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Sammanfattning (Max. 200 ord):   
Denna kandidatuppsats handlar om vilka faktorer som mest påverkar användaracceptans vid 
systemförändringar i ofrivilliga system, d.v.s. när användaren inte har ett val om den vill an-
vända systemet eller inte. Vi skapade en undersökningsmodell baserad på UTAUT & ECT 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology & Expectation Confirmation Theory) 
och tog sedan fram en enkät som skickades till vårdpersonal i Skåne som varit med om en 
systemförändring gällande direktöverföring av patientdata till NDR (Nationella Diabetesregist-
ret). Resultatet på enkäten jämfördes sedan med tidigare studier för att utröna vilka faktorer 
som var framträdande och om det fanns några större skillnader. Resultatet av undersökningen 
visar på att attityd efter användning har en stark påverkan på fortsatt användningsavsikt samt 
att sociala influenser inte har lika stor påverkan i ofrivilliga system som tidigare studier hävdat.  
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1 Introduktion 

1.1 Användaracceptans 

Sedan 70-talet har det gjorts forskningsarbete med att identifiera olika faktorer som påverkar 
användare i deras acceptans och förkastande av ny teknologi, men det är först på 80-talet som 
forskare faktiskt började konstruera modeller för att förutspå användaracceptans (Legris et al. 
2003). Forskning inom användaracceptans tar sig an hur och varför användare finner sig i att 
bruka nya teknologier (Venkatesh et al. 2003). De faktorer som i de flesta fall används för att 
mäta acceptansnivån hos en individ är antingen individens avsikt att använda systemet alterna-
tivt det faktiska bruket av ett system. The Theory of Reasoned Action (TRA) var en av de första 
utarbetade teorierna som försökte kartlägga hur en persons avsiktliga beteende bestäms utav 
dess attityd samt innehavda normer (Davis et al. 1989). Enligt TRA-modellen så bestämmer 
dessa tre faktorer hur en person sannolikt kommer agera i linje med sin avsikt (Madden, T J. et 
al. 1992). För att kunna applicera acceptansmodeller i en miljö för informationssystem (IS) så 
skapade Davis (1986) The Technology Acceptance model (TAM) för att möjliggöra studier i 
om en särskild teknologi accepteras av den tilltänka användaren (Legris et al. 2003). 

TAM är en omarbetning av en mer generell version av TRA. TRA krävde att den som skulle 
applicera modellen var tvungen att först identifiera framträdande faktorer för beteende hos an-
vändarna som sedan skulle ligga som bas för undersökningen (Davis et al. 1989). Kritik som 
riktats mot TAM är att den är för enkel. Detta grundar kritikerna i att de anser att det skett för 
lite forskning som försökt fördjupa förståelsen för upplevd användbarhet samt den upplevda 
användarvänligheten och istället breddat modellen med nya faktorer och komponenter (Bagozzi 
2007). Venkatesh et al. (2003) skapade utifrån mer vedertaget använda acceptansmodeller en 
sammanställning av dessa till en ny modell kallad Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology för att fånga fler faktorer som påverkar användares acceptansnivå. Mycket av den 
forskning som har gjorts inom teknikacceptans har i stor mån studerats i frivilliga miljöer och 
enbart delvis i ofrivilliga vilket har utmynnat i att det inte finns lika mycket empiri för vilka 
faktorer som styr en användares intention i ett ofrivilligt sammanhang (Hwang et al. 2015). 

