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Sammanfattning  
 

Förväntad effekt av vårdens elektroniska informationssystem är ökad 

patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet och ingår i socialstyrelsens begrepp 

för God vård. En granskning av det informationssystem som används för samordnad 

vårdplanering i en större organisation visar att andelen vårdplaner är betydligt färre 

än startade processer i det IT-system som används vid vårdplanering. Det kan tolkas 

som att informationssystemet underutnyttjas. Ett första villkor för att kunna uppnå 

målet om God vård är att informationssystemet används.  

 

Tidigare forskning om underutnyttjade IT-system har resulterat i en insikt att ett IT-

system bör granskas ur ett helhetsperspektiv där interaktion mellan teknik, 

människa, rutiner och organisation tas i beaktande för att kunna värdera ett systems 

effektivitet. 

 

Denna studie kombinerar vetenskapliga teorier om omgivningens betydelse och 

vilka drivkrafter som påverkar individen att vilja utföra vissa handlingar. 

Kombinationen av vetenskapsteorier möjliggör en ny synvinkel på ett gammalt 

problem och här sätts fokus på vårdens IT-användare på ett sätt som inte verkar ha 

gjorts tidigare. 

 

Studien har en kvantitativ ansats och syftet med studien är att skapa kunskap om vad 

som påverkar en individ att vilja använda ett IT-system, kunskap som kan användas 

till utveckling och förändring av IT-system i en komplex organisation.   

 

Resultatet bekräftar hypotesen att individer i mikrosystemet (den plats där vård 

produceras) riskerar att underutnyttja IT-systemet vid samordnad vård och 

omsorgsplanering om det saknas adekvat stöd från meso- och makrosystemet 

(tekniskt, organisatoriskt och ledningsstöd).  

 

 

  



Nina Brandström   Sid 4 (39) 
 

Innehåll 
1 Introduktion __________________________________________________ 5 
1.1 Inledning/bakgrund __________________________________________ 5 
1.2 Tidigare forskning ___________________________________________ 6 

1.3 Problemformulering __________________________________________ 8 
1.3.1 Det praktiska problemet _____________________________________ 8 
1.3.2 Det vetenskapliga problemet _________________________________ 9 
1.4 Syfte och hypotes ___________________________________________ 10 
1.5 Avgränsning/Begränsning ____________________________________ 10 

1.6 Målgrupp _________________________________________________ 11 

1.7 Disposition ________________________________________________ 11 
2 Teori _______________________________________________________ 11 

2.1 Ekologisk systemteori och Mikro-, meso- och makrosystem _________ 12 
2.2 Expectancy theory __________________________________________ 14 
2.3 Unified theory of acceptance and use of technology ________________ 14 

2.4 Teorimodell _______________________________________________ 18 
3 Metod ______________________________________________________ 19 
3.1 Vetenskaplig ansats _________________________________________ 19 

3.2 Datainsamling ______________________________________________ 20 
3.2.1 Urval ___________________________________________________ 20 

3.3 Genomförande _____________________________________________ 23 
3.4 Analysmetoder _____________________________________________ 25 
3.5 Tillförlitlighet ______________________________________________ 25 

3.6 Etiska överväganden ________________________________________ 26 

4 Resultat och analys ___________________________________________ 26 
5 Diskussion __________________________________________________ 32 
5.1 Problemlösning och resultat ___________________________________ 33 

5.2 Metodreflektion ____________________________________________ 34 

6 Avslutning __________________________________________________ 35 
6.1 Slutsats ___________________________________________________ 35 
6.2 Förslag till fortsatt forskning __________________________________ 36 
Referenser ______________________________________________________ 37 
Figurförteckning _________________________________________________ 39 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Yttrande Etikkommitté Sydost 

Bilaga 2 Webbenkät 

 

 

 

 



Nina Brandström   Sid 5 (39) 
 

1 Introduktion  
För att bra beslut ska kunna tas om en patients vård och behandling krävs att 

underlag för beslut är korrekta men framför allt tillgängliga. De elektroniska IT-

system som används i vården förväntas bidra till ökad patientsäkerhet, vårdkvalitet 

och tillgänglighet och ingår i Socialstyrelsens koncept för God Vård (Socialstyrelsen 

2005:12). Ett första villkor, är dock att systemen används. 

 

I processen Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVPL) planerar företrädare för 

hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård tillsammans 

med patienten och dennes närstående för fortsatt vård efter utskrivning från sjukhus. 

Det elektroniska informationssystem som används i denna process är tänkt att 

förmedla en helhetsbild av patientens vård- och omsorgsbehov och på så vis bidra 

till ett en god vård på patientens villkor och med ett rationellt utnyttjande av 

resurser. 

 

Informationssystemet används inte som planerat vilket leder till att beslut riskerar att 

tas på fel grunder. Detta kan resultera i vårdskador, onödigt lidande och en 

kostsammare vård. Att IT-systemet inte används enligt planerat åskådliggörs av att 

påbörjade processer i systemet fullgörs endast till 40 %, jämfört med förväntade 89 

% kan definieras som att systemet är underutnyttjat. 

 

I denna studie granskas orsaken till underutnyttjandet om orsaken är bristande 

motivation hos användaren i mikrosystemet pga. bristande stöd från meso- och 

makrosystemet. 

 

1.1 Inledning/bakgrund 

Vården består av människor som vårdar människor och den interaktion, dynamik, 

och rörlighet som genomsyrar alla aktiviteter i vården innebär en komplexitet som är 

svåra att greppa. Vårdprocesser är sällan linjära och progredierande utan kan när 

som helst avvika från en förväntad bana. 

 

Detta gör att IT-system, som vanligtvis är byggda enligt logiska linjära principer, 

saknar den plasticitet som krävs för att uppnå samstämmighet med vårdens dynamik 

och därför finns risk att IT-system aldrig kommer att kunna anpassas till vårdens 

behov. Dock är vi beroende av de informationssystem som finns eftersom 

alternativet - inget IT-stöd alls - är sämre. Går det då att komma tillrätta med 

problemet med dåligt anpassade IT-system? Tidigare studier har inte kunnat lämna 

något enhetligt svar, men har kommit till slutsats att ett system bör granskas ur ett 

helhetsperspektiv. Genom ett helhetsperspektiv kan den komplexitet som finns i 

vårdens innefattas. Nelson, Batalden & Godfrey (2007) har lyckats hantera 

helhetsperspektivet i det som de kallar mikro-, meso- och makrosystem. Författarna 

menar att de faktorer som är avgörande för att kunna uppnå en god vård är att 
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kommunikationskanaler fungerar och att mikrosystemet stöds av meso- och 

makrosystem. Kvaliteten på vården i mikrosystemets beror på graden av stöd som 

ges till mikrosystemet från meso- och makrosystemet. Ett underutnyttjat 

informationssystem kan tyda på att stödet till mikrosystemet saknas (Nelson et al, 

2007). 

Det innebär att det är i mikrosystemet som en granskning bör göras för att om 

möjligt utröna varför ett IT-system är underutnyttjat. Eftersom IT-system inte kan 

agera självständigt utan är beroende av människor för att ha effekt har i denna studie 

helhetsperspektivet, enligt Nelson et al (2007), utvidgats till att också omfatta teorier 

om drivkrafter som motiverar individen att utföra vissa handlingar, en synvinkel 

som jag uppfattat inte närmare begrundats i tidigare studier. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Trots utvecklingen inom informationsteknologin kvarstår problemet med 

underutnyttjande IT-system (Venkatesh & Davis, 2000). Problemen har ansetts bero 

på olika orsaker, som t ex brister i förvaltning och teknik (Kaplan & Harris-

Salamone, 2009), de ständiga pågående förändringarna i vården (Aarts, Doorewaard 

& Berg, 2004), dålig anpassning till vårdens processer (Coiera, 2000) eller olika 

uppfattning om vilka behoven är (Wears & Berg, 2005).  

Dessa olika uppfattningar visar att underutnyttjandet av ett IT-system inte kan 

förklaras genom att betrakta problemet endast ur en begränsad synvinkel utan för att 

kunna värdera ett informationssystems effektivitet bör systemet granskas ur ett 

helhetsperspektiv där interaktion mellan teknik, människa, rutiner och organisation 

tas i beaktande (Askenäs & Gäre 2009; Bossen 2007; Broberg 2006; Coiera 2000; 

Cronholm & Goldkuhl, 2010; Greenhalg, T., Stramer, K., Bratan, T., Byrne, E., 

Russel, J. Potts, H. 2010; Lapointe, Mignerat & Vedelc 2011; Wears & Berg 2005).  

 

Helhetsperspektiv 

Helhetsperspektivet innefattas i Mikro-, meso- och makrosystem (Nelson et al, 

2007) men finns också beskrivet i Ekologisk systemteori (Bronfenbrenner, 1995). 

Enligt författarna påverkar olika system varandra oavsett avstånd mellan systemen 

och Nelson et al, (2007) menar att för att kunna uppnå bra resultat i vården krävs att 

mikrosystemet, den plats där patienten är i centrum och där vård produceras, stöds 

av omgivande meso- och makrosystem. 

 

Individens motivation 

Det faktiska användandet av ett IT-system beror på hur motiverad den enskilda 

individen är att använda systemet. Detta kan beskrivas med hjälp av Expectancy 

theory (Vroom, 1995) och modellen Unified theory of acceptance and use of 

technology (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). 
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Underutnyttjande 
Att kunna definiera vad problem består av är nödvändigt för att hitta fokus i det som 

ska granskas och motivation till varför studien behöver göras. I detta arbete läggs 

fokus på underutnyttjande, dvs. att systemet inte används som planerat. 

Underutnyttjande definieras som skillnaden mellan det avsedda användandet och det 

faktiska användandet av ett IT-system. 

 

Tidigare forskning har formulerat det som diskrepansen mellan införskaffande (det 

avsedda användandet) och användande (det faktiska användandet) av 

informationssystem i en organisation. Det kan illustreras grafiskt med två 

framåtlutade uttänjda S-formade devierande linjer med en gemensam startpunkt. 

Den övre kurvan beskriver en organisations kumulativa förvärv av informations-

system (Cho, Mathiassen & Gallivan, 2009; Fishman & Kemerer, 1999; Tambouris, 

Massiomo, Contenti, Mercurio & Mori, 2012).  

 

Den nedre kurvan beskriver omfattningen av det kumulativa användandet. 

Skillnaden mellan dessa kurvor visar på omfattningen av underutnyttjandet av ett 

informationssystem (Fishman & Kemerer1999) (Figur 1). 

