom kön och ålder saknas som skulle kunna 

påverka resultatet. Enligt Statistiska centralbyrån (2010) så är cirka 90 % av alla utbildade 

sjuksköterskor i Sverige kvinnor, och motsvarande andel för sjukgymnaster är cirka 79 %, 

samtidigt som det finns skillnader i åldersstrukturen mellan olika yrken. Man kan förvänta sig 

sådana skillnader inom bland annat olika underorganisationer och yrkeskategorier inom ramen 

för Region Örebro län. I och med att dessa variabler saknas så går det inte att kontrollera för 

dessa. Vi vet inte hur detta påverkar vårt resultat, utan vi kan enbart diskutera detta. 

     

Ytterligare en aspekt som kan problematiseras berör de 14 valbara svarsalternativen gällande 

yrkesgrupper (13 yrkeskategorier och en annan-kategori). I den senare öppna frågan där 

respondenterna fick ange övriga synpunkter var det många skötare som nämnde det faktum att 

deras yrkesgrupp inte hade en egen kategori. Risken är att skötarna inom denna enkät spred ut sig 

mellan olika svarsalternativ såsom “annan och “undersköterska” vilket inte är optimalt för vår 

undersökning. Vi har inte kunnat göra något åt detta problem, vilket särskilt skulle kunna påverka 

just kategorin undersköterska. Vad konsekvensera av detta är vet vi inte.   

 

Man kan argumentera för att det finns en överanvändning av kategoriska variabler för att hantera 

aspekter såsom yrkeserfarenhet och erfarenhet av att använda systemet. Det hade kunnat vara 

fördelaktigt om de svarande kunnat få ange exakt erfarenhet i exempelvis år då det hade givit en 

ökad analytisk flexibilitet då mer information hade kvarhållits. Såsom fallet är nu så är den 

populäraste kategorin för variabeln erfarenhet av att använda systemet, >3 år med cirka 75 % av 

de svarande vilket innebär att information går förlorad på grund av denna kategorisering. Vi har 

försökt hantera detta problem genom att slå samman de mindre grupperna till en större (<= 3 

års erfarenhet).Detta medför att vi får en stor jämförelsekategori.  Hade variabeln yrkeserfarenhet 

varit på en intervallskala hade vi även kunnat värdera dess kvadratiska term (yrkeserfarenhet^2) 

som likt yrkeserfarenhet skulle kunna ha en modererande effekt mellan beroende och oberoende 

variabler. Nackdelen med en högre skalnivå på variablerna, är utifrån en etisk synvinkel att 

känsligare och mer detaljerade uppgifter om personalen hade behövts lagras. Att denna 

operationalisering är problematisk har vi inte kunnat göra något åt. Vi erhåller dock fortfarande 

tillräckligt med användbar information från de bägge variablerna för att de ska vara användbara i 

denna studie genom att slå samman kategorier med färre svarande.   

 

Ytterligare en möjlig begränsning har att göra med att man i enkäten aldrig explicit frågar efter 

vilket av de två vårdinformationssystemen som man primärt använder. Tanken är att man ska 

kunna härleda denna information från vilket verksamhetsområde som personalen tillhör då man 

inom psykiatri och somatisk specialistvård använder Klinisk portal, och NCS Cross inom 

primärvården. Problemet är att man inom den övriga delen av verksamheten använder både och, 

vilket kan skapa svårigheter om man vill jämföra systemen. Hur vi hanterat detta problem 

framkommer i avsnitt 4.5. 
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4.3 Befolkning och urval 

Målpopulationen för studien är klinisk personal inom Region Örebro län, det vill säga personer 

som arbetar inom vårdyrken och vårdadministration såsom undersköterskor, skötare, psykologer 

och medicinska sekreterare. Populationen innefattar ej övriga administratörsyrken, 

socialsekreterare, städare, tolkar eller vaktmästare. Även om de är kliniska så ingår ej 

tandvårdsrelaterade yrken såsom tandskötare eller tandläkare då man inom projekt utvärdering av 

nyttoeffekter ville fokusera på den övriga kliniska verksamheten. Tyvärr är det oklart gällande 

exakt hur många individer som ingår i denna målpopulation. Enligt siffror som vi fick ta del av 

från Region Örebro län så arbetade det den 31:a december 7764 personer inom området hälsa 

och sjukvård (exkluderar folktandvården). Vi är inte helt säkra på att samtliga dessa personer är 

del av målpopulationen men av dessa torde i alla fall ungefär minst 7000 ingå i målpopulationen. 

 

Ursprungligen hade universitetet och regionen planerat att skicka ut enkäten till alla personer 

inom målpopulationen, så därav var den tänkt att vara en totalpopulationsundersökning. 

Regionen ville dock decentralisera utskicket för att minska risken att personal som ej ingick i 

målpopulationen skulle få tillgång till enkäten. Olika verksamhetsansvariga fick då först tillgång 

till enkäten, och dessa skickade sedan ut den till underchefer som i sin tur tillhandhöll den till 

klinisk personal. Ett omfattande problem med detta decentraliserade förehavande är att denna 

spridningsprocess skedde på lite olika vis inom de olika verksamheterna. Det är ej självklart att 

alla som borde ha fått enkäten faktiskt fick den. Detta problem kan ha orsakat systematiska 

skevheter då personalen inom vissa yrkesgrupper eller verksamhetsområden kan ha blivit 

underrepresenterade på grund av att de inte fått enkäten, vilket kan göra det svårt att generalisera 

resultatet. Vad gäller yrkesgrupper kommer vi till viss grad att försöka värdera detta genom en 

bortfallsanalys. 

4.3.1 Bortfallsanalys     

Då vi har tillgång till begränsad information så är det svårt att genomföra en gedigen 

bortfallsanalys. Vid tidpunkten 2016-12-22 hade 917 personer svarat på enkäten. Om man utgår 

från att målpopulationen hade cirka 7000 medlemmar så medför detta att cirka 13 % svarat på 

enkäten vilket är en relativt liten andel. Det hade varit önskvärt med påminnelser för att öka 

svarsfrekvensen samt en centraliserad spridning av enkäterna.  

 

Vi har tillgång till data gällande antalet personer som tillhörde vissa av de olika yrkesrollerna som 

ingick i enkäten för december 2015 (Källa: Informationskansliet, 2016). Vi kan därmed jämföra 

antalet svarande i enkäten med dessa totalsiffror. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

ytterligare personal kan ha tillkommit eller försvunnit under det år som gått sedan dessa siffror 

sammanställdes, så det är inte säkert att jämförelsen är helt rättvisande.    
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Tabell 1 - Antalet personer per yrkeskategori dec 2015 jmf med svarande på enkäten 

 
 

Såsom det framkommer av tabellen så tycks det finnas kraftiga systematiska skevheter gällande 

den ungefärliga andelen som tycks svarat per yrkeskategori. Exempelvis så tycks cirka 25 % av 

samtliga sjukgymnaster svarat på enkäten, medan motsvarande andel för psykologer är 1,8 %. 

Det är rimligt att anta att det kan finnas skillnader i tendens att svara mellan olika yrkesgrupper, 

men vi tror att den huvudsakliga orsaken till dessa skillnader är den decentraliserade 

spridningsprocessen av enkäter vilket torde ha medfört att olika grupper och avdelningar ej fått 

tillgång till den. Det extrema resultatet i tabell 1 stödjer detta antagande.  

 

Den tidigare analysen beaktar ej de som fick tillgång till enkäten till att börja med, men vad kan vi 

säga om de som fick tillgång till den men ej svarade? Inte så mycket tyvärr, men vår handledare 

skickade ut en minienkät till en vårdcentral i Örebro där de svarande fick möjlighet att ange om 

de hade svarat på den stora enkäten, och om nej, varför. Denna ansats blir ganska begränsad då 

de som inte svarade på den stora enkäten antagligen ej heller kommer att svara på den lilla, men 

det kan fortfarande ge lite information. 13 personer av de 65 som minienkäten skickades ut till 

svarade vilket motsvarar 20 %, av dessa angav 3 personer att de inte svarat på enkäten då de ej 

haft tid till det. Vi får inte så mycket information från denna minienkät, men brist på tid skulle 

kunna vara en viktig orsak till att många av de som fått tillgång till enkäten ej har svarat. Det är ej 

orimligt att anta att en stor andel av den kliniska personalen i regionen är utsatta för betydande 

stress, och detta skulle kunna vara särskilt betydande nära jul vilket kan göra det svårt eller 

jobbigt att ens avsätta ett par minuter åt enkäten.     

4.4 Etiska aspekter 

Enligt Oates (2005) har deltagare rätt till anonymitet. Deras identiteter ska vara skyddade och ej 

gå att härleda via det publicerade forskningsresultatet. Känslig data ska även hanteras på ett 

säkert vis så att ej obehöriga får tillgång till den. De svarande bads ej lämna ut känsliga uppgifter 

såsom namn och personnummer i enkäten. Google forms processade enkätresultaten och 

genererade en tidsstämpel för varje svarande. Det samlades inte in någon information om plats 

eller annan sådan känslig information. Det finns ingen information angående vilka som har eller 

ej har svarat på enkäten, och ej heller vilka som fått tillgång till den så vitt vi vet. Vi har i vår 

studie ej presenterat resultat på en sådan detaljnivå så att specifika individer kan identifieras via 
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logisk härledning, utan vi aggregerar den data som presenteras på olika vis. Vi vet att deltagarna 

informerades om syftet med enkäten som helhet i ett försättsblad som förbereddes av regionen.   

4.5 Variabler  

4.5.1 Beroende variabler  

Gällande beroende variabler så finns det i enkäten två frågor (se bilaga 3) som är formulerade 

som påståenden som explicit täcker in samarbete i koppling till hypoteserna 1, 3, 5 och 7: 

- Systemet ger ett bra stöd för samverkan mellan olika personalkategorier 

- Systemet ger ett bra stöd för samarbetet mellan olika vårdenheter och vårdgivare 

 

Frågorna som är på en femgradig ordinalskala beaktar samarbete utifrån två olika dimensioner då 

den ena mäter samarbete mellan personalkategorier och den andra värderar samarbete mellan 

vårdenheter och klinisk personal. Det är därmed två olika dimensioner av samarbete som mäts i 

enkäten. Teoretiskt sett så har vi primärt värderat den första dimensionen tidigare, då vi 

diskuterat personalsamarbete. Den andra dimensionen är också viktig, och kan betraktas som en 

extension av personalsamarbete. En vårdenhet är i sig en liten organisatorisk struktur som 

innefattar personal och patienter. Samarbetar man som vårdgivare med en annan vårdenhet, så 

samarbetar man också med annan personal. Utifrån vår synvinkel mäter bägge frågorna 

personalsamarbete, fast på lite olika vis. Av denna anledning kommer vi att värdera bägge 

frågorna i undersökningen.  

 

Systemens upplevda användbarhet är den beroende variabeln för hypoteserna 2, 4, och 6. 