Då teknikinvesteringar och systemförändringar ökat väsentligt de senaste åren, från 2006 till 
2014 ökade företagens IT-relaterade utgifter med 34% (Statistiska centralbyrån 2014) så är det 
också viktigt i vår mening att undersöka vilka faktorer i acceptansteorin som bidrar mest till 
sannolikt användande av system i en ofrivillig kontext, för att om verksamheten misslyckas i 
detta så riskerar detta att investerat kapital går förlorat samt att de nyutvecklade resurserna går 
oanvända (Hwang et al. 2015). 
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1.2 Problemformulering och forskningsfråga 

Vårdpersonal arbetar idag i miljöer som rapporteras som fyllda av stress (Larsson 2013) och 
med hög arbetsbelastning (Grill 2015). Detta leder i sig till att personal med lång erfarenhet och 
kompetens säger upp sig (Hesserud Persson 2015) eller blir sjukskrivna p.g.a. den rådande ar-
betssituationen (Erlandson 2014). Utöver detta upplever personalen att det administrativa arbe-
tet tar upp mycket av deras tid som egentligen istället hade kunnat spenderas med patienter 
(Nilsson Bågenholm 2015). 

Anställda inom sjukvården i Skåne måste vid mottagande och behandling av patienter registrera 
uppgifter till journalsystemet Melior. Efter denna process måste den anställde registrera nästan 
samma data till det kvalitetsregister som patienten vid besöket berör. Den här sortens dubbel-
registrering är inte bara ineffektiv, det kan också leda till att felinmatning sker i ett av systemen 
så att uppgifterna inte stämmer överens med varandra. 

Idag arbetar Region Skåne med att implementera direktöverföring av journaldata till respektive 
kvalitetsregister och har idag implementerat denna lösning för de som arbetar mot Nationella 
Diabetesregistret (NDR). 

De anställda kan idag välja att inte överföra journaldata direkt och istället arbeta enligt de gamla 
rutinerna samt om de anställda inte har förtroende till det nya systemet kan de också gå in i 
kvalitetsregistret efter direktöverföring och validera att journaldata förts över korrekt vilket ris-
kerar att eliminera den tidseffektivisering som systemet ämnar ge verksamheten. 

När då teknologiska innovationer introduceras inom vården, och kan ge möjligheter till att ar-
betet effektiviseras, hur ser användarnas acceptans av den här teknologin ut? Vilka faktorer är 
det som påverkar användarna inom vården för att teknologi som implementeras faktiskt an-
vänds? 

För att systemförändringar likt den som direktöverföringen i vården ska kunna få en positiv 
effekt på verksamheten så måste människor vilja använda systemet, d.v.s. användaracceptansen 
måste vara hög. Vi har valt att djupare undersöka vilka faktorer som påverkar användaraccep-
tans och fortsatt användande vid systemförändringar i en ofrivillig kontext. Därför har en två-
delad forskningsfråga formulerats enligt följande: 

Vilka faktorer bidrar till fortsatt användningsavsikt vid ofrivillig användning? 

Hur skiljer sig faktorerna i sin påverkan i frivilligt kontra ofrivilligt användande jämfört med 
Venkatesh et al. (2011) studie? 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar användares acceptans vid för-
ändringar i ofrivilliga IT-system och sedan jämföra resultatet mot tidigare studier av frivilliga 
system. Många tidigare studier har använt samma teoretiska bas och modeller som denna gör, 
men få har undersökt och fokuserat på hur och om faktorerna för acceptans skiljer sig i en 
ofrivillig kontext. Förhoppningen är att resultatet kommer förbättra förståelsen för framtida för-
ändringsprojekt i vad som påverkar användaracceptans för att förbättra deras chans att lyckas. 

1.4 Avgränsningar 

Eftersom vi undersöker hur och om de påverkande faktorerna för acceptans skiljer sig i en ofri-
villig kontext mot en frivillig så kommer vi endast att använda redan etablerade faktorer från 
litteraturgenomgången i kapitel 2 för att kunna jämföra resultatet med tidigare studier. Vidare 
ämnar vi inte undersöka sjukvården, hur deras system interagerar med varandra utan enbart hur 
personalens acceptans påverkas vid ofrivillig systemanvändning.  