 

 

Figur 1 Underutnyttjande förlaga Assimilation Gap Fichman & Kemerer 1999 
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1.3 Problemformulering 

För att ett problem ska räknas som vetenskapligt behöver det vara förankrat i en 

vetenskaplig teori. Huvudsyftet med ett vetenskapligt arbete är att producera ny 

kunskap. Enligt Sandberg & Alvesson (2011) kommer vetenskapliga frågor som 

enbart syftar till att fylla en kunskapslucka inte att tillföra något till den 

vetenskapliga kunskapsbasen. De menar att existerande kunskap bör ifrågasättas, 

problematiseras, i stället för att tas för givet. Att problematisera teorier leder till en 

kritisk och pedagogisk dialog som resulterar i fylligare forskningsfrågor som för 

forskningen framåt. 

Jacobsen (2002) anser att det finns två sorters vetenskaplig kunskap. Det ena är 

kunskap som är banbrytande och som utmanar befintlig kunskap. Det andra är 

utveckling och förfining av redan existerande kunskap som utvecklar det vi redan 

vet. Ny kunskap kan inte planeras av det enkla skälet att den är okänd. Att förvänta 

sig att empiriska undersökningar (undersökningar av faktiska förhållanden) ska vara 

banbrytande är därför inte rimligt (Jacobsen, 2002). 

 

Problemet i denna studie är att det obligatoriska IT-system som ska användas vid 

samordnad vård- och omsorgsplanering är underutnyttjat och frågan är om det kan 

förklaras med meso- och makrosystemets bristande stöd till mikrosystemet? 

 

1.3.1 Det praktiska problemet 

Nuvarande process för informationsöverföring vid samordnad vård- och 

omsorgsplanering är baserad på en tidigare struktur där patienter blev kvarliggande 

på sjukhus pga. att kommunerna saknade resurser att tillgodose patientens behov av 

stöd och omsorg efter utskrivning från sjukhus. Vårdtiderna kunde bli långa, ibland 

upp till ett år, och många äldre tvingades vistas i miljöer som inte var anpassade till 

deras behov. Denna situation resulterade 1992 i det som kallades Ädelreformen som 

innebar att kommunerna fick ett sammanhållet ansvar för att tillgodose individens 

sociala och medicinska behov. 2007 införde därför en större region en gemensam 

arbetsrutin och ett gemensamt IT-stöd, i enlighet med Socialstyrelsen föreskrifter 

om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (Socialstyrelsen, 

2005:27) 

 

IT-systemet utvecklades av en extern leverantör i samråd med regionens företrädare 

för vården. Systemet har i ca 25 000 registrerade användare varav 15-17 000 aktiva 

(personlig kommunikation, leverantören, december 2011). Systemet förväntas stödja 

samarbete och kommunikation mellan vårdgivare av varierande storlek och 

komplexitet, från den lilla kommunens äldreboende eller privata 

enmansläkarmottagning till centralortens högspecialiserade sjukhusvård med flera 

tusen anställda. Alla dessa enas i en och samma rutin och i ett och samma 

informationssystem – en omfattande geografisk och administrativ utmaning.  
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Det som initierar en vårdplaneringsprocess är att patienten har behov av fortsatt vård 

och omsorg efter utskrivning från sjukhus. Vårdplaneringen ska resultera i en 

vårdplan som ska dokumenteras och godkännas av alla vårdgivare i det elektroniska 

systemet. Vårdplanen benämns upprättad när den är godkänd av all deltagande 

parter. 

 

Före införandet av det nya IT-systemet gjordes en undersökning av dåvarande 

rutiner vilket visade att av de noterade 56 000 patienter som kunde skrivas ut från 

sjukhuset, för att fortsätta vårdas hemma, fick 50 000 st (89 %) en samordnad 

vårdplan (referens kan av integritetsskäl inte uppges).  

Efter införandet av de nya rutinerna och det nya IT-systemet har andelen upprättade 

vårdplaner sjunkigt drastiskt och verkar heller inte kunna nå upp till tidigare nivå.  

 

Detta underutnyttjande som resulterar i avsaknad av vårdplan (Figur 2)kan innebära 

att målet om en God Vård (Socialstyrelsen 2005:12) inte uppnås.  

 

  

 

 
Figur 2 Antal ärende och antal upprättade vårdplaner 2009 - 2011  

 

1.3.2 Det vetenskapliga problemet  

Ett vetenskapligt problem formuleras genom att relatera det praktiska problemet till 

vetenskapliga teorier och därefter formulera en hypotes. Hypotesen testas sedan 

genom empiriska studier där resultatet relateras till teorin. 

Det vetenskapliga problemet i detta arbete formuleras således: orsakas 

underutnyttjandet av IT-systemet av brist på stöd till mikrosystemet från meso- och 

makrosystemet. 
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Detta arbete förväntas kunna fylla en kunskapslucka men kan kanske också kasta ett 

nytt ljus på varför ett informationssystem underutnyttjas. Att kombinera 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori, Expectancy theory, Mikro-, meso- och 

makrosystem och Unified theory of Acceptance and Use of Technology innebär en 

till synes oprövad vetenskapsteoretisk kombination som sätter fokus på IT-

användaren i ett helhetsperspektiv och det sammanhang användaren befinner sig. 

 

Vad ett underutnyttjande har för konkreta konsekvenser för den enskilda patienten 

berörs inte i detta arbete.  

 

1.4 Syfte och hypotes 

Att systemet är underutnyttjat (diskrepansen mellan antalet registrerade patienter i 

systemet (ärenden) och de betydligt färre upprättade vårdplanerna) kan förklaras 

med de i denna studie använda teorier om människors drivkrafter att utföra vissa 

handlingar. Teorierna menar att graden av utnyttjande är avhängigt individens 

personliga motiv att använda informationssystemet som i sin tur påverkas av graden 

av stöd från omgivningen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap om vilka drivkrafter som påverkar 

individens avsikt att använda ett IT-system, en kunskap som kan användas vid 

utveckling och förändring av IT-system i en komplex organisation.   

Kunskapen kan delas upp i 1) beskrivande kunskap som visar på egenskaperna hos 

forskningsobjektet, 2) förklarande kunskap som tolkar orsaken till ett 

underutnyttjande och 3) normativ kunskap som bidrar till att kunna utveckla system 

och organisation.  

 

Hypotes 

Individer i mikrosystemet (den plats där vård produceras) kommer att underutnyttja 

IT-systemet vid samordnad vård och omsorgsplanering om det saknas adekvat stöd 

från meso- och makrosystemet (tekniskt, organisatoriskt och ledningsstöd).  

 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Fokus i detta arbete begränsas till vårdprocessen samordnad vårdplanering sett ur 

användarens perspektiv och användandet av det IT-stöd som stödjer processen. Den 

teoretiska basen utgörs av teorier som förklarar människans drivkrafter för ett 

handlande. I arbetet ingår inte hur användandet av IT-stödet påverkar vården av den 

enskilda patienten. 
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1.6 Målgrupp  

Den vetenskapliga målgruppen för denna studie är personer som är intresserade av 

vårdens informationslogistik. Studien vänder sig också till förvaltare av processen 

samordnad vårdplanering och förvaltare och användare av det informationssystem 

som granskas i denna studie, på operativ och strategisk nivå. Leverantören av 

informationssystemet förväntas också kunna ha nytta av den information som 

framkommer. 

 

1.7 Disposition  

Det inledande kapitlet beskriver det reella problemet och ger därmed inriktningen 

för arbetet. Här återfinns kortfattat vad tidigare forskning visat och de teorier som 

används i arbetet. I kapitel två beskrivs teorierna mer utförligt och här återfinns 

Ekologisk systemteori, Mikro-, meso och makrosystem, Expectancy theory och 

Unified theory of acceptance of technology. Kapitel tre innehåller tankegångar om 

bakgrunden till den vetenskapliga inriktningen, val av metod och hur data insamlats 

och analyserats. Kapitel fyra beskriver den empiriska undersökningen och analys. I 

kapitel 5 och 6 återfinns diskussion och slutsats. Allra sist hittas referenser och 

bilagor. 

 

2 Teori 
I vården förväntas informationsteknologin kunna förbättra patientsäkerhet, 

vårdkvalitet och tillgänglighet (Socialstyrelsen 2005:12). En nödvändig förutsättning 

för att detta ska kunna uppnås är dock att informationsteknologin accepteras och 

används (Venkatesh et al, 2003). 

 

Vad som påverkar en individ att använda ett informationssystem kan beskrivas med 

hjälp av Expectancy theory (Vroom 1995), Ekologisk systemteori (Bronfenbrenner, 

1995) och Mikro-, meso- och makrosystem (Nelson et al, 2007). Teorierna visar hur 

individers beteende initieras eller upprätthålls genom omgivningens påverkan. Det 

konkreta användandet kan förklaras med hjälp av modellen Unified theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT). 

 

Helhetsbild 

Unga teorier som Mikro-, meso- och makrosystem enligt Nelson et al (2007) blir lätt 

föremål för ifrågasättande och kan innebära att studien uppfattas som mindre valid. 

Genom att kombinera denna teori med Bronfenbrenners ekologiska systemteori från 

1995, underbyggs och förstärks Nelsons teori om att kvaliteten på resultatet i 

mikrosystemets beror på grad av stöd från meso- och makrosystemet (Nelson et al, 

2007). 
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Underutnyttjande 

På samma vis kan Unified theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh 

et al, 2003) förstärkas genom Expectancy theory (Vroom, 1995), som beskriver 

vilka drivkrafter som motiverar individen att utföra vissa handlingar. 

 

2.1 Ekologisk systemteori och Mikro-, meso- och makrosystem 

Teorin om Mikro- meso- och makrosystem (Nelson et al, 2007) är snarlik Ekologisk 

systemteori (Bronfenbrenner, 1995) vilken beskriver processer och förutsättningar 

för individens utveckling i det sammanhang individen befinner sig i. Utveckling sker 

i en gradvis ökande komplex ömsesidig interaktion mellan individer och deras nära 

omgivning. För att en förändring ska kunna ske krävs en regelbundet återkommande 

interaktion över en längre tid, vilket författaren kallar proximala processer. Form, 

kraft, innehåll och riktning i den proximala processen varierar systematiskt med 

individens utvecklingsegenskaper och omgivningen. Båda är beroende av varandra 

och har olika grad av inflytande (Bronfenbrenner, 1995).  

Båda teorierna kännetecknas av att omgivningen betraktas ur individens perspektiv. 

Teorierna kan illustreras som cirklar placerade inuti varandra (Figur 3). 

Varje cirkel representerar ett system med roller, normer och regler som påverkar 

nära men också de mer avlägsna systemen.  