Användbarhet är därmed en viktig variabel som kommer att mätas med hjälp av system usability 

scale (SUS) med dess tio påståenden. Fördelen med SUS är enligt Bangor et al. (2008) att den är 

teknologiagnostisk på så vis att det är designad för flexibilitet så att man ska kunna tillämpa den 

på olika typer av teknologier och tjänster. Detta är viktigt i vårt fall då två olika 

vårdinformationssystem beaktas. SUS är också lättviktig jämfört med andra system för 

användbarhetsmätning vilket är av vikt för Region Örebro län då man ej ville betunga 

personalen. Bangor et al. analyserade de 10 frågorna som ingår inom SUS med explorativ 

faktoranalys. De fann enbart en enda signifikant underliggande faktor. De hävdar på grundval av 

detta att man bör motstå frestelsen att värdera frågorna separat och istället beakta SUS som en 

enda konstruktion. SUS är just designad för att man ska summera resultatet från de 10 frågorna 

vilket resulterar i en poäng mellan 0-100 där det aritmetiska medelvärdet för olika system baserat 

på 2324 enkätundersökningar är 70,14 med en standardavvikelse på 21,71. Vi kommer att följa 

detta förfarande. Vid summeringen är det viktigt att beakta att de olika frågorna har olika 

riktning, då vissa av reliabilitetsskäl är negativt riktade. Trots att SUS är ett lättviktigt instrument 

för mätning av användbarhet så tillhandahåller det såsom Bangor et al. påpekar tillfredsställande 

reliabilitet och validitet så vi anser att det är hjälpsamt inom ramen för vår studie för att mäta just 

användbarhet.  
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Standardproceduren för hur man beräknar SUS innebär att man summerar de tio likert-

föremålen. Detta kan uppfattas som problematiskt då varje föremål har en skalnivå som är 

ordinal och att man ej kan anta att ekvidistans råder mellan skalstegen. Denna kritik är dock 

baserad på en tendens hos forskare att blanda ihop likertföremål med likertskalor. En likertskala 

är just en summering av flera likertföremål, och ett stort antal empiriska studier som bedrivits 

över många decennier har systematiskt påvisat att sådana likertskalor följer en intervallskala 

(Carifio & Perla, 2007). Vi utgår därmed att detta är fallet för SUS inom ramen för vår studie. 

4.5.2 Centrala oberoende variabler 

Angående oberoende variabler som vi undersöker vår studie så är yrkesroll central och något vi 

kommer att jämföra i relation till den andra och tredje hypotesen. Denna variabel mäts i enkäten 

på en nominalskala och innefattar 14 olika kategorier såsom psykolog, undersköterska och 

logoped. Det finns även en annan-kategori. Vår uppfattning är att denna variabel mäts med en 

god detaljrikedom vilket ger oss flexibilitet kring hur vi vill analysera och jämföra de olika 

yrkesrollerna.  

 

I och med att vissa av yrkeskategorierna har ytterst få svarande så flyttar vi över en del av dessa 

till annan-kategorin. Detta kommer även att underlätta för statistisk analys, då det blir färre 

kategorier att tolka resultatet för. I slutänden så utgår vi från kategorierna sjuksköterska, läkare, 

undersköterska, medicinsk sekreterare och annan. 

 

Skillnader mellan verksamhetsområden är något vi värderar i relation till den fjärde och femte 

hypotesen. I enkäten får de svarande ange sin huvudsakliga arbetsplats där de spenderar mer än 

50 % av sin tid. De kan välja mellan fyra kategorier: Primärvård, somatisk specialistvård, psykiatri 

och annat. Region Örebro län är en omfattande organisation så denna uppdelning är att betrakta 

som mycket grovkornig. Vi är dock främst intresserade av en relativt bredskalig analysnivå, så 

denna uppdelning är rimlig för våra syften då den tycks spegla hur vården är organiserad. Det 

som dock även hade varit intressant att beakta gällande skillnader mellan olika 

underorganisationer är den geografiska dimensionen angående skillnader mellan olika kommuner 

samt olika sjukhus och vårdcentraler.  

 

I förhållande till den sjunde och sista hypotesen så värderar vi den upplevda användbarheten som 

vi tidigare presenterat som en beroende variabel som mäts via system usability scale (SUS). 

4.5.3 Moderatorvariabler 

Vi anser att det kan finnas olika faktorer som är viktiga att kontrollera för/värdera då de kan vara 

korrelerade med både de beroende variablerna och de oberoende. Yrkeserfarenhet är en sådan 

faktor då kan finnas betydande skillnader gällande vana att arbeta/använda olika teknologier och 

bekvämlighet med teknologiska verktyg. Yrkeserfarenhet finns representerad som en kategorisk 

variabel i enkäten som innefattar spannen 0-5 år, 6-15, 16-25 och >25. I vår studie så behandlas 

varje sådan kategori som en dummyvariabel. 
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Erfarenhet av att använda systemet (systemerfarenhet) kan också vara en relevant 

moderatorvariabel. Denna typ av erfarenhet torde kunna påverka ens uppfattning kring hur 

systemet stödjer just samarbete, samtidigt som hur viktigt systemets användbarhet är gällande 

huruvida man uppfattar att det stödjer just samarbete kan minska. Även vad gäller yrkesroll så 

kan denna variabel vara relevant då det kan finnas erfarenhetsskillnader av att använda systemet 

mellan olika yrkesroller vilket kan vara viktigt att kontrollera för.   

 

Vilket system som respondenterna använder är också viktigt att kontrollera för i flertalet fall. Det 

är rimligt att det finns skillnader både i förhållande till användbarhet och samarbetsstöd mellan 

de olika systemen. Vårt fokus i denna studie är dock i huvudsak inte att jämföra NCS Cross med 

Klinisk portal, med det är ändå viktigt att beakta skillnaderna, då vilket system som används kan 

påverka både de beroende variablerna kring samarbete och användbarhet, och de oberoende. I 

vår studie har vi skapat dummyvariabler för just NCS Cross, Klinisk portal och blandat 

(använder båda) utifrån vilket verksamhetsområde de svarande tillhör.  

 

Slutligen måste vi i det fall vi jämför verksamhet kontrollera för effekten av yrkesroll. Inom de 

olika verksamhetsområdena finns det olika sammansättningar vad gäller yrken. Ett område 

kanske exempelvis kan ha en stor andel sjuksköterskor, medan ett annat kan ha många 

sjukgymnaster. Om man ej kontrollerar för yrkesroll, finns risken att man till stor grad fångar 

effekten av dessa skillnader då man jämför verksamheter, vilket vore problematiskt.      

4.6 Databearbetning 

I och med att respondenterna för samtliga frågor väljer mellan olika fördefinierade alternativ 

finns det inga problem med kraftigt avvikande värden eller absurda svar vilket förenklade vår 

databearbetning. Vi kodade om flertalet av variabelnamnen och flertalet etiketter då de hade 

korrumperats eller trunkerats då Google Forms omvandlade datan till CSV-format. CSV-filen 

importerades in i Stata 12 som vi använde för både databearbetning och för statistisk analys. En 

del av variablerna var kodade som strängar och behövde omkodas som numeriska värden för att 

de skulle kunna användas för statistisk analys. För den oberoende variabeln yrkesgrupp så fanns 

det 14 olika kategorier. Vi genererade separata dummyvariabler (0, 1) för de största kategorierna 

medan de mindre slogs samman till en större “annat”-dummy. Orsaken till att vi skapade olika 

dummyvariabler på detta vis är att vissa äldre analysmetoder i Stata behöver utgå från just 

manuellt kodade dummy-variabler då de inte stödjer indikator-variabler (variabler som Stata 

automatiskt omvandlar till dummyvariabler med en lämplig referensgrupp). 

 

Såsom vi tidigare nämnde så är vissa av de tio SUS-variablerna negativt riktade påståenden, 

medan andra är positivt riktade. För att kunna summera värdena för de tio frågorna per 

respondent behövde vi därför koda om variablerna. De positivt riktade variablerna kodades om 

som [skalans värde] - 1 så att man istället för ett värde mellan 1 - 5 får ett mellan 0 - 4. Svaren på 

de negativa frågorna kodades om som 5 - [skalans värde], så ett svar på 5 skulle ge värdet 0. 

Detta gjorde så att vi lätt kunde summera både de positiva och negativa frågorna tillsammans. 
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Därefter multiplicerade vi dessa summor med 2.5, och detta genererade summerade värden på en 

skala mellan 0 till 100 (Brooke, 1996).    

4.7 Statistisk analys 

4.7.1 Enklare jämförelser  

Gällande den första hypotesen att de svarande uppfattar att systemet stödjer samarbete så 

kommer vi att presentera medianerna för de två beroende variablerna för samarbete. Vi kommer 

även att utföra hypotestest via Wilcoxon tecken-rang-test där vi kommer att testa huruvida 

medianerna för de oberoende variablerna är signifikant skilda från värdet 4. Varje respondent har 

kunnat välja mellan ett värde på mellan 1 till 5, och i detta sammanhang betraktas vi 4 som 

positivt. Anledningen till att vi använder just Wilcoxon är att det är ett icke-parametriskt test som 

fungerar väl tillsammans med medianvärden och kan likt ett vanligt Student’s t-test användas för 

hypotestestning i förhållande till ett enda stickprov (Leeper, u.å).   

 

I förhållande till den andra hypotesen måste vi värdera huruvida systemet är användbart eller ej. 

Detta gör vi utifrån SUS som just mäter användbarhet. Dock behöver vi etablera någon slags 

beslutsregel kring vad som kan betraktas som en tillräckligt hög SUS-poäng. Såsom tidigare 

nämnt är medelvärdet för olika system på cirka 70. Vi anser att medelvärdet är en bra 

utgångspunkt. Om inte användbarheten utifrån SUS är högre än medelvärdet så kan det knappast 

betraktas som högt. Vi kommer därmed att värdera om SUS-poängen är högre än 70 via ett 

enkelriktat t-test, som just låter oss testa om poängen är statistiskt signifikant skild från 70. För 

de övriga hypoteserna kommer vi att skapa mer komplexa statistiska modeller där vi kontrollerar 

för olika faktorer som kan ha en modererande effekt. 

4.7.2 Ordinal logistisk regressionsanalys 

I och med att de beroende variablerna som beaktar samarbete följer en ordinalskala med olika 

kvalitativa ordnande utfall så finns det ett antal statistiska modeller som är lämpliga. Man kan 

utgå från multinomial logistisk regression som är en utvidgning av vanlig logistisk 

regressionsanalys (logit). I multinomial logistisk regression anpassar man en icke-linjär logistisk 

kurva vid modelleringen snarare än en vanlig linjär modell såsom vid vanlig linjär 

regressionsanalys. Denna typ av modellering är bra på att hantera just kategoriska beroende 

variabler. Det går att tillämpa vanlig linjär regressionsanalys via minsta kvadratmetoden på 

kategoriska beroende variabler, men detta brukar vara problematiskt då det bryter mot olika 

fundamentala antaganden. Multinomial logistisk regressionsanalys förfaller därmed som mer 

lämpligt, men denna typ av modell har dock en betydande begränsning i vårt fall. Vid 

Multinomial logistisk regressionsanalys så antas den beroende variabeln följa en nominalskala. 