 Användaracceptans vid systemförändringar  Niklas Degerman och Joel Wikberg 

 

– 4 – 

2 Teori 

Denna teoridel ämnar att gå igenom de huvudsakliga begrepp som berör användaracceptans och 
intentioner för att använda system. Inledningsvis kommer det kort att beröra historiken i forsk-
ningen kring användaracceptans samt övergripande vad Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology & Expectation Confirmation Theory (UTAUT & ECT) grundas i för teorier och 
vad användaracceptans och fortsatt användningsavsikt är och vad som påverkar detta. Vidare 
kommer UTAUT & ECT beskrivas i sin helhet och i det avsnitt kommer UTAUT beskrivas och 
de begrepp och definitioner som används i UTAUT & ECT förklaras. Vidare kommer vi även 
beskriva ECT’s historik och där också förklara de begrepp som används i den modellen. Där-
efter beskrivs det vilka faktorer som används i den sammanslagna UTAUT & ECT-modellen. 
Slutligen kommer en sammanställning visa på varför vi har valt att arbeta med UTAUT & ECT 
samt kritik som riktats mot modellerna. 

2.1 Frivilligt och ofrivilligt användande 

Ett ofrivilligt användande beskrivs som ett system där verksamheten bestämt ska användas för 
att utföra en arbetsprocess alternativt att systemet är implementerat på ett sådant sätt att det 
krävs för att utföra en arbetsuppgift (Hwang et al. 2015).  

En användare som anses frivilligt använda ett system har enligt Hwang et al. (2015) gjort ett 
eget val att använda systemet men kan därmed också välja att sluta använda systemet om så 
önskar, systemet är då inte heller ett krav för användaren att utföra en särskild process. 

2.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology & Expec-
tation Confirmation Theory 

2.2.1 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology är en framtagen teori där åtta användar-
acceptansteorier har identifierats och slagits samman (Dwivedi et al. 2011). Innan UTAUT’s 
formulering så var forskare tvungna att välja mellan de många teorier som finns inom acceptans 
då de alla behandlade olika områden och studerade olika faktorer hos användarna (Williams et 
al. 2015). Detta ledde till att Venkatesh et al. (2003) tog fram UTAUT för att eliminera de 
redundanta processer som att använda flera teorier i undersökningar innebar (Dwivedi et al. 
2011). De teorier och modeller som sammanställts till UTAUT är: Technology Acceptance 
Model, Theory of Reasoned Action, motivational model, Theory of Planned Behaviour, Com-
bined Theory of Planned Behaviour and Technology Acceptance Model, Model of PC Utiliza-
tion, Innovation Diffusion Theory och Social Cognitive Theory (Venkatesh et al. 2003). 
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Utifrån dessa teorier visade Venkatesh et al. (2003) att de fyra faktorer som hade störst påverkan 
på användarbeteende (eng use behavior) var förväntad prestation (eng performance expectancy, 
PE), förväntad ansträngning (eng effort expectancy, EE), socialt inflytande (eng social in-
fluence, SI) och underlättande förhållanden (eng facilitating conditions, FC). Dessa faktorer 
styrs utav modererande faktorer som kön, ålder, erfarenhet och frivillighet att använda ett sy-
stem (voluntariness of use). 

Förväntad prestation, förväntad ansträngning och socialt inflytande beskriver tillsammans 
användarens avsikt att använda systemet (eng behavioral intention).

 

Figur 2.1 UTAUT Modell Källa: Venkatesh et al. 2003 

Följande stycken beskrivs som de starkare determinanterna för en användares avsikt att an-
vända: 

2.2.1.1 Förväntade prestationer 
Förväntade prestationer är en faktor som visar på graden en användare anser att nyttjandet av 
systemet kommer underlätta dess arbete och öka effektiviteten i det. Förväntad prestation utgörs 
av fem komponenter från andra modeller. Upplevd användbarhet (eng perceived usefulness, 
PU), graden av hur användaren upplever att tilltänkt system skulle underlätta eller effektivisera 
dess arbete. Extern motivation (eng extrinsic motivation), om användare upplever att utförande 
av en aktivitet kommer att ha ett värdefullt resultat, t.ex. bättre arbetsprestationer, högre lön 
eller befordran. Arbetsanpassning (eng job-fit), hur systemet upplevs kunna förbättra en indi-
vids arbetsprestation. Relativa fördelar (eng relative advantage), till vilken grad systemet upp-
levs vara bättre än dess föregångare. Förväntan på resultat (eng outcome expectations), relaterar 
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till de konsekvenser ett beteende kan ha. Delas upp i prestationsförväntningar (arbetsrelaterade) 
och personliga förväntningar (individuella mål). 