 

 

 
 

Figur 3 Illustration av Ekologiskt systemteori och Mikro-, meso- och makrosystem 

 

Modellen beskrivs inifrån och ut sålunda: 

 

Mikrosystem 

I centrum finns individen. Runt individen finns mikrosystemet med mönster av 

aktiviteter, sociala roller och relationer med andra individer. Här finns fysiska, 

sociala, och symboliska egenskaper som inbjuder till, hämmar och tillåter 
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aktiviteter. Det är här som proximala processer opererar, men effekten beror på 

mikrosystemets struktur och innehåll (Bronfenbrenner, 1995). I vårdens 

mikrosystem produceras vård med patienten i centrum (Nelson et al, 2007). 

  

Mesosystem 

Närmast utanför mikrosystemet finns mesosystemet. Mesosystem inbegriper länkar 

och processer mellan två eller fler flera mikrosystem. (Bronfenbrenner, 1995, 

Nelson et al, 2007) Här återfinns stödstrukturer för vårdprocessen som service, 

mottagningar, enheter för diagnostik, operation, IT och annan teknik, rutiner, 

vårdprogram, processer och beslut på mellanchefsnivå (Nelson et al, 2007).  

 

Makrosystem 

De två nästa nivåerna enligt Bronfenbrenners är Exosystem och Makrosystem. 

Exosystem inbegriper länkar och processer mellan två eller flera platser, där 

åtminstone en av platserna inte innefattar individen, men där händelser indirekt 

påverkar individen. Makrosystem karaktäriseras av kultur eller subkultur, 

trosuppfattningar, kunskap, materiella resurser, livsstil, strukturella möjligheter och 

livsförutsättningar (Bronfenbrenner, 1995). 

Makrosystem enlig Nelson et al (2007) motsvaras av övergripande värderingar och 

övergripande ekonomiska och politiska beslut och de strukturer där dessa 

värderingar och beslut fastställs.  

Bronfenbrenner (1995) har ytterligare ett lager i sin modell, tid, och benämner detta 

som Chronosystem och som utvidgar den ekologiska systemteorin till en tredje 

dimension – tiden - men inte bara som ett kronologiskt attribut till individen utan 

täcker också förändringar genom historien.  

 

Välfungerande högpresterande organisation 

En välfungerande och högpresterande organisation kännetecknas enligt Nelson et al 

(2007) av helhetssyn. I mikrosystemet återfinns ledare som kan förmedla syfte och 

tydliga mål till medarbetarna, som utvecklar en positiv arbetskultur och kan föra 

fram mikrosystemets talan i makroorganisationen. Makroorganisationen legitimerar 

arbetet i mikrosystemet genom stöd och support i form av erforderliga resurser. På 

mesonivå finns effektiva informationssystem som möjliggör tillgång till information 

av vikt för vårdtagare och personal. I detta system frodas en kultur av lärande, de 

anställda har möjlighet att utveckla sig själva, arbetet och vårdprocesserna. Fokus 

ligger på vårdtagaren och för denne viktiga relationer med andra organisationer. 

Nelson et al (2007) menar att hög kvalitet och effektivitet inte kan uppnås om inte 

varje mikrosystem gör exakt vad de behöver göra för just den enskilda patienten, 

och på rätt sätt, varje gång.  Den vård som en verksamhet erbjuder blir inte bättre än 

kvaliteten på den vård som mikrosystemet genererar och de insatser som görs i 

mikrosystemet visar sig i resultatet på makronivå. 
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2.2 Expectancy theory 

Det faktiska användandet av ett informationssystem beror på flera faktorer. 

Expectancy theory menar att drivkraften för ett agerande påverkas av vad individen 

uppfattar att det egna agerandet kan resultera i för värde för individen själv (Vroom, 

1995). Bakgrunden till detta är att mänskliga val är subjektivt rationella. Människor 

gör val som de tror är optimala vid den tidpunkt som valet görs. De val som en 

individ gör bland alternativa valmöjligheter är lagbundna och relaterade till de 

psykologiska händelser som uppstår samtidigt med beteendet. För att kunna göra 

objektivt rationella val krävs förmåga att kunna beakta alla alternativ och alla 

dimensioner av dessa alternativ. Detta är oförenligt med människans förmåga att 

processa information, vilket sker i tur och ordning och långsamt. Nivån av att 

processa alternativen varierar med komplexiteten i uppgiften och tillståndet hos 

individen. De val en individ gör påverkas av individens erfarenheter och resultat av 

tidigare beslut i olika situationer. Att individen inte kan beakta alla alternativ eller 

alla dimensioner är den största förklarande orsaken till att människor väljer 

tillfredställelse före optimering.  

När en individ väljer mellan alternativ som innebär viss osäkerhet vad gäller 

resultatet, påverkas valet av individens referens för resultatet och i vilken grad han 

tror att resultatet har fördelar för individen själv.  

Resultatet är beroende av de val individen gör men påverkas också av händelser 

utanför individens kontroll. Vad individen väljer påverkas av individens uppfattning 

om fenomenet och det utfall som fenomenet förväntas erbjuda och styrkan på de 

känslor som det förväntade utfallet ger individen. Hur mycket en individ är villig att 

anstränga sig för att uppnå ett resultat är kopplat till önskan om ett visst resultat och 

i vilken utsträckning individen uppfattar att valet kan leda till fördelar för individen 

(Vroom 1995). 

 

 

2.3 Unified theory of acceptance and use of technology  

I spåren av IT-utvecklingen har forskarna utvecklat teorier, med rötter i informatik, 

psykologi och sociologi, som syftar till att förklara individens avsikt att använda 

informationsteknologi. 

Åtta av de mesta använda teorierna som beskriver användarens acceptans av 

informationsteknologi har syntetiserats till modellen Unified theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al, 2003). De åtta teorierna är: The 

Theory of Reasoned Action (TRA),The Technology Acceptance Model (TAM),The 

Motivational Model (MM), The Theory of Planned Behavior (TPB), Combined 

Theory of Planned Behavior/Technology Acceptance Model (C-TPB-TAM), The 

Model of PC Utilization (MPCU), The Innovation Diffusion Theory (IDT) och The 

Social Cognitive Theory (SCT). 

Modellerna uppvisar liknande mönster och Venkatesh et al (2003) hittade flera 

faktorer i en eller flera modeller som framträdde som direkt avgörande för 

individens avsikt (behavioural intention) att använda systemet. Faktorerna är om 
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systemet kan uppfylla användarens förväntningar på arbetsresultat, om systemet kan 

göra arbetet enklare eller på annat sätt underlätta arbetet och vad omgivningen anser 

om användandet (performance expectancy, effort expectancy, social influence) och 

de två direkt avgörande faktorerna för det faktiska användandet är användarens 

avsikt att använda systemet och om det finns stödstrukturer (support, utbildning, 

kunskap) som underlättar användandet (intention to use, facilitating conditions).  

Faktorer med signifikant modererande inverkan på användandet är erfarenhet, kön, 

ålder och om det är frivilligt att använda systemet  

 

Utifrån dessa faktorer syntetiserar författarna fyra faktorer med en direkt avgörande 

roll för tänkt användande och faktiskt användande:  

1) Förväntningar på vad systemet kan prestera – Nyttan med systemet (performance 

expectancy). 

2) Förväntad ansträngning - Användarvänlighet (effort expectancy) 

3) Omgivningens inflytande (social influence).  

4) Underlättande strukturer (facilitating conditions). 

 

UTAUT förklarar 70 procent av variansen, vilket innebär att modellen innefattar fler 

orsaker till individens avsikt att använda informationsteknik jämfört med tidigare 

modeller. (Venkatesh et al, 2003) (Figur 4). 

 

 
 

Figur 4 Förlaga Venkatesh et al 2003, Unified theory of Acceptance and Use of Technology 

Modellens fyra faktorer är:  
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1) Förväntningar på vad systemet kan prestera - Nyttan med systemet 

(Performance expectancy)  

Förväntningar på vad systemet kan prestera definieras som i vilken grad en individ 

uppfattar att användande av systemet kommer att ge individen fördelar i arbetet. Här 

ingår upplevelse av användbarhet, yttre motivation (belöning, tvång, konkurrens). 

Här ingår också om systemet har fördelar jämfört med andra system och individens 

förväntningar på vad systemet kan leverera (Venkatesh et al, 2003).  

Motivation att utföra vissa handlingar styrs av individens behov av tillfredställelse, 

men vad som uppfattas som tillfredställande varierar mellan individer och olika 

arbeten. Känslan av att göra nytta, att kunna bidra med lycka och välmåga för 

medmänniskan leder till egen tillfredställelse (Vroom, 1995).  

 

Förväntningar på vad systemet kan prestera är den mest betydande orsaksvariabeln 

för individens intention att använda systemet, oberoende om användandet är 

frivilligt eller obligatoriskt. Relationen mellan vad systemet förväntas prestera och 

tänkt användande modereras av kön och ålder. Män tenderar att vara mer 

uppgiftsorienterade än kvinnor och då performance expectancy fokuserar på 

arbetsuppgifter framstår den tydligare för män. Könsskillnaderna orsakas mer av 

sociala könsroller än genetisk könstillhörighet och kan därför förändras över tid 

(Venkatesh et al, 2003).  

 

Ålder har en modererande roll så till vida att yngre individer lägger större vikt vid 

yttre belöningar. Förväntningar på vad systemet kan prestera kommer därför att ha 

ett starkare inflytande på män, särskilt på yngre män. Författarna menar att det är 

viktigt att beakta både ålder och kön pga av att jobbrelaterade faktorer kan förändras 

för t ex yrkesarbetande kvinnor vars arbetsförutsättningar kan förändras i och med 

barnafödande. (Venkatesh et al, 2003). 

 

2) Förväntad ansträngning - Användarvänlighet (Effort expectancy)  

Modellen mäter individens uppfattning om vilken grad av ansträngning som krävs 

vid användande av systemet. Denna faktor är viktig både vid frivilligt och obligat 

användande i ett tidigt skede av användandet. Vid fortsatt och utvidgat användande 

förlorar faktorn sitt värde. Mekanismerna för detta är att fortsatt användande ökar 

individens kunskap om systemet vilket gör systemet enklare att använda.  

Modererande faktorer är ålder, kön och erfarenhet. Effekten av förväntad 

ansträngning är starkare för kvinnor, särskilt yngre kvinnor, och mest uttalat i ett 

tidigt skede av användning av systemet (Venkatesh et al, 2003). 

Det finns en positiv korrelation mellan ansträngning och prestation. Att tillfredställa 

behov är en stark drivkraft som gör ansträngningen meningsfull. För att människor 

ska arbeta krävs att förväntningarna på vad arbete kan resultera i har ett högre värde 

för individen jämfört med valet att låta bli. Positiva attityder till jobbet är 

begreppsmässigt likställt med arbetstillfredsställelse. Jobbnöjdhet är relaterat till vad 

arbetet har för positiva erbjudanden i form av lön, stimulans/varierande 

arbetsuppgifter, uppskattning från chefen, möjlighet till utveckling, interaktion med 
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arbetskamrater, möjlighet att påverka den egna arbetsmiljön och kunna kontrollera 

arbetstempot. Jobbnöjdhet påverkas också till viss del av hur de förväntningar man 

har uppfylls (Vroom, 1995).  