Om man har en variabel på ordinalskala så förlorar man därmed viktig information om 

ordningen mellan de olika kategorierna (Long & Freese, 2006). 
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På grund av den ovan nämnda anledningen så kan det vara motiverat att utgå från någon typ av 

regressionsmodell som tar ordningen i beaktande. Lyckligtvis finns ett antal sådana modeller, 

varav den mest välkända som vi kommer att utgå från är ordinal logistisk regressionsanalys. 

Denna modell är likt den multinomiala logistiska regressionsmodellen icke-linjär, och man utgår 

vanligtvis från att det finns en latent kontinuerlig variabel som exempelvis kan vara tendensen att 

hålla med ett påstående såsom “alla gräsmattor är fula”: 

 
I fallet ovan utgår vi från att det finns en oberoende variabel (xi). Det finns då olika 

tröskelvärden för de ordinala kategorierna som Y förhåller sig till. När ett tröskelvärde överskrids 

så sker en kategoriförändring från exempelvis “Instämmer” till “Instämmer till fullo”. Det finns 

alternativa modeller man kan utgå från. Den ena är ordinal probit som i princip producerar 

ekvivalenta resultat med ordinal logistisk regression (Long & Freese, 2006). Fördelen med att 

använda ordinal logistisk regression såsom vi ser det är att finns fler läroresurser som täcker in 

denna typ av modell.  

 

Det är viktigt att påpeka att ordinal logistisk regression lutar sig mot det så kallade parallella 

regressionsantagandet som utgår från att alla   är identiska för de olika utfallen för den beroende 

variabeln. Vi har ju olika ordinala kategorier ordinala, så vi utgår från att det ej får finnas 

statistiskt signifikanta skillnader mellan dessa (exempelvis mellan “instämmer” och “instämmer 

helt och hållet”) med avseende på   (Long & Freese, 2006).     

 

Det är tyvärr enligt Long & Freese relativt vanligt att detta antagande ej uppfylls, vilket kan få en 

del otrevliga konsekvenser som medför att man eventuellt bör välja en annan typ av modell. Vi 

kommer att utföra ett test av detta antagande. Om situationen förefaller vara problematisk så 

kommer vi just att en annan modell.   

 

Såsom vi nämnde under variabler så finns det två påståenden som beaktar samarbete. Vi kommer 

att skapa ordinala logistiska regressionsmodeller separat för dessa två frågor. Denna dubbelhet 

kommer att ske först då vi värderar yrkesroll som oberoende variabel, sedan då arbetsplatsens 

roll analyseras och slutligen då användbarheten i form av SUS används. De modeller som vi 

skapar kommer att innefatta de kontrollvariabler (arbetserfarenhet och erfarenhet av att använda 

systemet) som vi tidigare identifierat. Samtliga modeller testat för det tidigare nämnda parallella 

regressionsantagandet via ett så kallat Brant-test. Om resultatet av detta test är signifikant på alfa 

= 0,05 så är vårt beslut att det parallella regressionsantagandet inte håller.  

 

Williams (2006) nämner just en alternativ modell som kan användas i det fall antagandet ej håller 

i form av en generaliserad ordinal logistisk regressionsmodell som kan användas för att anpassa 

mindre restriktiva modeller. Denna modell har implementerats för Stata med namnet gologit2. 

Denna typ av modell är inte lika parsimonisk och tolkningsbar som en vanlig ordinal logistisk 

regressionsmodell, men på detta plan är den dock mer användbar än en icke-ordinal modell 

såsom multinomial logistisk regressionsanalys. I de fall antagandet inte håller så kommer vi att 

använda oss av denna modell.  
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Ordinal logistisk regressionsanalys (alternativt gologit2) är relevant för hypoteserna 3, 5 och 7 då 

det är just för dessa som vi utgår från de två ordinala variablerna som beaktar samarbete.  

 

För hypotes 3 är yrkesroll som tidigare nämnt den oberoende variabeln där fyra yrkesdummies 

inkluderas i modellen med kategorin annan som referens. I och med att ‘annan’ är en generisk 

blandkategori så borde den lämpa sig för jämförelse med de övriga kategorierna. Vi kontrollerar 

för effekten av systemerfarenhet, arbetserfarenhet och vilket system som de använder.  

 

För hypotes 5 studerar vi verksamhetsområde. Ett problem med hypotes 5 som vi behövde 

åtgärda är att man använder olika system i olika verksamhetsområden, vilket gör det svårt att 

jämföra de olika områdena. Dock så använder sig inom somatisk specialistvård och psykiatri av 

samma system i form av Klinisk portal. Detta medför att vi bestämt oss för att jämföra dessa två 

verksamhetsområden. Det hade varit intressant att ha en bredare jämförelse mellan samtliga 

områden. Nu blir hypotes 5 något mer avgränsad än vad vi först planerat, men det blir en tydlig 

jämförelse. I detta sammanhang kontrollerar vi som förut för system- och yrkeserfarenhet. Vi 

beaktar också effekten av yrkesroll som kan vara en störande faktor. 

 

För hypotes 7 så är användbarhet i form av system usability scale (SUS) den centrala oberoende 

variabeln    

4.7.3 Multipel linjär regressionsanalys 

Användbarhet som mäts via system usability scale (SUS) är också en beroende variabel såsom det 

tidigare framkommit. Vi utgår från att den följer en intervallskala vilket medför att multipel linjär 

regressionsanalys torde vara lämpligt i och med att vi precis som tidigare vill kontrollera för olika 

faktorer. 

 

Multipel linjär regressionsanalys blir därmed relevant för hypoteserna 4 och 6 då SUS är den 

beroende variabeln för båda fallen. För hypotes 4 (användbarhet och yrkesroller) blir de 

oberoende variablerna exakt de samma som för hypotes 3. Detta förhållande gäller även för 

hypotes 6 (användbarhet och verksamhetsområde) i relation till 5. 

4.8 Beslutsregler för hypoteserna  

Gällande den första hypotesen att de svarande uppfattar att systemen stödjer samarbete inom 

verksamheten så beaktar vi p-värdet för Wilcoxon signed-rank test. Om p < 0,05 i en positiv 

riktning så utgår vi från att hypotesen stöds. 

 

Gällande den andra hypotesen om att svarande uppfattar att systemet påvisar användbarhet så 

anser vi att denna hypotes stöds om det aritmetiska medelvärdet SUS-poängen är större än 70 

utifrån ett t-test (om p < 0,05). Värdet 70 är såsom vi tidigare nämnt det ungefärliga medelvärdet 
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för SUS i allmänhet. Om systemen ska betraktas som användbara så borde de rimligen ha högre 

värden än så.  

 

Vad avser den tredje hypotesen om att det finns skillnader mellan olika yrkesroller med avseende 

på huruvida personalen anser systemen stödjer samarbete så tänker vi oss att åtminstone hälften 

av de kategorier/dummies som värderas i vardera samarbetsmodell bör vara statistiskt 

signifikanta, annars är skillnaderna ej särskilt systematiska. Detta gäller också den fjärde 

hypotesen om yrkesroller i förhållande till användbarhet. 

 

Gällande den femte hypotesen så jämförs såsom tidigare nämnt enbart två verksamhetsområden. 

Om dessa är statistiskt signifikant skilda från varandra så stöds hypotesen. Detta gäller även för 

den sjätte hypotesen som värderar användbarhet i förhållande till de två verksamhetsområdena.  

 

Angående den sjunde och sista hypotesen som värderar om det finns ett samband mellan hur 

personalen uppfattar att systemen stödjer samarbete och hur användbara de uppfattar att de är så 

anser vi att det finns stöd för hypotesen om SUS är en statistiskt signifikant prediktor av 

samarbete. 

 

Vi värderar de två beroende samarbetsvariablerna i relation till hypoteserna. Detta innebär att om 

vårt beslut är negativt i bägge fallen utifrån de tidigare beskrivna beslutsreglerna så är det 

generella beslutet att hypotesen ej stöds. Om beslutet är positivt i bägge fallen så är det generella 

beslutet att hypotesen stöds. Om beslutet är positivt i ett av fallen men negativt i ett annat så blir 

det generella beslutet att hypotesen delvis stöds.             

4.9 Fördelar och nackdelar med vårt angreppssätt 

Vår metod präglas av att vi använder relativt komplexa statistiska modeller för att modellera de 

två samarbetsfaktorerna via ordinal logistisk regressionsanalys och användbarhet utifrån SUS via 

multipel linjär regressionsanalys. Den stora fördelen med detta angreppssätt är att vi just kan 

kontrollera för olika faktorer i form av de moderatorvariabler som vi tidigare identifierat. Vi 

anser att det skulle finnas en betydande risk att en enklare ansats där man enbart direkt relaterar 

en av de beroende till enbart en oberoende utan att kontrollera för relevanta faktorer skulle 

kunna leda till vilseledande resultat. Vår ansats medför även att man får potentiellt sett värdefull 

kunskap om olika moderatorvariablers påverkan. 

 

Nackdelen med vår ansats är att resultatet kan bli svårare att tolka och analysera både för oss som 

författare och för läsaren. Detta kan särskilt gälla de modeller som bygger på ordinal logistisk 

regressionsanalys som genererar oddskvoter som måste tolkas. Vidare så bygger våra modeller på 

olika statistiska antaganden som bör utvärderas, vilket leder till ytterligare komplexitet. 

Situationen blir ännu mer krånglig om det parallella regressionsantagandet ej visar sig hålla. Det 

finns en reell risk för att antagandet ej kommer att hålla i något fall.   
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5. Resultat 

I de tester som vi genomför så är        . Denna signifikansnivå representerar den risk vi är 

villiga att ta. Se bilaga 4 (sid. 46) för en introduktion till grundläggande statistik om du har ett 

sådant behov. 

5.1 Generellt om samarbete och användbarhet  

Gällande den första hypotesen att personalen uppfattar att systemet understödjer samarbete så är 

medianen för påståendet att systemet ger bra stöd för samarbetet mellan olika vårdenheter och 

vårdgivare 2 för både NCS Cross och Klinisk portal, och 3 på påståendet att systemet ger bra 

stöd för samverkan mellan personal för bägge systemen.   

 

Tabell 2 - Samarbete: Medianvärden för påståenden och testvärden 

 
 

Vi betraktar en median på 4 kan betraktas som ett positivt svarsvärde. Wilcoxon tecken-rang-test 

(p < 0.0001 i båda fallen) indikerar att medianerna är signifikant skilda från 4 i samtliga fall. 

Teststatistikan är dock kraftigt negativ, och vi är bara intresserade av en positiv riktning. På 

grundval av resultatet kan vi ej hävda att personalen på det stora hela uppfattar att systemet 

understödjer samarbete gällande de två dimensionerna för något av systemen.  