Venkatesh et al. (2003) visade på att förväntad prestation hade en framträdande påverkan på en 
användares intention att använda ett system både i frivilliga och ofrivilliga system.  

2.2.1.2 Förväntad ansträngning 
Beskrivs av Venkatesh et al. (2003) som den grad användaren uppfattar användarvänligheten 
(eng perceived ease of use) i ett system. Upplevd användarvänlighet är den faktor som använ-
daren tycks uppleva hur lätt ett system skulle vara att använda där den lägsta graden inte skulle 
innebära någon psykisk eller fysisk ansträngning överhuvudtaget (Davis 1989, Legris et al. 
2003, Davis 1986). 

De andra faktorerna som ingår i förväntad ansträngning är hur komplext systemet uppfattas av 
användaren (eng complexity), samt i postimplemention hur användaren uppfattar enkelheten i 
att använda systemet. Venkatesh et al. (2003) kunde med sin studie visa att EE var en framträ-
dande faktor för användningsavsikter i både frivilliga och ofrivilliga system. 

2.2.1.3 Socialt inflytande 
Sociala influenser är en faktor som beskriver till vilken grad en användare uppfattar hur dess 
arbetskamrater lägger vikt på att systemet används av användaren. Subfaktorerna i denna faktor 
består utav användarens subjektiva normer (eng subjective norms), sociala faktorer (eng social 
factors) ex. hur användaren uppfattar att majoriteten av kollegorna använder systemet. Använ-
darens självbild (eng image) mäter om användaren uppfattar en högre grad av prestige eller att 
kollegor med mer status också använder det. Från studierna Venkatesh et al. (2003) genomförde 
hade sociala influenser mycket liten eller ingen påverkan på användare i en frivillig kontext 
men var en väldigt framträdande faktor i ett påtvingat system. Hwang et al. (2015) studier har 
också funnit att inflytande från ledningen eller en användares direkta chef har en framträdande 
påverkan för en användares attityd, åsikter efter användning och fortsatta användningsavsikt. 

2.2.1.4 Underlättande förhållanden 
Definieras som hur användaren uppfattar att verksamheten stödjer systemet i form av olika re-
surser. Uppfattad kontroll av systemet (eng Perceived behavioral control) definieras som hur 
användaren känner att den har tillräcklig med information för att använda systemet. 

Underlättande förhållanden innehåller delar som tar upp till vilken nivå användaren känner att 
den har tillgång till support för systemet i form av specifika instruktioner samt datorsupport. 
Kompatibilitet (eng Compatibility) visar på till vilken nivå systemet uppfattas överlappa att 
stödja flera områden av dess arbete samt hur systemet stödjer användarens befintliga sätt att 
arbeta på. Underlättande förhållanden är en viktig faktor i ett nyligen implementerat system, 
både i frivilliga system och påtvingade enligt Venkatesh et al. (2003) men i bägge kontexten så 
minskar betydelsen för denna ju längre tid som gått från det att systemet blivit implementerat. 
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2.2.1.5 Avsikt att använda 
Avsikt att använda är den faktor som visar på nivån av en användares acceptans av ett system 
och i förlängning till vilken sannolikhet en användare kommer att bruka systemet. Enligt teorin 
i TAM påverkas användarens avsikt att använda ett system utav nivån av uppfattad användbar-
het och användarvänlighet (Venkatesh & Davis 2000). 