 

3) Omgivningens inflytande (Social influence) 

Omgivningens inflytande definieras som upplevelsen av hur för individen viktiga 

personer anser det angeläget att individen använder systemet. Omgivningens 

inflytande har en direkt avgörande betydelse för individens intention att använda 

systemet. Betydelsen av omgivningens inflytande på användarens beslut att 

acceptera tekniken är komplex och beror på tillfälligheter. Beteendet påverkas av 

omgivningens uppfattning om användaren och styrs av sociala normer, status och 

det anseende som systemet kan tillföra individen. 

Socialt inflytande påverkar individuellt beteende genom tre mekanismer 1) 

följsamhet 2) internalisering och 3) identifikation (Venkatesh et al, 2003). 

Arbete innebär sociala aktiviteter. Det sociala utfallet som arbetet ger är en viktig 

faktor i beslutet att arbeta. Den vanligaste källan till tillfredställelse på jobbet är 

arbetskamraterna. Den näst vanligaste är relationen med den närmast överordnade. 

Andras uppfattning påverkar en persons beslut att arbeta om han tror att andra 

accepterar honom om han gör det. Arbete är ett instrument för social acceptans och 

respekt vilka i sin tur påverkas av kultur och subkultur. Interaktioner mellan 

individer uppfattas som belönande när de leder till en ökad likhet (Vroom 1995). 

Följsamhet är ett svar på ett socialt tryck och innebär att en individ anpassar sig till 

sociala förväntningar. Följsamheten ökar när omgivningen har möjlighet att belöna 

eller bestraffa ett beteende. 

Internalisering och identifikation ger individen en möjlighet att uppnå en bättre 

social status.  

Det normativa sociala trycket minskar över tid och med ökad erfarenhet av systemet. 

Detta blir ännu tydligare vid obligat användande av systemet där social påverkan har 

en signifikant betydelse endast i ett tidigt skede av användande av tekniken. 

Det sociala inflytandet modereras av kön, ålder, frivillighet att använda systemet och 

erfarenhet så att effekten är starkare för kvinnor, särskilt äldre kvinnor, särskilt i ett 

tidigt skede i användandet av systemet. Vid obligat användande har 

följsamhetsmekanismen störst inverkan på användandet. Vid frivilligt användande 

har identifikation och internalisering störst inverkan. 

Det normativa trycket är inte avgörande vid frivilligt användande, men blir det vid 

obligatoriskt användande. Kvinnor tenderar att vara mer känsliga för andras åsikter 

och påverkas mer av sociala normer men detta minskar med ökad erfarenhet. 

(Venkatesh et al, 2003). 

 

4) Underlättande strukturer (Facilitating conditions) 

Underlättande strukturer definieras som individens uppfattning om i vilken 

utsträckning organisatorisk och teknisk infrastruktur stödjer användningen av 

systemet. Här ingår tekniska och organisatoriska strukturer utformade för att 

avlägsna hinder för användandet, som t ex tillräcklig kunskap för att kunna använda 
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systemet, stöd i form av lättillgänglig support, tid och utbildning för att lära sig 

systemet eller arbetskamrater som stöttar.  

Underlättande strukturer påverkas av ålder och erfarenhet så att effekten är starkare 

för äldre anställda, särskilt med ökande erfarenhet. Den bakomliggande förklaringen 

är att användaren med tiden hittar flera vägar för hjälp och support och att äldre 

lägger mer vikt vid möjligheten att erhålla hjälp på arbetet (Venkatesh et al, 2003).  

Människor erhåller tillfredställelse genom att kunna påverka sin egen arbetsmiljö där 

gruppbeslut, demokratiskt ledarskap, deltagande handledning tillåter ett visst mått av 

inflytande (Vroom, 1995). 

 

Faktorer som inte är avgörande för användandet  

Det som inte är avgörande för användandet är individens inställning till tekniken, 

tilltro till den egna förmågan och farhågor (anxiety) att använda tekniken 

(Venkatesh et al, 2003). 

När individer placeras i för dem stressiga miljöer blir prestationen sämre jämfört 

med i icke stressiga miljöer. Det finns ofrivilliga autonoma reaktioner associerade 

till farhågor/stress (anxiety) som påvekar prestationen. Farhågor/stress (anxiety) är 

en inlärt beteende/reaktion efter en tidigare upplevd händelse som har skapat obehag 

och påverkar motivationen. Individer benägna för detta presterar bättre eftersom de 

inte vill misslyckas (Vroom, 1995). 

I modellen UTAUT menar Venkatesh et al (2003) att farhågor/stress (anxiety) inte 

har någon direkt oberoende påverkan för användarens intention att använda 

systemet.  I farhågor/stress ingår rädsla för att använda systemet, rädsla för och 

aversion mot systemet och rädsla för misstag. Dessa attityder finns införlivade i 

Förväntad prestanda (Performance expectancy) och Förväntad ansträngning (Effort 

expectancy) och har således ingen signifikant oberoende påverkan på användandet 

(Venkatesh et al, 2003). 

 

2.4 Teorimodell 

Kombinationen av Expectancy theory (Vroom, 1995), Ekologisk systemteori 

(Bronfenbrenner, 1995), Mikro-, meso- och makrosystem (Nelson et al, 2007) och 

Unified theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al, 

2003) utgör den modell som ligger till grund för detta arbete.  

Modellen förklarar hur individens beteenden kan initieras eller upprätthållas genom 

organisationens handlande och på så vis påverka graden av användandet av ett IT-

system.  

Figur 5 illustrerar denna modell och visar att användandet, som sker i 

mikrosystemet, påverkas av faktorer enligt UTAUT och var dessa faktorer hör 

hemma i meso- respektive makrosystemet (Figur 5). 
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3 Metod 

3.1 Vetenskaplig ansats  

Min personliga världsåskådning har genom åren förändrats i takt med de 

vetenskapliga paradigmskiftena och påverkar på vilket sätt jag uppfattar problemet 

och därmed också på vilket sätt jag väljer att inhämta och tolka data.  

 

Hur teori och verklighet relateras till varandra – empiri - bestäms av den information 

som finns om problemet och innebär att teorin bestämmer metoden för hur 

problemet granskas (Patel & Davidson, 2011).   

 

Deduktion 

Det finns redan kunskap om varför IT-system inte används som förväntat, vilket gör 

att en deduktiv ansats är passande för detta problem. Deduktion innebär att utifrån 

befintliga teorier dra slutsatser om en företeelse. Denna slutsats prövas sedan 

empiriskt, s.k. hypotetisk-deduktion (Patel & Davidsson, 2011) vilket i detta arbete 

har inneburit frågor till användarna baserade på en modell som förklarar orsaker till 

varför IT-system underutnyttjas. 

Figur 5 Teorimodell som visar att användandet, som sker i mikrosystemet, påverkas av faktorerna 

enligt UTAUT och var dessa faktorer hör hemma i meso- respektive makrosystemet 
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Kvantitativ ansats 

Begreppen kvalitativ och kvantitativ syftar till hur information om studieobjektet 

hanteras. Med kvantitativ forskning menas granskning av information, ofta i form av 

väldefinierade variabler, som kan bearbetas statistiskt. Kvalitativ forskning har ett 

bredare perspektiv och fokus ligger på att tolka information. Vilken inriktning som 

väljs avgörs av formen på den information som ska inhämtas (Patel & Davidson, 

2011). 

Den teoretiska grunden i detta arbete lämnar möjlighet för både en kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Traditionen inom vård och omsorg är kvantitativa studier, men 

min personliga uppfattning är att vårdens dynamik inte låter sig fångas och beskrivas 

med en enda inriktning. Därför anser jag att studier inom vård och omsorg bör 

kombineras med både kvantitativa och kvalitativa metoder, s.k. mixed methods 

(Creswell, 2009).  

Jag har trots detta valt en kvantitativ ansats för att, om möjligt, kunna generalisera 

resultatet men också för att kvantitativa studier har högre acceptans inom vården 

jämfört med kvalitativa studier. I arbetet finns ändå ett uns av kvalitativ inriktning i 

form av utrymme för fria kommentarer i frågeformuläret. De fria kommentarerna 

förtydligar siffersvaren och vilket ökar mätinstrumentets och resultatets validitet.  

 

Operationalisering  

Att operationalisera – översätta – teoretiska begrepp till mätbara variabler innebär 

att skapa begrepp som kan ligga till grund för utformade av ett mätinstrument för 

inhämtande av data (Patel & Davidsson, 2011). Det teoretiska begreppet i detta 

arbete är underutnyttjande, operationalisering av begreppet är andel icke upprättade 

vårdplaner.  

3.2 Datainsamling  

Datainsamlingsmetoder för detta arbete är webbenkät och databasgranskning.  

En första övergripande databasgranskning av relationen mellan antal ärenden, antal 

kallelser och antal upprättade vårdplaner utgör basen för det strategiska urvalet av 

respondenter. För att studien ska vara valid och, om möjligt, kunna användas till att 

åtgärda underutnyttjandet behöver resultatet vara generaliserbart i det sammanhang 

som informationssystemet används. 

Grad av generaliserbarhet beror på urvalet (Patel & Davidsson, 2011). Enligt 

Jacobsen (2002) räcker ett urval på 400-600 enheter för att uppnå en rimligt god 

precision och möjlighet att behandla informationen på ett meningsfullt sätt.  

3.2.1 Urval 

Studien begränsas politiskt och geografiskt till ca en femtedel av det område där det 

elektroniska systemet används. Här bor ca 300 000 invånare, varav ca 60 000 är över 

65 år (Statistiska centralbyrån, 2012), vilket är den ålderskategori som är mest 

aktuell i systemet. Här finns tre sjukhus, tio kommuner och 35 vårdcentraler 

(primärvård).  



Nina Brandström   Sid 21 (39) 
 

Den studerade populationen utgörs av användare av informationssystemet för 

informationsöverföring mellan kommuner, primärvård och sjukhus i processen 

samordnad vårdplanering inom det definierade området. Då studien fokuserar på 

användare direkt berörda av vårdplaneringsprocessen är en totalundersökning inte 

relevant. Urvalet har därför begränsats till personalkategorierna läkare, 

sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom 

sjukhus, primärvård, och kommuner. 

 

De olika huvudmännen har olika vårdprofiler. I kommunerna består vården till 

största delen av social omvårdnad och en mindre del hälso- och sjukvård. 