 

Tabell 3 - Användbarhet: Medelvärden för SUS, inkl test för om >70 

 
 

Angående användbarhet så är medelvärdet för SUS generellt sett inom hela organisationen på 

48,1. För NCS Cross är den på 51,7 vilket är högre än för Klinisk Portal på 46,6. Båda dessa 

värden skiljer sig markant från 70 som vi valde som tröskelvärde för tillfredsställande 

användbarhet. Ett enkelriktat t-test med Ha: medelvärdet > 70 är inte statistiskt signifikant i 

något av fallen.  
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5.2 Skillnader mellan yrkesroller 

Vad avser skillnader mellan olika yrkesroller så ska vi till att börja med värdera ordinala logistiska 

regressioner i relation till hypotes 3 om att det finns skillnader mellan yrkesgrupper gällande 

samarbete. Tabell 4 visar resultatet från vår statistiska analys. Notera att samtliga oberoende 

variabler är i form av dummy-variabler (0, 1). De variabler som skrivits med kursiv stil är just 

olika yrkesroller. I detta fall så är “Annan” referenskategorin som de fyra yrkesrollerna i tabellen 

jämförs med. Vi valde att ha detta som vår referenskategori då den är mer neutral på så vis att 

den består utav en blandning av olika yrken. Därför kan den vara användbar vid jämförelse med 

andra yrkeskategorier. Vad avser de variabler som vi kontrollerar för så är arbetserfarenhet (0-5 

år) referenskategorin gentemot de övriga dummyvariablerna som mäter arbetserfarenhet. Vad 

gäller typ av system så är Klinisk portal referensvariabeln.  

 

Tabell 4 - Samarbete: Resultat från yrkesjämförelse (ordinal logistisk regression) 

 
Gällande personalsamarbete så är Läkare den enda personalkategorin som är statistiskt signifikant 

skild från annan-kategorin med en oddskvot på 0,59 vilket kan avläsas som att oddset för att en 

läkare ska befinna sig i en högre ordinal kategori gällande hur de uppfattar att systemet stödjer 

personalsamarbete är 40 % lägre än oddset för en person som tillhör gruppen “annan” när man 

håller andra faktorer konstanta. Det är därmed mindre sannolikt att läkare uppfattar att systemen 

stödjer just personalsamarbete. Vad avser samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare så är det 

enbart undersköterska som är statistiskt signifikant skild från annan-kategorin. Denna grupp har 

en oddskvot på 1,73, så undersköterskorna tycks till högre grad än den övriga grupperna uppfatta 

att systemen stödjer denna typ av samverkan.. 

 

Om man värderar generella mönster för de presenterade resultaten så har undersköterskorna i 

båda modellerna höga oddskvoter vilket indikerar att de tenderar att uppfatta att de system som 

de använder stödjer samarbete jämfört med gruppen annan. Som vi nämnde är denna effekt dock 
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enbart signifikant för samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare. Läkare tycks ha 

förhållandevis låga oddskvoter för båda modellerna jämfört med gruppen annan, som vi nämnde 

är det dock enbart statistiskt signifikant för personalsamarbete.   

 

I och med att det enbart är två relevanta oddskvoter som är statistiskt signifikanta för yrkesroller 

så är det svårt att uppfatta att det skulle finnas särskilt betydande systematiska skillnader mellan 

yrkesroller med avseende på hur personalen uppfattar att systemen stödjer samarbete. Om man 

växlar referenskategori till undersköterska så är denna yrkeskategori statistiskt signifikant skiljd 

från sjuksköterska (p = 0,001), medicinsk sekreterare (p = 0,049) och läkare (p < 0,001) för 

personalsamarbete. Gällande samarbete mellan vårdgivare och vårdenheter är samma yrken 

signifikant skilda (läkare: p = 0,001, sjuksköterska: p = 0,002, medicinsk sekreterare: p = 0,003, 

samt annan såsom det framkommer i den tidigare tabellen). Undersköterska är den enda 

kategorin som påvisar betydande och genomgående signifikanta skillnader gentemot övriga 

yrkeskategorier. Av denna anledning anser vi att resultatet är därmed ej i linje med hypotesen, då 

vi förväntat oss systematiska skillnader mellan flera kategorier (minst två utifrån den beslutsregel 

vi upprättat).    

 

Notera att såsom vi nämnde i metodavsnittet kontrollerar för typ av system. Skillnaden mellan 

NCS cross och klinisk Portal som är referenskategorin är dock väldigt liten och ej statistiskt 

signifikant.  

 

Gällande de kontrolldummies som beaktar arbetserfarenhet så tycks det ske en systematisk 

ökning av oddskvoten för högre erfarenhet angående modellen som beaktar samverkan mellan 

vårdenheter och vårdgivare. Det är dock enbart den sista kategorin (>25-års arbetserfarenhet) 

som är statistiskt signifikant skild från referenskategorin (0-5-års arbetserfarenhet).    

 

Vi genomförde två branttest för respektive statistisk modell. Vi erhöll ej något statistiskt 

signifikant resultat för någon av variablerna vilket innebär att vi utgår från att det parallella 

regressionsantagandet håller.  

 

Gällande skillnader mellan yrkesgrupper gällande användbarhet så summerar tabellen nedan 

skillnaderna mellan dessa med avseende på system. Det är betydligt fler personal inom varje 

kategori som använder Klinisk portal än NCS Cross.  
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Tabell 5 - Användbarhet: Enkel jämförelse mellan yrken utifrån SUS 

 
 

Skillnaderna mellan personalkategorierna tycks ej vara oerhört omfattande. Läkarna tycks ha en 

mer negativ syn på klinisk portals användbarhet jämfört med de övriga grupperna, medan 

medicinska sekreterare tycks uppskatta användbarheten hos NCS Cross till större grad än de 

övriga personalgrupperna. Det är dock få individer i denna grupp, så det är inte säkert att 

skillnaden är statistisk signifikant. Diagram 1 tydliggör skillnaderna till ännu större grad.     

 

Diagram 1 - Användbarhet: Jämförelse mellan yrken utifrån SUS 

 
 

För att på ett korrekt vis kunna jämföra de olika grupperna måste vi likt tidigare kontrollera för 

olika faktorer som kan inverka på skillnaderna. Tabell 6 visar det resultat som erhölls från 

multipel linjär regressionsanalys.   
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Tabell 6 - Användbarhet: Resultat från yrkesjämförelse (multipel linjär regression) 

 
I resultatet för regressionsanalysen där den beroende variabeln är just SUS-poängen i sig så är 

både kategorin undersköterska och läkare statistiskt signifikant skilda från annat-kategorin. 

Härvid visade det sig vara av vikt att vi kontrollerade för olika faktorer såsom vilket system de 

svarande anger att de främst använder. Tar man bort kontrollvariablerna från modellen så blir ej 

undersköterska statistiskt signifikant längre. Man kan tolka resultatet som att undersköterskor har 

cirka 7 fler SUS-poäng än de som tillhör kategorin annan då man konstanthåller de övriga 

variablerna, medan läkare har ett resultat som är cirka 10 poäng lägre än annan-kategorin efter 

konstanthållning. Just dessa statistiskt signifikanta kategorier skiljer sig åt från samtliga övriga. 

Växlar man referenskategori så att undersköterska istället får denna roll så blir samtliga övriga 

yrkesvariabler statistiskt signifikant skilda från den, Detsamma gäller om man utgår från läkare 

som referens, fast då i en negativ riktning.    

 

Vad gäller kontrollvariabler så är mer arbetserfarenhet än 0-5 år (referensen) negativt associerat 

med hur respondenterna uppfattade systemens användbarhet då alla övriga kategorier är 

statistiskt signifikanta. Individer med mer än 25-års arbetserfarenhet har exempelvis en 5-poäng 

lägre SUS-poäng än de med 0-5-års arbetserfarenhet efter konstanthållning. Systemerfarenhet har 

dock en positiv association med SUS. De som har mer än 3-års erfarenhet av att använda 

systemet har en cirka 5 poäng högre SUS-värde jämfört med de som har mindre erfarenhet.   

 

Modellen i sig tycks ha någorlunda förklaringskraft utifrån förklaringsgraden (ca 0,08) och 

modellen i sig är statistiskt signifikant utifrån F-testet.  
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5.3 Skillnader mellan verksamhetsområden 

Såsom det nämndes i metoden är det problematiskt att rakt av jämföra verksamhetsområden då 

de använder olika system. Det är av denna anledning som vi valt att jämföra just 

verksamhetsområdet Somatisk specialistvård med Psykiatri då man inom bägge områdena 

primärt använder Klinisk portal. De observationer som ej tillhör något av dessa två 

verksamhetsområden har rensats bort inom ramen för denna jämförelse.  

 

Tabell 7 - Samarbete: Resultat från verksamhetsjämförelse (ordinal logit) 

 
För modellen ovan kontrollerar vi för yrkesroll i och med att verksamhetsjämförelsen annars 

riskerar fånga skillnaden i fördelningen kring olika yrken inom de två verksamheterna. Det som 

annars är av intresse är den första variabeln i modellen (Psykiatri) som jämför individer som 

arbetar inom den psykiatriska verksamheten (N = 81) med referenskategorin som är de som 

arbetar inom verksamhetsområdet för somatisk specialistvård (N = 506). Gällande 

personalsamarbete är oddskvoten för denna variabel på 1,5 vilket innebär att oddset för att 

personal inom psykiatrin ska befinna sig i en högre ordinal kategori gällande huruvida de 

uppfattar att Klinisk portal stödjer personalsamarbete är 50 % högre än för de inom somatisk 

specialistvård efter att de andra variablerna konstanthålls. Oddskvoten för modellen som beaktar 

samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare är något högre på 1,57. I inget av fallen är 

variabeln statistiskt signifikant vilket till viss grad lär bero på att det är ganska få svarande som 

ingår i verksamhetsområdet Psykiatri. Oavsett så stödjer resultatet ej hypotesen.    

 

Med avseende på kontrollvariablerna så tycks det ske en systematisk ökning av oddskvoten ju 

mer arbetserfarenhet man har. Oddskvoten är dock enbart statistiskt signifikant för den sista 

kategorin (>25-års arbetserfarenhet). 

 

Utifrån brant så håller det parallella regressionsantagandet för modellen som beaktar 

personalsamarbete. Vad avser modellen som beaktar samverkan mellan vårdpersonal och enheter 
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så kunde vi ej använda oss av Brant i överhuvud taget vilket sannolikt beror på för få svarande 

inom vissa kategorier. Vi försökte använda Brant med färre variabler, men fick då ett svårtolkat 

felmeddelande. Vi använde oss därav av ett annat test (Wald test för det parallella 

regressionsantagandet) som dock tycks vara mindre strikt än Brant. Utifrån detta test så bröt 

ingen av variablerna mot det parallella regressionsantagandet. Det högsta individuella p-värdet låg 

på 0,22 för Undersköterska så vi bedömer det som osannolikt att vi hade behövt förkasta 

antagandet utifrån Brant om det hade fungerat.  