I den första versionen av TAM så togs faktorn subjektiv norm bort från modellen då det inte 
sågs som en faktor som skulle ha någon påverkan för användaren då användaren i sig inte skulle 
ha några föreliggande uppfattningar (Davis 1986).  

En reviderad version av TAM gjordes där modellen förändrades genom att attityd mot använ-
dande togs bort från modellen och faktorerna användarvänlighet och uppfattad användbarhet 
påverkar avsikten att använda direkt. Dessa faktorer påverkar avsikten att använda före imple-
menteringen av systemet och efter implementeringen har skett där upplevd användarvänlighet 
påverkar hur användaren upplever systemets användbarhet direkt efter implementeringen men 
inte före implementeringen (Szajna 1996). 

2.2.2 Kritik mot UTAUT 

van Raaij och Schepers (2006) kritiserade UTAUT då de ansåg att den är för bred vilket gör 
den mer komplex att använda i jämförelse med TAM och TAM 2. Mängden faktorer i UTAUT 
som skulle påverka en användare ansåg författarna även inte kunna se hur dessa relationer skulle 
påverka användarna i sin vilja att använda ett system. Bagozzi (2007) riktade samma kritik mot 
att antalet faktorer som UTAUT presenterade gör att modellen saknar djup och istället för att 
fördjupa förståelsen i deras relation så ökades bredden utav tilläggen av fler faktorer. 

Forskning visade även att mer än hälften av de studier som använt sig utav UTAUT i sina 
undersökningar har använt sig av externa variabler från andra acceptansteorier (Dwivedi et al. 
2011). 

2.2.3 Expectation Confirmation Theory 

Expectation Confirmation Theory (ECT, också kallat Expectation Disconfirmation Theory) har 
använts mycket i marknadsundersökningar för att studera beteende hos konsumenter och fak-
torer som påverkar dem vid inköp och deras intention att fortsätta att köpa exempelvis en pro-
dukt eller tjänst (Bhattacherjee 2001). Bhattacherjee (2001) använde den befintliga ECT-mo-
dellen och anpassade denna för att kunna appliceras i IS-sammanhang. Modellen avser att för-
utspå en användares fortsatta avsikt (eng continuance intention) att använda ett implementerat 
system genom att införa variabler och faktorer från teorier inom både ECT och IS-acceptans. 

Trots att andra acceptansteorier bekräftar och till viss mån mäter fortsatt användning av system, 
så menar Bhattacherjee (2001) att teorier som TAM i postimplementation använder samma 
variabler som används preimplementation. I Bhattacherjees (2001) första iteration av modellen 
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mäts inga preimplementationsvärden då författaren menar att dessa variabler redan tillgodoses 
av modellens faktorer för användarens förhoppningar. Dessa faktorer har en användare en viss 
förväntan på i preimplementation stadiet och senare vid användandet av systemet så leder de 
ingående förväntningarna till en viss grad av bekräftelse (eng confirmation). Användarens grad 
av bekräftelse från användandet av systemet påverkar sedan direkt användarens grad av tillfred-
ställelse (eng satisfaction). Användarens tillfredställelse av systemet påverkar sedan direkt en 
användares intention att fortsätta brukandet av systemet (Bhattacherjee 2001).  