Primärvården har det medicinska ansvaret vid vård i hemmet. Sjukhusen ansvarar 

för slutenvård (inneliggande patienter) vid akuta och planerade medicinska, 

kirurgiska och psykiatriska åkommor. 

Uppskattningsvis finns ca 3500 registrerade användare inom det beskrivna området 

och för att erhålla en så rättvisande bild som möjligt av faktiska förhållanden har ett 

strategiskt urval bland dessa gjorts och anpassats efter vardera huvudmans 

vårdprofil. 

 

Sjukhus 

Inom området finns tre sjukhus med 

vardera 500, 100 respektive 50 

vårdplatser (Figur 6). Totalt antal 

registrerade användare knutna till 

sjukhusen är ca 2000. För att erhålla 

lämpliga respondenter från sjukhusen 

har urvalsförfarandet gjorts i flera steg. 

 

Först har vårdenheter för inneliggande 

patienter (slutenvård) identifierats 

eftersom det är härifrån som kallelse till 

en vårdplanerings initieras. Operations-, 

narkos-, intensivvårds-, uppvaknings- 

och mottagningsenheter har uteslutits.  

 

En granskning av vårdenheternas 

medicinska profil relaterat till antal ärenden och antal kallelser (eftersom en 

vårdplan förutsätter att en kallelse är skickad) har legat till grund för urval av 

vårdenheter. Syftet har varit att erhålla en så bred representation av vårdspecialiteter 

och variation av antal ärenden och andel kallelser som möjligt. Från sjukhus A har 

valts elva relevanta vårdenheter av tjugotre, från sjukhus B tre av fem, från sjukhus 

C två av två. Detta urval innefattar specialiteter som öronsjukdomar, infektions-

sjukdomar, geriatrik (åldrandets sjukdomar), ortopedi, allmänmedicin, onkologi 

(cancersjukdomar), neurologi, reumatologi, kirurgi, urologi, psykiatri och 

barnsjukdomar. Bland de utvalda vårdenheterna varierar andelen ärenden med 

Figur 6 Sjukhus och antal vårdplatser 
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kallelse till vårdplanering, som är en av förutsättningarna för en upprättad vådplan, 

från 16 % till 93 %. (Figur 7). 

 

 

 

Därefter har namn på registrerade användare i de utvalda vårdenheterna hämtats från 

informationssystemet. Inhämtade namn har skickats till respektive vårdenhetschefer 

med förfrågan om tillåtelse att ställa frågor till registrerade användare samt hjälp att 

göra ett urval av relevanta respondenter. 

Svar från vårdenhetschefer på sjukhus har resulterat i 221 personer relevanta för 

mottagande av webbenkäten (Tabell 1). 

 

 

 

Strategiskt urval respondenter 

Kommun 237 

Primärvård 202 

Sjukhus 221 

Summa 660 

Tabell 1 Strategiskt urval respondenter 

Figur 7 Strategiskt urval vårdavdelningar på sjukhus 
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Primärvård 

Primärvården har i det valda området 35 vårdcentraler med totalt 545 registrerade 

användare. Här har inget urval gjorts utan namn på alla registrerade användare i 

primärvården har skickats till respektive verksamhetschef, på samma sätt och med 

samma frågeställning som för sjukhus.  

Svar från vårdenhetschefer har resulterat i 202 namn på personer relevanta för 

mottagande av webbenkäten (Tabell 1). 
 

Kommuner 

I området finns 10 kommuner med ca 1200 registrerade användare. En förfrågan om 

relevanta mottagare av enkäten har först ställts till de personer som är övergripande 

ansvariga för processen samordnad vårdplanering i de olika kommunerna. Dessa har 

identifierat relevanta mottagare av enkäten, därefter har en förfrågan ställts till 

respektive chef för godkännande. Från kommunen erhålls 237 namn på personer 

relevanta för mottagande av webbenkäten (Tabell 1). 

 

3.3 Genomförande 

Databasgranskning 

En första övergripande granskning av data och statistik från informationssystemet 

visade på ett underutnyttjande. Uppgifterna har inhämtats från systemets s.k. 

Rapporter och direkt ur systemets databas presenterade på ett elektroniskt 

kalkylblad. Rapporter levererar statistik från systemet om antal ärenden, antal 

upprättade vårdplaner m.m. inom definierade tidsperioder. Databasuppgifter om 

tidpunkter för händelser i systemet har erhållits direkt från systemleverantören för 

att kunna bedöma rapporternas validitet samt kunna utvidga statistiken utöver den 

som erhålls via Rapporter.  

 

Webbenkät 

Frågorna i webbenkäten som baserats på modellen UTAUT (Venkatesh et al, 2003) 

har utformats för att inhämta användarnas uppfattning om systemet med syfte att, 

om möjligt, hitta en förklaring till underutnyttjandet (Bilaga 2)  

Enkäten utformades med ett kommersiellt Internetbaserat enkätverktyg utan 

beröringspunkter med den organisation som granskades i detta arbete. 

Enkätverktyget är anpassat för utformning av en webbenkät och har funktioner som 

strukturering och gruppering av frågor, formatering av layout, möjlighet att 

anonymisera svar m.m. Verktyget erbjuder också rapporter och statistik anpassat till 

användarens behov.  

 

Frågor bör enligt Trost (2012) vinklas och vinklingen bör bytas för att inte 

uppgiftslämnaren ska hamna i ett mönster som resultera i en ja- eller nej-effekt. 

I detta arbete har alla påståenden medvetet vinklats positivt pga att systemet är byggt 

utifrån en definierad och enhetlig rutin utvecklad för verksamheterna och förväntas 

därför fungera optimalt. Verkligheten är dock annorlunda och många användare har 
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starkt känslomässigt negativa synpunkter på systemet. Detta kan påverka hur 

frågorna tolkas och i kombination med att respondenterna troligtvis besvarar 

frågorna i en stressig vardag utan tid att närmare hinna reflektera över frågorna finns 

risk att ett byte av vinkling skulle resultera i felsvar pga av en omedveten ja- och 

nej-effekt. Påståendena behåller därför samma positiva vinkling genom hela enkäten 

för att underlätta för uppgiftslämnarna att förstå intentionen i frågorna.  

Frågorna har testats i två omgångar före utskick till respondenter, med syfte att, så 

långt det är möjligt, minimera risk för missuppfattningar och optimera utformningen 

av webbenkäten. Testpersonerna är alla datorvana. Några har god kunskap systemet 

och processen samordnad vårdplanering, andra är helt okunniga. Efter dessa 

testomgångar har frågorna justerats inför utskicket till respondenterna. 

 

Frågorna inbördes ordningsföljd påverkar respondentens uppmärksamhet och på 

vilket ämne tanken fokuseras och därmed också hur frågorna uppfattas. (Trost, 

2002). För att erhålla svar efter frågornas intention har frågornas grupperats efter 

UTAUTs konstruktion och med en logiskt inbördes ordning.  

 

Svarsalternativen bör enligt Jacobsen (2002) vara balanserade för att 

uppgiftslämnaren ska kunna ta ställning. Balanserade svarsalternativ innebär ett 

ojämnt antal svar, men fler än sju svarsalternativ ger problem med värdet av svaret 

och tre ger för lite variation (Jacobsen 2002). Webbenkäten i detta arbete har fem 

svarsalternativ. Respondenten ombeds värdera frågorna, i form av påståenden, från 1 

till 5, där siffran 1 betyder stämmer inte alls och siffran 5 betyder stämmer precis. 

Varje fråga kräver ett svar för att respondenten ska kunna gå vidare i enkäten, men 

om respondenten inte kan eller vill svara numeriskt finns valmöjligheten ”Ej 

aktuellt”.  

Standardiserade svarsalternativ innebär en begränsning som kan leda till en minskad 

träffsäkerhet vad gäller resultatet. Därför finns i enkäten också utrymme för fria 

kommentarer vilket, genom att ge respondenten en möjlighet att förtydliga eller 

utvidga svaret, vilket ökar informationsvärdet i svaren samt studiens validitet.  

 

Utskick  

Webbenkäten har skickats elektroniskt till de utvalda registrerade användarna inom 

kommun, sjukhus och primärvård. Påminnelse har skickats 1 och 2 veckor efter 

första utskicket. Enkäten har varit tillgänglig under tre veckor och därefter har 

enkäten stängts. 

 

Svar  

Webbenkäten skickades till 660 respondenter, fördelat på sjukhus, kommun och 

primärvård. Antal inkomna svar är 354 st vilket innebär en svarsfrekvens på 54 %. 

Svaren har hämtats från enkätverktyget i form av databasuppgifter på ett elektroniskt 

kalkylblad. 

Av alla inkomna svar har 25 respondenter uteslutits pga att enkäten inte slutförts, att 

respondenterna uppger att de tillhör en yrkeskategori som inte direkt berörs av 
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vårdprocessen eller att respondenten inte anser sig kunna svara på frågorna. 

Resterande 329 svar har använts i analysen. 

 

3.4 Analysmetoder 

De analysmetoder som använts i detta arbete är manuell granskning av variabler från 

datasystemet ordnade i kalkylblad (Excel) och data från webbenkäten också ordnade 

i kalkylblad (Excel). Svaren har värderats med hjälp av en ordinalskala. En 

ordinalskala rangordnar svaren men säger inget om svarens inbördes avstånd (Patel 

& Davidsson 2011). För ordinalskala används median som centralmått. Variablerna 

har databearbetats med Statistical Analysis System (SAS) 9.3. De testmetoder som 

använts är Spearmans korrelationskoefficient, Wilcoxons rangsummetest och med 

testfunktionen Kruskal-Wallis. 

Gransknings- och analysarbete har gjorts i nära samarbete med medicine doktor. 

Svar i form av fria kommentarer har granskats manuellt i relation till de 

frågegrupper de tillhör och beaktats för att säkerställa svaret, men har inte närmare 

bearbetats eller analyserats separat. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Hög tillförlitligheten i studien förutsätter att validitet och reliabilitet är hög:  

- Validitet - instrumentet mäter det som är avsett att mätas (Jacobsen 2002). 

- Reliabilitet - undersökningen genomförs korrekt genom att urvalsprocessen görs 

enligt vetenskapliga anvisningar (Personlig kommunikation Päivi Jokela, 

Centrum för Informationslogistik, 2012).   

Tydlighet i rapporten innebär att läsarna har möjlighet att själva bedöma validitet 

och reliabilitet. 

 

Validitet  

En mindre pilotstudie har föregått utskicket av frågorna. Kommentarer har lett till 

justeringar av frågorna före det slutliga utskicket. Frågorna har organiserats i 

grupper och med logisk inbördes ordning för att leda respondenten in i det 

sammanhang som frågorna syftar till.  