 

Gällande den sjätte hypotesen att det finns skillnader gällande användbarhet mellan 

verksamhetsområdena så får vi följande resultat om vi tabulerar skillnaderna mellan de två 

verksamheterna: 

 

Tabell 8 - Användbarhet: Enkel verksamhetsjämförelse gällande SUS-medelvärde 

 
 

Utifrån tabell 8 ser vi att det är en skillnad på cirka 5,1 SUS-poäng mellan de två 

verksamhetsområdena vilket förfaller relativt lovande i relation till hypotesen. Men det är viktigt 

att vi som förut också kontrollerar för olika faktorer som kan påverka resultatet, samtidigt som vi 

faktiskt testar om det finns någon skillnad. Vi får följande resultat från vår multipla 

regressionsanalys där SUS är den beroende variabeln:  

 

Tabell 9 - Användbarhet: Resultat från verksamhetsjämförelse (multipel regression) 

 
I tabell 9 så är koefficienten för Psykiatri 2,91 vilket kan tolkas som att den beroende variabeln 

SUS för klinisk portal är 2,91 poäng högre för de som arbetar inom verksamheten för Psykiatri 

jämfört med de som arbetar inom somatisk specialistvård. En del av skillnaden mellan de två 

verksamhetsområdena så vi tidigare såg tycks därav försvinna. Detta är ingen omfattande 
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skillnad, och resultatet är ej statistiskt signifikant. Hypotesen stöds därav ej av resultatet. Precis 

som tidigare kontrollerar vi för yrke så att vi inte ska fånga just yrkeseffekter för 

verksamhetsvariablen Psykiatri. Kontrollerar men ej för detta blir Psykiatri statistiskt signifikant.  

5.4 Samarbete i förhållande till användbarhet 

För att mäta hur användbarhet förhåller sig till samarbete så använder vi som vi nämnde i 

metoden ordinala logistiska regressionsmodeller med de två samarbetsvariablerna som beroende 

variabler och SUS som den huvudsakliga prediktorn. Ett problem är dock att SUS som variabel 

bryter mot det parallella regressionsantagandet utifrån Brant test. Med modellen med 

personalsamarbete som beroende variabel erhöll vi ett p-värde för just SUS på 0,028, och för 

samverkan mellan enheter och vårdgivare fick vi ett p-värde på 0,016. Det betyder att vi utifrån 

den valda signifikansnivån förkastar nollhypotesen om att antagandet håller i bägge fallen.  

 

Av denna anledning så använder vi oss istället av en generaliserad logistisk ordinal 

regressionsmodell (Gologit2), som kan ställas in för att autoanpassas efter existerande variabler. I 

vårt fall innebär detta att SUS som är den skattade parameter som bryter mot antagandet tillåts 

att variera i skattning för de olika tröskelvärdena som ingår i en vanlig ordinal logistisk 

regressionsmodell. De övriga parametrarna har precis som vanligt ett enda estimat. Det bör 

uppmärksammas att en testkonflikt uppstod för modellen som beaktar personalsamarbete. 

Branttestet indikerade att det parallella regressionsantagandet ej höll, medan det mindre 

restriktiva Wald-testet som också värderar detta antagande och som automatiskt används av 

Gologit2 då den försöker anpassa en så bra modell som möjligt efter gällande data fann att 

antagandet för SUS faktiskt höll. Vi erhöll därav två motstridiga resultat. Då vi ej ville ta 

överdrivna risker så valde vi att utgå från vårt ursprungliga Brant test såsom vi planlagt i 

metodkapitlet. Vi tvingade Gologit2 att låta SUS variera fritt på samma sätt som den automatiskt 

gör för modellen som beaktar samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare (i och med att även 

Gologit2 bedömde att SUS bröt mot antagandet för just denna modell).   
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Tabell 10 - Samarbete och användbarhet: Resultat från Gologit2 

 
 

De olika numrerade SUM_SUS är inte olika variabler, utan en och samma som just tillåts variera 

för fyra olika tröskelvärden. I samtliga fyra fall, och för både modellen som beaktar 

personalsamarbete och den som täcker in samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare är 

resultatet statistiskt signifikant. Oddskvoten varierar mellan cirka 1,05 till 1,08 för 

personalsamarbete, och ligger på ett liknande band för samverkan mellan vårdenheter och 

vårdgivare. Att samtliga oddskvoter är statistiskt signifikanta kan eventuellt vara förvirrande då 

de är låga jämfört med många av kontrollvariablernas oddskvoter som ej är signifikanta. Detta 

beror på att SUS-poängen kan variera mellan 0 - 100. Ta exempelvis oddskvoten på 1,065 för 

SUM_SUS 3. För personalsamarbete så innebär denna kvot att om SUS-poängen ökar med en 

enda poäng så ökar sannolikheten att tillhöra en högre ordinal kategori med 6,5 % om övriga 

variabler hålls konstanta, vilket är betydande. SUS tycks därmed vara en stark prediktor, vilket 

modellerna som helhet indikerar, då McFadden för bägge modellerna tycks vara mycket högre än 

för de tidigare ordinala logistiska regressionsmodeller som avhandlats. Modellen som beaktar 

Personalsamarbete tycks ha en starkare förklaringsgrad (utifrån McFadden) än den som täcker in 

samverkan mellan vårdenheter och vårdgivare. Resultatet från olika pseudo R2-varianter ska 

dock alltid tolkas med viss försiktighet. I allmänhet så stödjer resultatet hypotesen.    

 

Bland kontrollvariablerna så tycks arbetserfarenhet ha en stegrande roll för modellen kring 

samverkan mellan vårdenheter och vårdnadsgivare. Oddskvoten ökar systematiskt för de olika 

erfarenhetsspannen. De med mer än 25-års arbetserfarenhet har en 243 % högre sannolikhet att 

tillhöra en högre ordinal kategori gällande hur man uppfattar att systemet stödjer samverkan 

mellan vårdenheter och vårdgivare jämfört med de som har 0-5-års arbetserfarenhet.    
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5.5 Diagnostik 

Vi värderade multikollineariteten för samtliga modeller, men den tycks ej utgöra något problem i 

något fall. Det högsta genomsnittliga VIF-värdet för en av modellerna var på 1,74 vilket är 

relativt lågt. Vi studerade heteroskedasticiteten för de modeller som bygger på multipel linjär 

regressionsanalys då vi utförde Breusch-Pagans test. I inget fall kunde vi förkasta nollhypotesen 

om konstant varians.   

6. Analys  

Generellt sett så är det tydligt att personalen inte uppfattar att de två vårdinformationssystemen 

har hög användbarhet med en SUS på 46,6 för Klinisk portal och 51,7 för NCS Cross vilket är på 

cirka en standardavvikelse under det aritmetiska medelvärdet på 70,14 för informationssystem 

generellt sett så som vi nämnde i metodavsnittet. Personalen tycks heller inte uppfatta att 

systemen tillhandahåller något omfattande samarbetsstöd heller, då medianen var på 3 gällande 

bägge systemen för huruvida de stödjer personalsamarbete, vilket är ett neutralt resultat, och 2 

för huruvida de stödjer samverkan mellan vårdpersonal och enheter vilket kan betraktas som ett 

negativt resultat i förhållande till de tester vi utförde. Såsom det framkom i den tidigare 

forskningen så är samarbete mellan personal en central faktor inom vårdorganisationer. Om 

system ej stödjer detta så är det problematiskt. Vidare så är användbarheten viktig för att personal 

ska kunna använda systemen på ett effektivt vis. Resultaten är därav problematiska och går i linje 

med Hardstone et al. (2004) påstående om att IT-system ofta är dåliga på att stödja samarbete 

inom vårdorganisationer.     

 

Gällande skillnader mellan yrkesroller med avseende på samarbete så var ju det övergripande 

mönstret att undersköterskor jämfört med annan-kategorin samt andra yrkeskategorier till högre 

grad uppfattar att de system som de använder stödjer samarbete, medan det motsatta 

förhållandet gäller för läkare. Enligt teorin så kan man just förvänta sig skillnader mellan olika 

yrkesgrupper då individer inom grupperna delar olika tekniska referensramar som påverkar hur 

man uppfattar tekniska system. Man kan dock också tänka sig att skillnader kan bero på att olika 

grupper utför olika arbetsuppgifter som stöds på olika bra vis av systemen. I vårt fall var de flesta 

av skillnaderna ej statistiskt signifikanta, och de två modellernas förklaringskraft var låg. Utifrån 

vår data, som just relaterar till organisationen inom Region Örebro län så tycks resultatet gå emot 

vår teoretiska utgångspunkt om att det ska finnas betydande systematiska skillnader med 

avseende på yrkesroller med avseende på hur personalen uppfattar att systemen stödjer 

samarbete. Det är möjligt att yrkesroll generellt sett helt enkelt inte är en betydande prediktor 

kring huruvida personal uppfattar att vårdinformationssystem stödjer samarbete. Det finns 

behov av mer forskning i andra vårdorganisationer för att värdera denna utgångspunkt.  

 

Vad gäller användbarhet och yrkesroll är situationen något annorlunda. Läkarnas och 

undersköterskornas inställning till systemens användbarhet skilde sig markant från annan-

gruppens med ganska starka koefficienter. Modellens förklaringskraft var också mer betydande. 

Detta resultat går mer i linje med vår hypotes om att det finns skillnader med avseende på hur 
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olika personalgrupper uppfattar användbarheten gällande vårdinformationssystemen. Men såsom 

vi tidigare nämnde är det inte säkert att ett sådant förhållande helt och hållet kan anses bero på 

olika tekniska referensramar eller yrkeskulturer, utan det kan bero på att man använder systemet 

på olika vis.  

 

Callen et al. (2008) utvärdering av kulturella skillnader mellan läkare och sjuksköterskor kan 

också vara värt att relatera till vårt resultat. De hävdade utifrån resultatet från sin studie att läkare 

till skillnad från sjuksköterskor tenderar att ibland ha en mer konkurrensorienterad och kritisk 

utgångspunkt gentemot exempelvis informationsteknologi. I vår studie är det just läkarna som 

har en mer negativ syn på systemens användbarhet än någon annan grupp. Sjuksköterskorna är 

mer neutrala. Detta förklarar ej varför undersköterskorna har en mer positiv syn på 

användbarheten.   

 

Gällande de två hypoteser som beaktar skillnaden mellan olika verksamhetsområden, så antog vi 

ju att det kan finnas kulturella skillnader mellan just Psykiatrin och somatisk specialistvård på 

grund av olika organisatoriska kulturer inom verksamheterna. Schein utgår från att skillnader 

mellan delorganisationer på en kulturell basis är större ju mer omfattande huvudorganisationen 

är. Region Örebro län är en mycket omfattande organisation så det är rimligt att betydande 

skillnader borde finnas. Utgångspunkten är att individerna inom de två grupperna delar med sig 

av sina tekniska referensramar vilket skulle kunna leda till en systematisk skillnad kring huruvida 

man uppfattar att systemen stödjer samarbete eller om de är användbara. Vi fann skillnader 

mellan de två organisationerna med avseende på båda modellerna som beaktar samarbete på så 

vis att oddskvoten var högre för personal som arbetade inom det psykiatriska 

verksamhetsområdet jämfört med somatisk specialistvård. Skillnaderna var dock ej statistiskt 

signifikanta, så resultatet stödjer inte hypotesen. Modellerna hade även låg förklaringskraft. 

Angående användbarhet så hade personal inom psykiatri än mer positiv uppfattning om 

systemets användbarhet, men denna skillnad var ju inte heller statistiskt signifikant. Detta resultat 

skulle kunna innebära att kulturella faktorer med avseende på olika delorganisationer kanske inte 

är en viktig faktor för att förklara huruvida vårdinformationssystem tillhandahåller 

samarbetsstöd. Det kan dock också vara så att skillnaderna mellan verksamhetsområdena med 

avseende på kulturella faktorer är låg, och att det kan finnas större skillnader inom andra 

vårdorganisationer.  