Bhattacherjee och Premkumar (2004) byggde vidare och skapade en ECT-modell med två steg. 
Det första steget är före implementationen av systemet och det andra steget är efter implemen-
tation av systemet. Bhattacherjee och Premkumar (2004) studerade användarnas grader av in-
tention vid tre olika tidpunkter. En studie före användande som kartlade vilka förväntningar och 
vilken upplevd nytta som användarna har på systemet innan det har implementerats. Detta går 
sedan vidare till en (eng usage) studie under användande som görs precis efter eller en kort tid 
efter att systemet har implementerats. I detta stadium kartläggs användarnas bekräftelse (eng 
confirmation) av systemet, hur de upplever att deras förväntningar infrias eller ej och om en 
nivå av ”disconfirmation1” istället har uppkommit. Det tredje stadiet i studien är en studie kring 
det framtida användandet (eng late-usage). Här menar Bhattarcherjee och Premkumar (2004) 
att användarna kommer ha kommit förbi den ”smekmånad” som kan uppstå vid början av an-
vändandet av ett system. Vid denna tidpunkt har användarna antagligen funnit fel som finns i 
systemet, blivit missnöjda med support av systemet eller funnit funktionalitet som saknas. Där-
för menar Bhattarcherjee och Premkumar (2004) att en studie kring framtida användande syn-
liggör hur användarnas nivå av fortsatt användningsavsikt ligger till så att verksamheten kan 
göra eventuella åtgärder för att styra detta. Resultatet av deras forskning visar på att det som 
styr intentionerna mest hos användarna är uppfattad användbarhet vid alla mätta stadium (Bhat-
tarcherjee och Premkumar 2004). 

                                                 

1 Då ingen bra direktöversättning till svenska finns för disconfirmation så har vi valt att använda det engelska 
uttrycket. 
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Figur 2.2 ECT-modell (Bhattacherjee & Premkumar 2004) 

2.2.3.1 Tillfredställelse 
Bhattacherjee (2001) förklarar tillfredställelse (eng satisfaction) i arbetssammanhang som när 
man hamnar i ett positivt mentalt stadium som uppstått av någon form av positiv förstärkning. 
I ECT-sammanhang förklaras tillfredställelse som ett resultat kopplat till hur en konsument 
ingående förväntningar på en produkt eller tjänst (Bhattacherjee 2001). Bhattacherjee och 
Premkumar (2004) resultat av deras studier visade på att en användares nivå av tillfredställelse 
mot ett system starkt påverkar upplevd användbarhet samt deras användningsintentioner.  

2.2.3.2 Disconfirmation 
Ju högre upplevd prestation systemet gett användaren gentemot de ingående förväntningarna, 
ju högre blir bekräftelsen av en produkt, tjänst eller system vilket i sin tur påverkar användarens 
fortsatta användningsavsikt att använda systemet positivt. Positiv ”disconfirmation” leder till 
en högre grad av fortsatt användningsavsikt då förväntningarna som användaren gick in med 
har överträffats. Negativ ”disconfirmation” gentemot ett system är då användarens förvänt-
ningar inte blev bekräftade och leder till en negativ påverkan gentemot den fortsatta använd-
ningsavsikten (Bhattacherjee 2001). 

2.2.3.3 Fortsatt användningsavsikt 
Fortsatt användningsavsikt (eng continuance intention) liknar Venkatesh et al. (2011) vid en 
konsuments vilja att fortsätta köpa en produkt eller bruka en tjänst. Författarna såg fortsatt an-
vändningsavsikt som en viktig faktor i acceptans av ett system och något som ofta förbisågs i 
dåvarande forskning. Tidigare har TAM, TRA och TPBs forskningsfokus varit att mäta använ-
darens acceptans vid tillfället av implementation (Venkatesh et al. 2011). Fortsatt använd-
ningsavsikt är den faktor som mäter hur stor intention en användare har att fortsätta använda ett 
redan implementerat system (Venkatesh et al. 2011). 
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2.2.4 UTAUT & ECT 

Venkatesh et al. (2011) utökade Bhattacherjee och Premkumars ECT-modell och slog samman 
denna modell med faktorer tagna från UTAUT för att ge ett större djup och förklaringar till 
användares fortsatta användningsavsikt. Faktorerna som läggs till Bhattacherjee och 
Premkumars modell är förväntad ansträngning, socialt inflytande och underlättande förhållan-
den från UTAUT-modellen (Venkatesh et al. 2001).  