Den teoretiska modellen UTAUT överensstämmer med den operationella 

definitionen – underutnyttjande. Modellen tar fasta på vad som krävs för att ett IT-

system ska användas. Avsaknad av detta – här beskrivet som låga värden i resultatet 

– tyder på ett underutnyttjande. 

 

Reliabilitet  

Reliabilitet har uppnåtts genom att olika led i datainsamlingsprocessen och analys 

utförs noggrant och korrekt. Datainsamlingen har gjorts av en och samma person 

och därmed på samma sätt. Detta har inneburit en kontinuitet som säkerställer att 

relevant data inhämtats. Databasen har validerats genom att ställa samma frågor till 
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databasen från olika ingångar. Uppenbart felaktigt inmatade variabler har nogsamt 

tagits i beaktande, därefter vid behov uteslutits eller korrigerats. Enkäten har 

skickats till alla respondenter samtidigt och på samma sätt. Ingen av respondenterna 

har tagit del av frågorna före utskicket. 

3.6 Etiska överväganden 

Studien innebär inget integritetsintrång då varken systemets databasuppgifter eller 

enkätfrågor berör eller innehåller personliga uppgifter som hälsotillstånd, etnicitet, 

sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning. Enkätfrågorna besvaras anonymt 

och respondenterna kan inte spåras. 

 

Etisk egengranskning enligt Etikkommitté Sydosts riktlinjer är gjord och 

”Ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning/granskning av studentprojekt, 

kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande” är skickad till Etikkommittén Sydost. 

Svar se Bilaga 1. Som replik på kommentaren ”Det saknas ett tillstånd från 

ansvarig chef för... datasystem där det finns patientuppgifter” vill jag förtydliga att 

ett muntligt tillstånd har erhållits av ansvarig chef för områdets vårdsamverkan. Inga 

personuppgifter, medicinsk information eller uppgifter om patienter har granskats. 

Data från systemet består av datum och klockslag för när olika elektroniska 

meddelanden skickats. Övriga kommentarer från etikkommittén har beaktats och 

åtgärdats. En muntlig kontakt med jurist på Datainspektionen har tagits för att 

efterhöra vilka krav som gäller för upprättande av namnregister, vilket i detta arbete 

har inneburit namnlistor på registrerade användare från det granskade systemet. 

Svaret från Datainspektionen är att ändamålet för användande av personuppgifter 

inte får avvika från det ursprungliga ändamålet. Är detta uppfyllt räcker det med att 

informera om ändamålet samtidigt med utskick av frågorna. Detta har beaktats. 

Resultatet av studien kommer att delges respondenter och andra intresserade av 

studien 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av databasgranskning och webbenkät. Här 

redovisas också den statistiska analysen av resultatet. En återkoppling av de 

empiriska fynden görs till den teorimodell som utgör grunden för denna studie.  

Teorimodellen baseras på fyra påverkande och fyra modulerande faktorer. Den 

empiriska studien har utförts på användare från tre olika huvudmän. I analyserna 

som gjorts med den kombinerade teoretiska modellen har alla dessa faktorer 

analyserats i relation till de olika huvudmännen. Att presentera studien enligt 

standardformat med resultat och analys i separata kapitel hade blivit 

svåröverskådligt. Därför har resultat, analys och koppling mellan empiri och teori 

redovisats samlat för respektive faktor. 

 

De analysmetoder som använts redovisas utförligt i kapitel 3.4 Analysmetoder 
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Populationen 

Utskick och svar fördelas enligt Tabell 2. 

 
Utskick Svar Andel svar 

Kommun 237 145 61 % 

Primärvård 202 99 49 % 

Sjukhus 221 84 38 % 

Summa 660 328 
  

Tabell 2 Utskick och svar 

 

Ålder 

I enkäten efterfrågas vilket födelseår respondenten är född. Flera svar är angivna 

endast med två siffror, fem av dessa innebär att respondenterna skulle ha en ålder 

mellan 66 och 81 år. Dessa fem svar, har utifrån de fria kommentarerna, tolkas som 

respondentens ålder. Högsta ålder är 66 år, lägsta ålder är 23 år. Medelålder är 46,8 

år. 

 

Könsfördelning 

Inkommande svar fördelas på 15 % män och 85 % kvinnor. Största andelen män 

återfinns i primärvården, lägsta andelen män i kommunerna (Figur 8). 

 

Yrke 

En kategorisering har gjorts av yrkesgrupper då 

det finns flera alternativformer för samma 

yrkeskategori. Yrkeskategorier är 

sjuksköterska, läkare, biståndshandläggare, 

arbetsterapeut och sjukgymnast (Figur 9). 

Respondenter som uppgett yrkeskategori chef 

tillsammans med ytterligare en yrkeskategori 

har grup-

perats under 

den senare. 

Två respon-

denter be-

nämner sig 

som chef 

endast.  

 

  

Figur 9 Antal svar och yrkeskategori 

per organisation 
Figur 8 Fördelning kvinnor och män per 

huvudman 
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Förväntningar på vad systemet kan prestera – Nyttan (Performance 

expectancy) 

Den första gruppen frågor i webbformuläret, (Bilaga 2) om förväntningar på vad 

systemet kan prestera (Performance expectancy), kan också relateras till den 

beskrivning på förväntningarna som fanns före införandet (referens kan av 

integritetsskäl inte uppges). 

 

”Förbättrad säkerhet, ökad tillgänglighet, förbättrad aktualitet, möjliggöra 

uppföljning”, kan relateras till fråga 5 i webbenkäten, om systemet underlättar 

samordnad vårdplanering. Det fanns också förväntningar på att kunna Höja 

kvaliteten i de medicinska, omvårdnads-, rehabiliteringsmässiga och administrativa 

beslut som fattas i ärendekedjan i vården” vilket kan relateras till fråga 8 i 

webbenkäten, om systemet ökar kvaliteten på samordnad vårdplanering. Också 

”Minskad administrativ tid och mer tid för patient/vårdtagare” fanns beskrivet som 

förväntad effekt och detta kan relateras till fråga 7 i webbenkäten, om systemet är 

tidsbesparande.  

 

Svaren på dessa frågor, tillsammans med svaret på frågan om systemet är anpassat 

till arbetsuppgifterna för samordnad vårdplanering, korrelerar väl med varandra 

(Spearmans korrelationskoefficient p < 0,001) och kan därför sammanfattas som den 

nytta användarna har av systemet.  

 

Sammantaget värderar respondenterna nyttan med systemet till medianvärde 3. 

 

En närmare granskning av varje enskild organisation visar skillnader i värdering av 

nyttan. Primärvården (orange fält, främst i spindeldiagrammet) värderar systemet 

lägst, kommunen (grönt fält, längst bak i spindeldiagrammet) högst och sjukhuset 

(blått fält, mellan kommun och primärvård) hamnar mellan primärvård och kommun 

(Figur 10). 

 

Förväntad nytta påverkar individens 

intention att använda systemet och 

modereras av ålder och kön oavsett 

om användandet är frivilligt eller 

obligatoriskt (Venkatesh et al, 2003) 

Inom sjukhus och kommun är andel 

män för liten för att någon skillnad 

mellan könen ska kunna påvisas. I 

primärvården är andelen män högre 

och män uppvisar här lägre värden 

för nyttan med systemet jämfört med 

kvinnor (Wilcoxons rangsummetest p 

= 0,02) Detta överensstämmer med 

Venkatesh et al (2003) som menar att 
Figur 10 Nyttan med systemet 
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män är mer uppgiftsorienterade än kvinnor och att det därför är viktigare för män att 

systemet är till nytta. Eftersom yngre individer ställer större vikt vid yttre belöningar 

är det också viktigare för yngre män att systemet är till nytta jämfört med äldre män. 

Ett sådant samband kan inte påvisas i detta material då det är för litet.  

 

Förväntad ansträngning – användarvänlighet (Effort expectancy) 

Svaren på frågorna om förväntad ansträngning, eller som uttryckt i enkäten hur 

enkelt system är att använda, korrelerar väl med varandra (Spearmans 

korrelationskoefficient p < 0,001) och kan sammanfattas med hur användarvänligt 

systemet är. Respondenterna ombads värdera påståenden om att det är lätt att: lära 

sig systemet, mata in uppgifter, förstå funktionerna och göra rätt i systemet (Bilaga 

2). 

 

Sammantaget värderar alla respondenter hur användarvänligt systemet är till 2,5.  

En närmare granskning av varje enskild organisation uppvisar skillnader mellan 

organisationerna.  

Kommunen (grönt fält, längst bak i figuren) värderar användarvänligheten till 3, 

primärvård (orange fält, längst fram) och sjukhus (blått fält, i mitten av figuren - 

syns knappt) till 2 (Figur 11). 

 

Datorvana 

Resultatet om hur enkelt systemet är att använda (användarvänlighet) behöver ställas 

i relation till respondentens datorvana för att kunna bedömas.  

 

76 % av användarna skattar sin datorvana till 

fyra eller fem, 20 % till tre och 4 % till ett eller 

två. Äldre användare tenderar att skatta sig 

lägre jämfört med yngre användare.  

 

Det finns ingen skillnad på datorvana relaterat 

till kön (Kruskal-Wallis p = 0,88), organisation 

(Kruskal-Wallis p = 0,15) eller yrkesgrupp 

(Kruskal-Wallis p = 0,27). 

 

Respondenter som skattar sin datorvana med ett 

lågt värde värderar också systemets 

användarvänlighet lågt (Wilcoxons 

rangsummetest p = 0,02) (Figur 12). 
Figur 11 Användarvänlighet 
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Omgivningens inflytande (Social influence) 

Sociala normer, status och det anseende som systemet kan tillföra individen 

påverkar användarens intention att använda systemet. Frågorna om omgivningens 

inflytande berör stöd från närmaste chef, möjlighet till högre lön, status i 

arbetsgruppen och möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter. Detta värderas av alla 

organisationer till mellan 1 och 2, primärvården värderar stödet från närmaste chef 

till 3 för övrigt lika som övriga organisationer (Figur 13). I figuren motsvarar grönt 

fält längst bak kommunens åsikter, blått fält i mittet motsvarar sjukhusets åsikter och 

orange fält längst fram motsvara primärvårdens åsikter. 

För IT-systemet gäller obligatoriskt användande vid samordnad vårdplanering.  

I webbenkäten har 90 % svarat att användandet är obligatoriskt, 2 % säger att det 

inte är det och 8 % har svarat att de inte vet. 

 

Vid obligatorisk användande är det normativa trycket avgörande för intentionen att 

använda systemet. Kvinnor tenderar att vara mer känsliga för andras åsikter och 

påverkas mer av sociala normer men detta minskar med ökad erfarenhet. (Venkatesh 

et al, 2003). 