 

Inom ramen för den sista hypotesen kopplade vi samman samarbete och användbarhet på basis 

av bland annat Easons teoretiska utgångspunkt. Vi utgick från att individers uppfattning av ett 

systems användbarhet kan vara relaterat till hur väl det kan stödja samarbete. Om personalen 

uppfattar ett system som svårt att använda så torde det försämra det samarbetsstöd som det 

tillhandahåller. Vårt resultat visar att SUS som mäter just användbarheten är en stark prediktor 

som bidrar med betydande förklaringskraft till båda modellerna som beaktar samarbete. Detta 

resultat är i linje med vår hypotes. Ju högre respondenterna bedömer användbarheten att vara, 

desto mer sannolikt är det att de kommer att svara att systemet stödjer samarbete av båda slagen. 

Det tycks därmed finnas en tydlig relation mellan huruvida systemen anses tillhandahålla 

samarbetsstöd och huruvida de uppfattas som användbara. Förutom att detta resultat går i linje 
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med vår teoretiska utgångspunkt, så går det även att relatera detta till Li et al. (2013), Scandurra 

(2013) & Pagliari som hävdar att användbarhet är en viktig faktor som begränsar eller öppnar 

upp för nyttoaspekter. Inom ramen för vår studie tycks just detta vara fallet. Dock bör det 

påpekas att det som just vi har undersökt är relationen mellan den upplevda användbarheten hos 

systemen och det upplevda samarbetsstödet hos systemen. Det kan finnas en diskrepans mellan 

hur någon upplever att ett system stödjer samarbete och hur väl systemet faktiskt ger detta stöd. 

Man kan också värdera riktningen på relationen mellan samarbetsstöd och användbarhet. För vår 

hypotes utgår vi från att upplevd användbarhet är prediktorn utifrån just en teoretisk grund, men 

skulle motsatsen kunna vara fallet? Kanske skulle det kunna vara som så att ju mer användare 

uppfattar att ett informationssystem stödjer samarbete på ett funktionellt plan, desto mer 

användbart kommer de uppfatta att det är? Om det är lättare att samordna och samarbeta med 

andra med systemet så kanske det också exempelvis är lättare att lära sig hur det fungerar. Att 

upplevd användbarhet är en prediktor för upplevt samarbetsstöd uppfattar vi som en mycket 

rimlig teoretisk utgångspunkt, men vi kan inte helt förkasta den andra riktningen som också till 

viss grad skulle kunna vara relevant.    

 

När vi värderade samarbete skapade vi ju separata modeller för de två olika beroende 

samarbetsvariablerna. Skillnaderna mellan dessa vad gäller de centrala oberoende variablerna är 

mycket små. Vad gäller kontrollvariabler så skiljer sig dock den effekt arbetserfarenhet har på den 

beroende variabeln. Vad gäller personalsamarbete är de olika dummyvariablerna som beaktar just 

arbetserfarenhet ej särskilt relevanta. Situationen är dock något annorlunda med avseende på 

samverkan mellan vårdgivare och vårdenheter. I relation till denna beroende variabel tycks 

effekten av arbetserfarenhet vara stegrande för ju mer erfarenhet personalen har. Den sista 

kategorin (>25 års erfarenhet) är exempelvis statistiskt signifikant i relation till hypoteserna 3, 5 

och 7. Det verkar som att erfarenhet är särskilt viktig gällande just hur väl man anser att systemen 

stödjer just denna typ av samverkan.   

7. Diskussion 

I syftet nämnde vi att vår förhoppning är att studien skulle kunna bidra med generaliserbar 

kunskap kring den kliniska delen av organisationen för Region Örebro län. I metodavsnittet 

nämnde vi dock att möjligheten att generalisera resultatet på organisationen som helhet måste 

uppfattas som begränsad på grund av systematiska skevheter som uppkommit som ett resultat av 

den decentraliserade processen för utskick av enkäter inom regionen. I framtida undersökningar, 

både inom Region Örebro län och inom andra regioner och landsting så hoppas vi att man 

kommer att utgå från en mer centraliserad spridningsprocess för att undvika detta problem. En 

förtjänst med vår studie är dock att den fångar bredare attitydmönster som finns inom 

organisationen. Vår kvantitativa analys gör det möjligt för oss att just värdera möjliga skillnader 

utifrån centrala variabler såsom yrkesroll och verksamhetsområde samt studera om det finns en 

koppling mellan aspekter kring personalsamarbete och systemens användbarhet. I och med att 

det tycks finnas få kvantitativa studier på området så är denna typ av kunskap värdefull.  
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Utifrån tidigare forskning har vi hävdat att möjligheten för vårdinformationssystem att stödja 

personalsamarbete är viktig. Samarbete präglar verkligen kliniskt arbete då personer med olika 

yrken och från olika avdelningar och verksamhetsområden måste kunna kommunicera med 

varandra och dela information och koordinera det arbete som utförs. Om 

vårdinformationssystem som klinisk portal och NCS Cross kan stödja sådana aktiviteter så kan 

det bidra med betydande nytta utifrån en organisatorisk synvinkel. På detta plan är 

användbarheten såsom vi påpekat också viktig då det kan begränsa eller öppna upp för denna 

nytta. I och med att systemen har ganska låg användbarhet, så är det rimligt att anta att det just 

nu till betydande grad begränsar det samarbetsstöd som systemen tillhandahåller. Detta kan även 

gälla andra nyttoaspekter av vårdinformationssystemen vilket kan värderas i framtida studien 

baserat på samma data. Med avseende på dessa aspekter anser vi att vår studie är viktig. Att den 

med avseende på samarbete behandlar ett viktigt område som ej fått särskilt mycket fokus inom 

mer traditionellt orienterad kvantitativ nyttoforskning. Vi bidrar med mer kunskap om hur 

personal anser att informationssystem stödjer samarbete, och gällande användbarhet i relation till 

olika differenser. Skillnaderna mellan olika grupper var såsom vi nämnde i analysen sällan särskilt 

betydande, vilket är tydligt då få av våra hypoteser som vi utvecklade på grundval av 

organisatorisk teori erhöll något empiriskt stöd. Detta kan innebära att organisatorisk kultur ej är 

en viktig faktor gällande samarbetsstöd och användbarhet inom just denna vårdorganisation, eller 

vårdorganisationer i allmänhet. Av denna anledning finns det behov av framtida liknande 

forskning inom olika vårdorganisationer. Den studie som vi genomfört är baserad på en enda 

organisation. Om man ska få en utökad förståelse för den roll som organisatorisk kultur har för 

att bidra till skillnader mellan delorganisationer och yrkesroller så är det viktigt att man får både 

kvantitativ och kvalitativ data från olika organisationer. Vidare kan det vara värdefullt att jämföra 

olika vårdorganisationer med varandra.  

 

Vi anser att vår metodansats gällande hur vi genomförde vår statistiska analys är användbar och 

anpassad efter de gällande förutsättningarna med avseende på de beroende variablernas skalnivå, 

samtidigt som vi upprättat en beslutsregel i det fall det parallella regressionsantagandet ej visade 

sig hålla. Vidare kontrollerade vi systematiskt för effekten av olika moderatorvariabler. Det är 

dock olyckligt att viktiga variabler såsom kön och ålder ej kunde tas i beaktande på grund av 

deras avsaknad i enkäten. Vi föreställer oss att denna avsaknad gör det svårare att både jämföra 

verksamhetsområden och yrkesroller då det är oklart vad effekten av olika könsfördelningar kan 

vara. Vissa yrken har en stor andel kvinnor såsom sjuksköterska och undersköterska. Dock så 

skilde sig dessa två yrken med avseende på oddskvoter och regressionskoefficienter, så även om 

vi tror att kön som variabel kan vara relevant så tror vi ej att den är helt omstörtande central för 

undersökningsresultatet. Vi tror att det hade varit fördelaktigt med en kompletterande kvalitativ 

undersökning som inkluderat intervjuer för att få mer djuplodad kunskap om verksamheten och 

individernas perspektiv. Vi tror att en multistrategisk ansats där kvantitativ och kvalitativ 

forskning kombinerats hade fungerat väl. Kvalitativa intervjuer hade kunnat tillhandahålla oss 

mer förståelse för personalens tolkningar av det samarbetsstöd som systemen tillhandahåller, 

samt hur de tänker kring systemens användbarhet. Omfånget på denna studie var dock ej 

tillräckligt omfattande för att inkludera båda ansatserna, men i liknande framtida forskning tror vi 

att det kan vara nyttigt. 
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8. Slutsats 

Tabellen nedan presenterar våra hypoteser. De statistiska tester som vi genomfört var på alfa = 

0,05 i samtliga fall. När vi värderade samarbete utgick vi från två beroende variabler, en som 

beaktade personalsamarbete och en annan som värderade samarbete mellan vårdpersonal och 

vårdenheter. Dessa två variabler fick separata modeller. 

 

  Hypotes               Metod             Beslutsregel                        Resultat                Beslut 

1) De svarande uppfattar att 

systemen stödjer samarbete 

inom verksamheten. 

Hypotestest med 
signed-rank test. 
Separat testning av 
NCS Cross och 
Klinisk portal. 

Om medianen för 
personalsamarbete och 
samarbete mellan 
vårdgivare och 
vårdenheter är 4 (eller 
högre). 

Medianen var 3 för 
personalsamarbete och 2 för 
samarbete mellan vårdgivare för 
båda systemen. Testet hade en 
signifikant negativ riktning i 
samtliga fall. 

Hypotesen 
stöds ej. 

2) De svarande uppfattar att 

systemen påvisar 

användbarhet.   

t-test. 
Separat testning av 
NCS Cross och 
Klinisk portal. 
 

Om det aritmetiska 
medelvärdet för SUS-
poängen för systemen är 
större än 70 utifrån ett t-
test. 

För NCS Cross var medelvärdet 
51,7 och för Klinisk portal 46,6. 
Utifrån ett t-test var p = 1 i bägge 
fallen. 

Hypotesen 
stöds ej. 

3) Det finns skillnader mellan 
olika yrkesroller med 
avseende på hur individer 
uppfattar att systemet stödjer 
samarbete inom 
verksamheten.  

Ordinal logistisk 
regressionsanalys 
 
 

Om minst två av 
yrkeskategorierna skiljer 
sig från referenskategorin 
“annan” för respektive 
modell. 

Resultatet var enbart statistiskt 
signifikant för läkare (p = 0,007) 
för personalsamarbete och för 
undersköterska för samarbete 
mellan vårdgivare och enheter (p 
= 0,022). 

Hypotesen 
stöds ej. 

4) Det finns skillnader mellan 
olika yrkesroller med 
avseende på huruvida 
individer uppfattar att 
systemet är användbart.  

Multipel linjär 
regressionsanalys 

Om minst två av 
yrkeskategorierna skiljer 
sig från referenskategorin 
“annan” för respektive 
modell. 

Resultatet var statistiskt 
signifikant för läkare (p <0,001) 
och undersköterska (p = 0,006) 
angående skillnader vad avser 
SUS.  

Hypotesen 
stöds. 