 

Då användandet är obligatoriskt och har pågått 

under två år menar Venkatesh et al (2003) att 

modererande faktorer som ålder, kön och 

erfarenhet har mindre betydelse för viljan att 

använda systemet. Vid analys av omgivningens 

inflytande i hela studiepopulationen kan skillnad 

mellan män och kvinnor påvisas i några 

parametrar. Denna skillnad försvinner vid 

justering för organisationstillhörighet (Kruskal-

Wallis p > 0,05). 

 
Figur 13 Omgivningens inflytande 

Figur 12 Datorvana och ålder 
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Underlättande organisatoriska och tekniska strukturer (Facilitating conditions) 

Frågan om användaren själv kan kontrollera arbetet i systemet värderas av alla till 2. 

Om användaren har tillräcklig med kunskap värderas av alla till 3. Om användaren 

har den tid som behövs för arbetet i systemet värderas av kommun till 3, sjukhus och 

primärvård till 2. Användarens närhet till personer som kan hjälpa till värderas av 

kommun och sjukhus till 4, primärvård till 3. Tillgänglighet till support värderas av 

kommun till 4, av sjukhus och primärvård till 3 (Figur 14). I figuren motsvarar grönt 

fält längst bak kommunens åsikter, blått fält i mittet motsvarar sjukhusets åsikter och 

orange fält längst fram motsvara primärvårdens åsikter. 

 

Vid analys av hur den modererande faktorn ålder påverkar de underlättande 

strukturerna påvisas inga skillnader annat än närhet till stödpersoner och då endast 

för sjukhus. Här påvisas skillnader med lägre värden ju högre ålder (Kruskal-Wallis 

p = 0,03).  

Venkatesh et al (2003) menar att äldre värdesätter lättillgänglig hjälp på arbetet 

högre jämfört med yngre. En granskning av åldersfördelningen i de olika 

organisationerna visar att andelen yngre är högre på sjukhus jämfört med övriga 

organisationer vilket kan förklarar varför ålderskillnader enbart kunde påvisas inom 

sjukhusorganisationen (Kruskal-Wallis p = 0,03). 

 

Vid analys av hur den modererande faktorn datorvana påverkar de underlättande 

strukturerna kan samband påvisas för stödstrukturerna tid (Kruskal-Wallis 

p=0,0004), kunskap (Kruskal-Wallis p < 0,0001) och närhet till hjälp (Kruskal-

Wallis p=0,0098) vilket innebär att teori (Venkatesh et al, 2003) och empiri stämmer 

överens. 

 

För support och användarens möjlighet att själv kunna kontrollera hur systemet 

används kan inget samband påvisas (Kruskal-Wallis p=0,4). Venkatesh et al (2003) 

menar att en van datoranvändare, jämfört med en ovan, i större utsträckning kan 

identifiera eller tillgodogöra sig underlättande strukturer vilket har kunnat påvisas 

för flera faktorer.  

Detta innebär att det låga värdet för att själv kontrollera systemet talar för att 

systemet är stelt och att det är omöjligt att anpassa användandet till användarens 

behov vid arbete i systemet. Att värdet för 

support inte påverkas av datorvana är 

svårtolkat men kan bero på att fasta 

kanalerna för support är väl kända av alla 

användare och därför oberoende av 

datorvana. 

 

  

Figur 14 Underlättande strukturer 
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5 Diskussion  

Hur man väljer att granska ett problem beror till stor del på den vetenskapsteoretiska 

världsbild man omfattar. I detta arbete är den vetenskapsteoretiska grundsynen att ett 

IT-system kommer att bli använt om systemet är användarvänligt, till nytta för 

användaren och om användaren har omgivningens stöd. Det faktiska användandet är 

sedan beroende av om användaren har tillräcklig kunskap, tillräckligt med tid, 

möjlighet att själv kontrollera systemet och om det finns supportstrukturer. 

 

Resultatet visar att de övervägande låga värden (tre eller lägre) som användarna 

anger när de värderar nyttan användarvänligheten, omgivningens inflytande och 

underlättande strukturer visar kan, enligt den teoretiska modellen använd i detta 

arbete, tala för att stödet från meso- och makrosystemet inte är tillfyllest.  

Flera respondenter har i kommentarer till frågorna om nyttan med systemet angett 

att systemet hade fungerat bättre och varit mer användbart om alla användare i alla 

organisationer hade använt systemet korrekt. Det visar på ett synsätt som lägger 

ansvaret på den enskilda individen vilket jag inte tror är särskilt framgångsrikt för att 

komma till rätta med ett problem som spänner över huvudmannagränser och som 

kräver systemtänkande. Kombinationen av de vetenskapliga teorier som används i 

detta arbete visar i stället på betydelsen av systemtänkande och omgivningens stöd 

för att den enskilda individen ska vara motiverad att använda informationssystemet. 

Det är alltså angeläget att mikrosystemet får adekvat stöds från meso-, och 

makrosystemet. 

 

Resultatet visar att informationssystemet upplevs olika av de olika huvudmännen. 

Det innebär att även om en huvudman skulle värdera systemet högt riskerar systemet 

ändå att bli underutnyttjat om en annan huvudman värderar systemet lågt. Resultatet 

visar på vikten att utforma och anpassa ett informationssystem och rutiner efter de 

olika huvudmännens, men också användarnas olika behov. 

 

Resultatet visar att kommunen är den huvudman som värderar nyttan med systemet 

högst också har högsta värdet för användarvänlighet, vilket kan tolkas som att 

systemet verkar vara bäst anpassat till kommunernas behov. En reflektion är att 

informationssystemet, som till större delen används av kvinnor, kanske skulle 

kunnat utvecklas och anpassats bättre till de olika verksamheternas olika behov om 

användarna bestått av fler män. Venkatesh et al (2003) menar att män är mer 

uppgiftsorienterade än kvinnor och att det därför är viktigare för män att ett system 

är till nytta.  

 

Omgivningens inflytande som efterfrågar vilken betydelse medarbetare, chefer och 

yttre belöningar har får i denna studie låga värde. Detta kan tolkas olika. En tolkning 

är att lagkrav om jämställdhet och fastställd ekonomisk ersättning inte är påverkbart 

i någon större utsträckning och att det därför i denna kultur är oviktiga frågor. Det 

andra sättet att tolka svaren är att de låga värdena talar för en brist på, det enligt 

teorin viktiga, engagemanget från omgivningen för att ett informationssystem ska bli 
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använt. Fria kommentarer i webbenkäten bekräftar resultatet men en djupare 

reflektion hos några av respondenterna över arbetskulturen visar på ett behov av 

uppmuntran och belöning. Min egen reflektion kring detta är att ett större 

engagemang från meso- och makrosystemet troligtvis hade höjt systemets status och 

därmed kanske bidragit till intresse för utveckling och anpassning av systemet till 

användarnas behov vilket då skulle öka användandet. 

 

Frågorna som handlar om organisatoriska och tekniska stödstrukturer kan av 

respondenterna tolkas olika beroende på respondentens referensram, särskilt för 

frågorna om stödpersoner och support. Oavsett tolkning får dessa två parametrar ett 

lite mindre dåligt värde jämfört med övriga frågor om organisatoriska 

stödfunktioner. Detta kan tala för en välfungerande mänsklig och flexibel 

stödstruktur vilken troligtvis har medverkat till att systemet ändå har använts, men 

kan också ha bidragit till att brister i systemet kompenserats i stället för att systemet 

utvecklats och anpassats till organisationernas behov.  

 

5.1 Problemlösning och resultat 

Teorierna som kombineras i denna studie - Expectancy theory (Vroom 1995) 

UTAUT (Venkatesh et al, 2003), Ekologisk systemteori (Bronfenbrenner 1995), och 

Mikro-, meso- och makrosystem (Nelson et al, 2007) knyter väl an till den 

komplexitet och dynamik som finns i vården samtidigt som fokus läggs på 

användaren på den plats i vården där tillförda resurser har betydelsen för kvaliteten 

på resultatet. Kombinationen av teorierna innebär ett perspektiv som ger ett bredare 

men också ett djupare perspektiv jämfört med tidigare gjorda studier inom samma 

område. Här införlivas de politiska, organisatoriska och administrativa strukturernas 

påverkan på vården.  

 

Resultatet visar att användarna generellt sett värderar IT-systemet lågt på de 

parametrar som krävs för att ett IT-system ska bli använt effektivt vilket då kan 

förklara varför systemet är underutnyttjat men ger samtidigt en fingervisning var 

åtgärder behöver sättas in för att råda bot på problemet. Kvaliteten på den vård som 

mikrosystemet genererar är avhängigt kvaliteten på de resurser som tillförs 

mikrosystemet från meso- och makrosystem i form av tekniskt, organisatoriskt och 

ledningsstöd. 

 
Resultatet talar för att den modell som använts i denna studie är användbar för att 

kunna anpassa IT-system och organisation till varandra då modellen visar på 

betydelsen av de omgivande stödstrukturer som krävs för att uppnå ett faktiskt 

användande av ett IT-system. 
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5.2 Metodreflektion  

En granskning som görs på någon annans verklighet kommer alltid att resultera i 

kritik på metodval från de läsare som inte känner igen sig i beskrivningen vilket 

förstås är oundvikligt och talar för att ett vetenskapligt arbete alltid beskriver en 

relativ verklighet. Metodvalet är avhängigt problemets art och forskarens, som i 

detta fall är studentens, verklighetsuppfattning. I detta arbete har en deduktiv ansats 

och kvantitativ metod valts pga. vårdens forskningstradition och gör att resultatet 

förväntas att vara praktiskt användbart vid utveckling av det granskade IT-systemet.  

Problemet hade kunnat studeras med en annan, t ex mer förutsättningslös ansats och 

med mer fokus på användaren, med eller utan förankring i tidigare teorier. Det hade 

troligtvis gett en annan och intressant bild av problemet med underutnyttjade IT-

system. Dessa andra metoder har beaktats men valts bort pga. att generaliserbarheten 

troligtvis skulle bli begränsad. 

 

Den webbenkät med fasta frågor som använts har utformats efter den 

vetenskapsteoretiska modellen UTAUT har anpassats till viss del efter svenska 

arbetsförhållanden. På det vis som frågorna leder det till en begränsning i svaren 

eftersom fasta frågor innebär en styrning som gör att eventuella orsaker utöver det 

som efterfrågas inte belyses. Det är också oundvikligt att frågorna tolkas av 

respondenterna, hur väl de än formuleras, vilket innebär att respondenten kan lämna 

svar på annat än vad den teoretiska modellen avsett. Detta hade kanske kunnat 

reduceras vid en intervjusituation med möjlighet att ställa fler frågor och motfrågor, 

men kräver då en annan metod. För att göra det möjligt att öka informationsvärdet i 

svaren lämnades utrymme att lämna fria kommentarer i webbenkäten. De flesta 

frågor verkar av respondenterna ha tolkat enligt modellens intention men några fria 

kommentarer tyder på att frågorna tolkats som att det är användarens kompetens 

som granskas och inte användarens upplevelse av systemet, och kan ha påverkat 

svaren till systemets fördel. 