5) Det finns skillnader mellan 
olika verksamhetsområden 
med avseende på hur 
individer uppfattar att 
systemet stödjer samarbete.  

Ordinal logistisk 
regressionsanalys 

Om verksamhetsområdet 
Psykiatri skiljer sig från 
Somatisk specialistvård 
(de använder samma 
system och kan därför 
jämföras) för respektive 
modell.   

Med en oddskvot på 1,5 för 
personalsamarbete (p = 0,09) 
och 1,57 för samverkan mellan 
vårdenheter och vårdgivare (p = 
0,057) så var resultatet ej 
statistiskt signifikant för någon av 
modellerna.  

Hypotesen 
stöds ej.  

6) Det finns skillnader mellan 
olika verksamhetsområden 
med avseende på huruvida 
individer uppfattar att 
systemet är användbart.  

Multipel linjär 
regressionsanalys 

Om verksamhetsområdet 
Psykiatri skiljer sig från 
Somatisk specialistvård 
med avseende på SUS-
poäng. 

Med en koefficient på 2,91 (p = 
0,229) så var resultatet ej 
statistiskt signifikant. 

Hypotesen 
stöds ej.  

7) Det finns ett positivt 
samband mellan hur de 
svarande uppfattar systemets 
användbarhet och till vilken 
grad de uppfattar att 
systemet stödjer samarbete i 
verksamheten.  
 

Generaliserad 
logistisk 
regressionsanalys 
(gologit2) med 
partiella 
proportionella odds 

Om SUS är en statistiskt 
signifikant prediktor inom 
de två modellerna 
gällande samarbete.  

Då SUS-variabeln bröt mot det 
parallella regressionsantagandet 
skattades variabeln för varje cut-
point. För samtliga fyra cut-points 
och för båda modellerna så var 
det statistiskt signifikant (p < 
0,001) med höga oddskvoter 
som varierade mellan cirka 1,05 
till 1,08. 

Hypotesen 
stöds 
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Bland de sju hypoteserna som presenteras i tabellen så fann vi enbart empiriskt stöd för två av 

dem (4 och 7). Generellt hade vi svårt att hitta betydande skillnader mellan olika yrkesroller och 

de två verksamhetsområdena som jämfördes med avseende på samarbetsstöd. Det fanns inga 

relevanta skillnader mellan de två beroende samarbetsvariablerna som modellerades separat. 

Gällande användbarhet som mättes via SUS så såg vi dock en skillnad mellan yrkesroller.  

 

För den sista hypotesen där vi relaterade samarbete och användbarhet till varandra så fann vi 

stöd för vår teoretiska utgångspunkt att ett svåranvänt system försämrar det samarbetsstöd som 

det tillhandahåller. Användbarhet som mättes via SUS var en stark prediktor för både 

personalsamarbete och samarbete mellan vårdpersonal och vårdenheter. Utifrån vår teoretiska 

grund så utgår vi från att det finns ett orsakssamband mellan användbarhet och samarbetsstöd, 

men man kan självfallet ifrågasätta riktningen på denna föreslagna relation.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

39 

Referensförteckning 

 

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the system usability 

scale. Intl. Journal of Human–Computer Interaction, 24(6), 574-594. 

 

Black, A. D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., ... & Sheikh, A. (2011). 

The impact of eHealth on the quality and safety of health care: a systematic overview. PLoS 

Med, 8(1), e1000387. 

 

Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, 189(194), 4-

7. 

 

Callen, J., & Braithwaite, J., & Westbrook, J. (2008). Differences in doctors’ and nurses’ 

assessments of hospital culture and their views about computerised order entry systems. I 

Andersen, S. K., Klein, G., Schulz, S., Aarts, J., & Mazzoleni, M. C. (2008). eHealth beyond the 

horizon – Get it there (s.15-20). Hämtad från http://ebooks.iospress.nl/volume/ehealth-

beyond-the-horizon-get-it-there 

 

Carifio, J., & Perla, R. J. (2007). Ten common misunderstandings, misconceptions, persistent 

myths and urban legends about Likert scales and Likert response formats and their antidotes. 

Journal of Social Sciences, 3(3), 106-116. 

 

Dahmström, K. (2005). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk undersökning. 

Studentlitteratur. 

 

Eason, K. (2008). Sociotechnical systems theory in the 21st Century: another half-filled glass. 

Sense in Social Science: A collection of essays in honour of Dr. Lisl Klein, Broughton. 

 

EVRY. (2013). NCS Cross Vårdinformationssystem med helhetsperspektiv [produktblad]. 

Hämtad från 

https://www.evry.com/contentassets/51a2ba86b5ac4246b88c6112ef86b277/ncs-

cross_evry_2013.pdf 

 

Fitzpatrick, G., & Ellingsen, G. (2013). A review of 25 years of CSCW research in healthcare: 

contributions, challenges and future agendas. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), 

22(4-6), 609-665. 

 

Hardstone, G., Hartswood, M., Procter, R., Slack, R., Voss, A., & Rees, G. (2004, November). 

Supporting informality: team working and integrated care records. In Proceedings of the 2004 

ACM conference on Computer supported cooperative work (pp. 142-151). ACM. 

 

Informationskansliet (2016). Region Örebro län 2016. 



 

 

 

 

40 

 

Kelly, J. E. (1978). A reappraisal of sociotechnical systems theory. Human Relations, 31(12), 1069-

1099. 

 

Landström, U. (2016). Projektplan – Utvärdering av nyttoeffekter - FVIS. Region Örebro län. 

 

Leeper, J. D med flera (u.å). What statistical analysis should I use? UCLA: Statistical Consulting 

Group. Från http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/whatstat/ 

 

Li, J., Talaei-Khoei, A., Seale, H., Ray, P., & MacIntyre, C. R. (2013). Health care provider 

adoption of eHealth: systematic literature review. Interactive journal of medical research, 2(1), e7. 

 

Long, J. S., & Freese, J. (2006). Regression models for categorical dependent variables using Stata. Stata 

press. 

 

Kelly, J. E. (1978). A reappraisal of sociotechnical systems theory. Human Relations, 31(12), 1069-

1099. 

 

Oates, B. J. (2005). Researching information systems and computing. Sage. 

 

Oh, H., Rizo, C., Enkin, M., & Jadad, A. (2005). What is eHealth (3): a systematic review of 

published definitions. Journal of medical Internet research, 7(1), e1. 

 

Orlikowski, W. J., & Gash, D. C. (1994). Technological frames: making sense of information 

technology in organizations. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 12(2), 174-207. 

 

Pagliari, C., Sloan, D., Gregor, P., Sullivan, F., Detmer, D., Kahan, J. P., ... & MacGillivray, S. 

(2005). What is eHealth (4): a scoping exercise to map the field. J Med Internet Res, 7(1), e9. 

 

Pagliari, C. (2007). Design and evaluation in eHealth: challenges and implications for an 

interdisciplinary field. Journal of medical Internet research, 9(2), e15. 

 

Passer, M. W., Smith, R. E., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., & Vliek, M. (2008). 

Psychology: The science of mind and behavior. 

 

Petersen, L. S., & Bertelsen, P. (2012). A culture and power perspective on the management of 

health information technology in hospitals. Stud. Health Technol. Inform, 180, 871-875.  

 

Region Örebro län (u.å). Hämtad från https://www.regionorebrolan.se/sv/ 

 

Scandurra, I., Hägglund, M., Persson, A., & Åhlfeldt, R. M. (2014). Disturbing or Facilitating?-

On the Usability of Swedish eHealth Systems 2013. In MIE (pp. 221-225). 

 



 

 

 

 

41 

Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. John Wiley & Sons.   

 

Skoglund, M. (2005-11-16). Örebros vårdfakta ett klick bort. ComputerSweden. Hämtad från 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.14785/orebros-vardfakta-ett-klick-bort 

 

Statistiska centralbyrån. (2010). Könsstruktur per utbildning och yrke 1990–2030. Retrieved, 5(20), 

2015. 

 

SUSSA samverkan. (2015). Framtidens vårdinformationsstöd målbild och vägval. 

 

Williams, R. (2006). Generalized ordered logit/partial proportional odds models for ordinal 

dependent variables. Stata Journal, 6(1), 58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

42 

Bilaga 1 - Centrala begrepp 

Användbarhet: Användbarhet syftar på till den grad en särskild användare kan använda en produkt för 

att uppnå ett detaljerat mål på ett funktionellt effektivt och för användaren betryggande sätt i en given 

situation. (Standarden för användbarhet ISO 9241-11) 

 

eHälsa: Syftar i huvudsak på kommunikationsteknologier inom sjukvården (Pagliari, 2007). 

Karaktäriserar ofta hälsa som en process som stöds av just olika kommunikationsteknologier (Oh et al., 

2005). Kan användas för olika saker, såsom för att stödja kliniska beslut eller bara hämta 

patientinformation.  

 

Nytta/nyttoeffekter: Inom ramen för denna studie syftar nytta på de olika fördelar som 

vårdinformationssystem kan ha inom vård och hälsa, såsom för organisationen eller för patienter. 

 

Projekt utvärdering av nyttoeffekter: Ett projekt som genomförs inom Region Örebro län som syftar 

till att värdera metoder som kan användas för att analysera nyttoeffekter. Man vill också mäta den nytta 

som dagens vårdinformationssystem tillhandahåller, och senare framtida system (Landström, 2016).  

 

Ordinal logistisk regressionsmodell: En icke-linjär modell där den beroende variabeln antas vara på en 

ordinalskala (den är ordnad). Förutsätter ej att ekvidistans råder mellan skalstegen. En sådan modell 

inkluderar en eller flera oberoende variabler (Long & Freese, 2006).  

 

Organisatorisk kultur: Inom organisationer så uppstår det kultur bestående av värden, normer och 

rutiner då individer samspelar med varandra. Organisationens kultur sprids mellan medlemmarna (Schein, 

2004). 

 

Region Örebro län: Bildades då Örebro läns landsting gick samman med Regionförbundet Örebro för 

att bilda en ny region. Regionen ansvarar för bland annat hälso- och sjukvård, kultur, tandvård och trafik. 

Det är just hälso- och sjukvård som är vad vi är intresserade av i denna studie (Region Örebro län, u.å).  

 

Samarbetsstöd: Syftar på det stöd för samarbete som informationssystem tillhandahåller personalen 

inom organisationer. Detta är bara ett summerande begrepp som vi själva använder, istället för att hänvisa 

till för att skriva exempelvis “hur systemen stödjer personalsamarbete”. 

 

System usability score (SUS): Mått på användbarheten för ett informationssystem. Mäts via 10 

påståenden utifrån en femgradig skala. Poängen från dessa påståenden summeras ihop, och man erhåller 

ett värde på mellan 0-100 (Brooke, 1996).   

 

Vårdinformationssystem: Inom ramen för vår uppsats syftar detta på de kommunikationsteknologier 

som används inom vården och som ingår inom ramen för begreppet eHälsa.    
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Bilaga 2 - Figurförteckning 

 

 

Tabell 1 - Antalet personer per yrkeskategori dec 2015 jmf med svarande på enkäten 16  

 

Tabell 2 - Samarbete: Medianvärden för påståenden och testvärden    24  

 

Tabell 3 - Användbarhet: Medelvärden för SUS, inkl test för om >70    24  

 

Tabell 4 - Samarbete: Resultat från yrkesjämförelse (ordinal logistisk regression)   25  

 

Tabell 5 - Användbarhet: Enkel jämförelse mellan yrken utifrån SUS    27  

 

Tabell 6 - Användbarhet: Resultat från yrkesjämförelse (multipel linjär regression) 28 

 

Tabell 7 - Samarbete: Resultat från verksamhetsjämförelse (ordinal logit)   29  

 

Tabell 8 - Användbarhet: Enkel verksamhetsjämförelse gällande SUS-medelvärde     30  

 

Tabell 9 - Användbarhet: Resultat från verksamhetsjämförelse (multipel regression) 30  

 

Tabell 10 - Samarbete och användbarhet: Resultat från Gologit2     32 

 

Diagram 1 - Användbarhet: Jämförelse mellan yrken utifrån SUS    27 
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Bilaga 3 - Utdrag från enkäten 

 

Enkäten inkluderar 31 frågor som förmedlas via Google forms. Nedan är några av de frågor som 

är relevanta för just vår studie. 

 

Frågor som berör samarbetsstöd: 

 
SUS (användbarhet), fråga 1 till 5: 
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SUS (användbarhet), fråga 6 till 10: 
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Bilaga 4 - Crash course inom statistik  

Regressionsanalys 

Vi tänker oss att det finns en relation mellan vilket resultat man får på en tenta och hur mycket tid man 

lägger ner på pluggandet inför den. Säg att du är en lärare som fått data om detta och vill kolla närmare 

på denna relation. Du plottar resultaten i ett vanligt diagram där Y är tentaresultatet (0-100) och X är 

antalet studietimmar som studenterna lagt ner. 

 

 
 

Spontant känns det ju som om det tycks finnas någon slags relation mellan de två variablerna 

tentaresultat och studietid. Kanske en rät linje som följer denna relation skulle funka som modell? 

Regressionsanalys handlar om att anpassa just en rät linje efter gällande data.   

 

 
Det känns ju som linjen fångar relationen mellan nedlagd studietid och tentaresultat. Om du minns från 

matten i grundskolan så kan ju en rät linje beskrivas i formen: Y = KX + M. Via M vet vi var linjen 

börjar nånstans i Y-led. K är en koefficient som indikerar linjens lutning. Sen har vi X som kan variera. 

Ett annat sätt att skriva en rät linje på som är ekvivalent är: 

         

Ekvationen ovan används ofta som grund i regressionsanalys. Ett alternativt uttryckssätt är:       

     Alla dessa tre uttryckssätt är ju egentligen samma grej.  
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Nu är det dags att ta en närmare titt på regressionsmodellen som vi uttrycker som:            

 

 
 

a är i detta fall   (interceptet) som säger att regressionslinjen korsar Y-led (Tentaresultat) på värdet 13.  

B är i detta fall  , dvs koefficienten (slope). Om antalet studietimmar ökar med 1 (ökning med 1 i X-

led) så ökar Y (tentaresultatet) med koefficienten   utifrån modellen.  

 

Vad är då alla dessa streck mellan observationerna och regressionslinjen? Jo, dessa är relaterade till   

som smögs in i ekvationen. Avståndet mellan varje observation/prick och regressionslinjen kan 

betraktas som en avvikelse från modellen. Utgångspunkten i regressionsanalys utifrån den så kallade 

minsta kvadratmetoden är att man vill minimera denna avvikelse vid dragningen av regressionslinjen. 

Dvs avståndet mellan observationen och linjen ska vara så liten som möjligt. Man försöker då minimera 

felkvadratsumman då det är jobbigt att arbeta med absoluta avstånd.  

   
 

 

   

 

Formeln ovan innebär att vi just summerar den kvadratiska avvikelsen, och linjen dras så att denna 

summa är så pass liten som möjligt. Ju mindre den kvadratiska avvikelsen är, desto mer kan modellen 

förklara. Ju mer modellen kan förklara, desto högre förklaringsgrad (R2) får vi. Förklaringsgraden är den 

andel av den totala variansen hos den beroende variabeln Y (tentaresultat) som modellen kan förklara. 

Om den är på säg 0,60 så utgår vi från att den linjära modellen kan förklara 60 % av den variation som 

finns gällande tentaresultat.  
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Om vi nu skattar modellen utifrån just minsta kvadratmetoden får vi följande specifikation:  

 

                 (^ syftar på att Y estimeras) 

 

Tentaresultatet Y^ är alltså en funktion av denna ekvation. För varje tillagd studietimme ökar 

tentaresultatet med 6,1 poäng. Lägger man exempelvis ner 4 studietimmar väntas resultatet bli: 13,1 + 

6,1 * 4 = 37, 5 poäng! Glöm inte att lägga ner tillräckligt med tid på tentaplugg. Förklaringsgraden R2  

är på 0,709, så vi utgår från att modellen förklarar cirka 71 % av variationen med avseende på 

tentaresultat.  

Men räcker verkligen detta? Det finns väl fler grejer en nerlagd tid som påverkar tentaresulatet? 

Intelligens mätt med nåt slags IQ-test kanske också kan vara en rimlig prediktor av tentaresultat? 

 

                  

 

Vi tänker oss at X2 här är som variabel är resultatet på just IQ-testet. Vad vi nu har för något är en 

multipel linjär regressionsmodell!  När vi lägger till flera oberoende variabler så blir situationen lite 

krångligare. Dels blir det svårt att visualisera resultatet med en regressionslinje som tidigare, för nu har 

vi flera dimensioner. I detta fall med två oberoende variabler och en beroende så har vi tre 

dimensioner, vilket är jobbigt att rita upp och tolka: 

 

 
 

Ovan har vi en slags 3D-visualisering av observationer i förhållande till 3 variabler. Om vi adderade 

ytterligare oberoende variabler får vi ännu fler dimensioner! Resultatet för vår multipla 

regressionsanalys blir bland annat det här: 

 

 
Vi kan skapa en vanlig hederlig ekvation utifrån detta: 

 

                        

 

Det tolkas nästan som tidigare. Om antalet studietimmar ökar med 1 så ökar tentaresultatet (Y) med 

5,26. Om resultatet på IQ-testet ökar med 1 så ökar tentaresultatet med 1,13. Men det finns en hake 

här. Denna tolkning förutsätter att vi konstanthåller den andra variabeln.  

Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde

Konstant -94,03488369 24,70763238 -3,805904275 0,002502793

Studietid (tim) 5,264545823 0,721400523 7,297673974 9,50685E-06

IQ-test 1,13647553 0,257306532 4,416815693 0,000840261
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Ny tolkning: Om antalet studietimmar ökar med 1 så ökar tentaresultatet (Y) med 5,26 förutsatt att 

resultatet på IQ-test konstanthålls. Vi ökar alltså studietimmar med 1, men IQ-test får då inte öka. 

Motsatsen gäller om vi vill tolka IQ-test. Vi måste då konstanthålla studietimmar. 

 

Vad är det där med t-kvot då? Vi kommer inte att gå in på hur detta fungerar, men det är resultatet från 

ett t-test som ger oss ett p-värde. Ett p-värde säger något om sannolikheten att få det resultat vi faktiskt 

nu erhöll eller ett mer extremt resultat under förutsättning att nollhypotesen är sann. Det säger i alla fall 

något om sannolikheten för resultatet under vissa förutsättningar. Då man genomför hypotesprövning 

väljer man normalt i förväg en signifikansnivå (alfa) på säg 0,05, och sedan då tester genomförs värderar 

vi p-värdet gentemot det. 

 

Logistisk regressionsanalys (Logit): Vanlig linjär regressionsanalys som tidigare 

förutsätter att den beroende variabeln Y är på intervall- eller kvotskala. För intervallskala har vi 

ekvidistans mellan skalstegen. Det betyder att skillnaden mellan ex 4 och 6 kronor är ekvivalent med 

skillnaden mellan 22 och 24. Om inte denna förutsättning stämmer så blir konsekvenserna ofta 

otrevliga. 

 

Vad gör vi då om skalnivån är på en nominalnivå? Säg att vi vill förutsäga om studenterna är glada eller 

ledsna så vi har exakt två kategorier dom får bocka av i en enkät. Vi kan beskriva detta som en 

dummyvariabel (0, 1) där 1 är glad och 0 är ledsen. Hur kan vi skapa en modell för denna variabel?  

 

Det är här logistisk regressionsanalys kommer in. En logistisk regressionsmodell är icke-linjär. Dvs vi 

anpassar inte en rät linje som tidigare! Den beroende variabeln (Y) är just en dummyvariabel som kan ta 

två värden: 0 eller 1. Istället för en rät linje anpassar vi en logistisk funktion, som liknar en S-formad 

kurva. Något i den här stilen: 

 
Säg att vi nu vill förutsäga om studenter är glada. Den oberoende variabeln är en annan dummy/binär 

”klarade” som är 1 om de klarade tentan, 0 om de misslyckades. 

 
Via logistisk regressionsanalys kan vi få ut så kallade oddskvoter. Oddskvoten för klarade är 9,33 vilket 

kan läsas som att oddset för att de som klarade tentan ska känna sig glada är 9,3 gånger så hög 

gentemot de som inte klarade tentan. Hade oddskvoten varit på säg 0,5 så hade oddset för att de som 

misslyckats på tentan känt sig glada varit dubbelt så hög gentemot de som lyckades.  

Logistisk regression genererar ingen vanlig förklaringsgrad (R2). Däremot finns det liknande grejer i 

form av pseudo-R2. De mäter också styrkan/passningen hos modellen men på annorlunda vis och är 

Glad Oddskvot Standardfel z p-värde

Klarade 9,33 9,79 2,13 0,033

Konstant 0,429 0,296 -1,23 0,22
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inte direkt jämförbara med den vanliga förklaringsgraden. McFadden R2 är ett exempel på en vanlig 

pseudo-R2.   

Vad gör vi om vi har fler än bara två kategorier som vi vill modellera? Ex: Glad, ledsen, arg och 

inåtvänd? Då kan vi använda multinomial logistisk regressionsanalys som just kan hantera flera 

kategorier hos den beroende variabeln (Long & Freese, 2006). 

 

En begränsning med multinomial logistisk regression är dock den utgår från just en nominalskala för 

den beroende variabeln. Vad gör vi om vi har en ordinalskala där vi kan rangordna svarsalternativen? 

Typ starkast, starkare, stark? Med multinomial logistisk regression förlorar vi informationen om denna 

ordning. Det är här ordinal logistisk regression kommer in, som du kan läsa om i uppsatsen.      

 

Andra grejer som är bra att känna till:  

 

Heteroskedasticitet: Icke konstant varians där spridningen exempelvis kan öka systematiskt. I 

regressionsanalys så antar man att variansen är konstant (Gujarati & Porter, 2009).  

 

Multikollinearitet: Om det finns exakt eller betydande korrelation mellan oberoende variabler, säg 

mellan exempelvis inkomst och förmögenhet. Det påverkar möjligheten att tolka individuella 

parametrar (Gujarati & Porter, 2009).      
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