 

I databasuppgifterna som har erhållits direkt av leverantören, och som är 

presenterade på ett kalkylblad (Excel), saknas uppgifter om vad som hänt med de 

processer där patienter inte skrivits in i sluten vård. Det tyder på att 

databasuppgifterna är bristfälliga i detalj, 

men på det stora hela uppfattar jag att 

inhämtad data erbjuder en tillräcklig bra 

grund för att studien ska kunna räknas ha 

god validitet. 

 

Bortfall 

Det relativa bortfallet är störst bland 

sjukhusanvändarna (Figur 15). Eftersom 

svaren på webbenkäten är anonyma finns 

ingen möjlighet att analysera bortfallet 

närmare. Mina egna reflektioner över 

Figur 15 Bortfall och svar 
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orsaken grundar sig på kommentarer i enkäten och efter personliga möten med 

användare.  Den aversion som jag uppfattar finns mot systemet resulterar i svårighet 

att motivera till ett engagemang för att svara på en webbenkät. Kommentarerna 

speglar ett ointresse att delta i en studie som uppfattas inte kunna påverka systemet 

eftersom användarnas åsikter, framförda tidigare och i andra sammanhang, inte har 

kunnat påverka utveckling av IT-systemet till att bli mer anpassat till användarnas 

behov. 

6 Avslutning 

En första förutsättning för att ett informationssystem ska ha förväntad effekt är att 

systemet används eftersom nyttan av ett informationssystem uppstår i användandet. 

Syftet med denna studie har varit att skapa kunskap om vilka drivkrafter som 

påverkar individens avsikt att använda ett IT-system. Kunskapen kan dels upp i  

1) beskrivande, 2) förklarande och 3) normativ kunskap.  

 

I detta arbete har en granskning gjorts av det IT-system som används för processen 

samordnad vård- och omsorgsplanering. Statistik hämtad från systemet visar att de 

flesta startade processer i systemet inte fullföljs vilket kan tyda på att systemet är 

underutnyttjat, vilket är den 1) beskrivande kunskapen. 

 

Underutnyttjandet förklaras med teorier om drivkrafter för människors agerande och 

betydelsen av stödet från omgivande strukturer. Kombinationen av olika 

vetenskapsteorier har möjliggjort en annan synvinkel på ett gammalt problem. Här 

sätts fokus på användaren på ett sätt som inte verkar ha gjorts tidigare. Den 

vetenskapsteoretiska förklaringsmodell använt i detta arbete genererar den 2) 

förklarande kunskapen.  

 

Resultatet, som förväntas kunna ligga till grund för utveckling och förändring av IT-

system i en komplex organisation för att minimera risken att ett IT-system blir 

underutnyttjat är den 3) normativa kunskapen.  

 

6.1 Slutsats 

Hypotesen är att individer i mikrosystemet (den plats där vård produceras) kommer 

att underutnyttja IT-systemet vid samordnad vård och omsorgsplanering om det 

saknas adekvat stöd från meso- och makrosystemet (tekniskt, organisatoriskt och 

ledningsstöd). Granskningen har visat att empiri (verklighet) och teori är i 

överensstämmande och användarna ger systemet låga värden för nyttan, 

användarvänlighet, omgivningens stöd och organisatoriska stödstrukturer.  

Slutsatsen blir därmed:  

Underutnyttjandet av det system som används för kommunikation mellan vårdgivare 

i vårdprocessen samordnad vårdplanering, beskriven i denna studie, kan förklaras 

med att användarna, som ingår i mikrosystemet, inte är motiverade att använda 

systemet pg av avsaknad av adekvat stöd från meso- och makrosystem. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Närmare analys av fria kommentarer har inte gjorts, men en sådan granskning skulle 

kunna bidra till ytterligare kunskap om orsaken till underutnyttjandet. 

Det som heller inte granskats i detta arbete är vad ett underutnyttjade 

informationssystemet har för konsekvens för patienten, vilket är en viktig aspekt 

som bör beaktas vid granskning av ett informationssystem avsett att förbättra 

vården. Detta arbete borde kunna ligga till grund vid utformning av en sådan 

granskning. Modellen som använts här borde kunna användas för att kontrollera 

utveckling av detta, eller framtida IT-system, och effekten av den grad av stöd som 

ges från meso- och makrosystemet. 
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Bilaga 1 

Yttrande Etikkommitté Sydost 
 

Projektet (dnr. EPK 119-2012): Underutnyttjande av vårdens 

informationssystem, [Systemets namn] och samordnad vårdplanering  

 

Rådgivande yttrande: Kommittén ser ur etisk synpunkt inga direkta hinder för 
genomförande av detta magisterarbete förutsatt att tillstånd inhämtas från 
ansvarig verksamhetschef. I det fortsatta arbetet bör enligt kommitténs 
uppfattning nedanstående rådgivande synpunkter beaktas.  
 
Det saknas ett tillstånd från ansvarig chef för att göra denna undersökning där 
student ska gå in i ett datasystem där det finns patientuppgifter. Även om den som 
ska göra studien i sitt yrke är "övergripande ansvarig för att förvalta 
vårdprocessen samordnad vårdplanering" så är hon i detta sammanhang student 
vid Linnéuniversitetet.  
 
I informationsbrevet som gärna kan ha rubrik ”Förfrågan om deltagande i studie 
om användande av informationssystem” ska kontaktuppgifter till handledaren 
(ansvarig för studentarbetet) också finnas med.  
 
Reflektioner enkät - Fråga 1 och 2 kan uppfattas vara ledande frågor och fråga 3 i 
enkäten är lite vagt formulerad - vilka "viktiga personer" avses?  
 
Lycka till i det fortsatta arbetet  
 
Karlskrona 2012-03-29  
 
Etikkommittén Sydost  
 
Göran Holst/Ordförande 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 (sid 1 av 2) 

Webbenkät - e-post 
  

 
 
Webbenkät introduktionssida  
Hej [Namn på respondenten]! 
Du får denna enkät eftersom du är registrerad användare av [namn på IT-systemet].  
SYFTET MED ENKÄTEN 
... är att försöka klarlägga varför [namn på IT-systemet] är underutnyttjat. Enkäten ingår 
som en del i mitt examensarbete i Informationslogistik vid Linnéuniversitetet. Jag är 
förutom student också samordnare för SVPL i [område] och resultatet av studien förväntas 
kunna bidra till att konkret utveckla samverkan och IT-stöd. 
FRIVILLIGT är det och 10 MINUTER tar det 
... att svara på frågorna och jag hoppas du har möjlighet att ta dig tid till detta. Enkäten är 
öppen t.o.m. [datum tre veckor framåt i tiden]. 
ANONYMA 
... kommer alla svar att vara. Jag kan inte spåra vem som har svarat eller om du inte svarar. 
Eventuella fria kommentarer där innehållet skulle kunna härledas till person eller 
organisation hanteras konfidentiellt och anonymiseras vid behov. 
FRÅGORNA 
... är 24 stycken. De inledande frågorna ger bakgrundsinformation viktig för studien. 
Påståendefrågorna ska värderas efter hur de stämmer överens med din uppfattning. 
Siffran 1 = stämmer inte alls, siffran 5 = stämmer precis. Vill du inte svara väljer du "Ej 
aktuellt". 
KONTAKT 
Kontaktuppgifter till mig: [e-postadress]. 
Kontaktuppgifter till mina handledare: [Namn, Organisation, e-post]. 

  



 

 

Forts bilaga 2 (sid 2 av 2) 
 

Webbenkät frågor numeriska svar 1-5, siffran 1 betyder ”stämmer inte alls” och  
siffran 5 betyder ”stämmer precis”. ”Ej aktuellt” finns som valmöjlighet, samt utrymme för 
fria kommentarer. 
 
Bakgrundsfrågor av betydelse för studiens validitet.  
1. Organisatorisk tillhörighet: Kommun  Sjukhus  Primärvård  Annat  
2. Yrkeskategori 

T ex biståndshandläggare, sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut 
3. Jag är … Man  Kvinna  
4. Jag är född år ____  

Det är vanligt att inte vilja avslöja hur gamman man är men för att studien ska få ett 
bra värde behöver jag veta ålderfördelningen. Svaret kan inte kopplas till dig som 
person. 
 

Frågor om hur väl systemet är anpassat till processen samordnad vårdplanering. 
5. [namn på IT-systemet] underlättar samordnad vårdplanering.  
6. [namn på IT-systemet] är anpassat till arbetsuppgifterna i vårdplaneringsprocessen 
7. [namn på IT-systemet] är tidsbesparande. 
8. [namn på IT-systemet] ökar kvaliteten på samordad vårdplanering.  

 
Frågor om hur enkelt systemet är att använda. 
9. Att lära sig använda [namn på IT-systemet] är enkelt. 
10. Inmatning av uppgifter i [namn på IT-systemet] går smidigt. 
11. Det är lätt att förstå funktionerna i [namn på IT-systemet]. 
12. Det är lätt att göra rätt med [namn på IT-systemet].  

 
Frågor om omgivningens inflytande på ditt användande.  
13. Mina arbetskamraters inställning till [namn på IT-systemet] påverkar mitt användande  
14. Min närmaste chef är ett stöd i mitt användande av [namn på IT-systemet].  
15. Användandet av [namn på IT-systemet] ger mig högre status i arbetsgruppen. 
16. Användandet av [namn på IT-systemet] ökar mina möjligheter att få mer stimulerande 

arbetsuppgifter. 
17. Användandet av [namn på IT-systemet] ökar mina möjligheter att få en bättre lön. 

 
Frågor om organisatoriska och tekniska strukturer som underlättar användandet av 
systemet.  
18. Jag kan själv kontrollera hur jag kan arbeta i [namn på IT-systemet]. 
19. Jag har den tid jag behöver för att kunna använda [namn på IT-systemet]. 
20. Jag har den kunskap som behövs för att kunna använda [namn på IT-systemet]. 
21. Jag har nära till personer som kan hjälpa mig med [namn på IT-systemet]. 
22. Supporten ger mig det stöd jag behöver vid problem med [namn på IT-systemet]. 
23. Det är obligatoriskt att använda [namn på IT-systemet] vid samordnad vårdplanering. 

Ja  Nej  Vet inte  
24. Jag anser mig vara en van datoranvändare.  

Ingen falsk blygsamhet här tack! 
 
Sista sidan  
Tack för hjälpen!  Resultatet kommer att meddelas dig.  

 