De modererande faktorerna som ålder, kön, erfarenhet och frivillighet används inte i denna 
modell men Venkatesh et al. (2011) anser att framtida forskning bör inkorporera dessa för att 
få än mer djup i modellen. Venkatesh et al. (2011) yrkar på att forskning som gjorts tidigare i 
fältet har skilt på kontext och teknologi helt, och menar på att dessa måste förenas för att ge en 
bättre bild av acceptans av teknologi och i denna mening sätta teknologin i en särskild kontext. 
Det kontextuella tillägg som lades till i studien var förtroende (eng trust, T) som användaren 
kände gentemot ett visst system. Denna variabel visade sig direkt påverka en användares fort-
satta användningsavsikt (Venkatesh et al. 2011). 

 

Figur 2.3 UTAUT & ECT Modell (Venkatesh et al. 2011) 

2.2.4.1 Förtroende 
Venkatesh et al. (2011) beskriver förtroende som den nivå ett system utför det användaren för-
väntar sig utav den samt minskar den nivå av osäkerhet en användare kan känna i överföringar 
av känslig data. En användares förtroende till ett system är något som ökar efterhand då använ-
daren interagerar med ett system och systemet i sig bekräftar användarens förväntningar (Ven-
katesh et al. 2011). Venkatesh et al. (2011) menar att en hög nivå av förtroende mot ett system 
ökar en användares tillfredställelse som i sin tur påverkar användarens bekräftelse och höjer 
graden av en användares fortsatta användningsavsikt. Venkatesh et al. (2011) studie visade att 
förtroende som faktor hade stor betydelse i att indirekt påverka en användares upplevda nytta 
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och tillfredställhet med ett system och dessa i sin tur påverkar en användares fortsätta intent-
ioner att använda ett system. 

2.3 Sammanställning av Teori 

De faktorer som tas upp av modellerna är ofta snarlika och skiljer sig huvudsakligen i hur för-
fattarna har definierat dem. För att sammanfatta dessa så har vi skapat en tabell där faktorerna 
från UTAUT, ECT och UTAUT & ECT jämförs och hur de sedan har kopplats till enkätfrå-
gorna.  

Tabell 2.1 Ramverk 

Faktor UTAUT 
(Venkatesh 
et al. 2003) 

ECT (Bhat-
tacherjee & 
Premkumar, 
2004) 

UTAUT & ECT 
(Venkatesh et al. 
2011) 

Koppling till enkätfrå-
gor 

Uppfattad an-
vändbarhet 
 (PU) 
 

Hur använ-
daren upple-
ver att syste-
met kommer 
öka produkti-
viteten i ar-
betet samt 
förenklandet 
av arbets-
uppgifter. 

Den upplevda 
nivån som en 
användare ser 
att ett system 
kommer att ef-
fektivisera ar-
betet. 

Nivån som en an-
vändare upplever att 
ett system kommer 
effektivisera/under-
lätta ens arbete. 

PU1, PU2, PU3,        
DPU1, DPU2, DPU3 

Förväntad pre-
station 
(PE) 

Mäter den 
grad en an-
vändare 
upplever att 
systemet 
kommer un-
derlätta och 
förhöja effek-
tiviteten i an-
vändarens 
arbete. 

   

Förväntad an-
strängning  
(EE) 

Till vilken 
nivå en an-
vändare kän-
ner att till vil-
ken grad den 
upplever att 
tid och kraft 
kommer be-
hövas för att 
bekanta sig 
och nyttja 
systemet. 

 Hur lätt en använ-
dare upplever inter-
aktionen med ett sy-
stem. 

EE1, EE2, EE3, DEE1, 
DEE2, DEE3 

Facilitating 
Conditions  
(FC) 

Den grad 
som en an-
vändare 
upplever att 
det existerar 

 En användares upp-
levda nivå av att det 
existerar support 
och en infrastruktur 

FC1,FC2,FC3, 
DFC1,DFC2,DFC3 
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en infrastruk-
tur som stöd-
jer systemet 
på en tek-
nisk och or-
ganisatorisk 
nivå. 

som stödjer använ-
daren och systemet 

Socialt infly-
tande  
(SI) 

Till den nivå 
en använ-
dare upple-
ver att soci-
ala faktorer 
lägger vikt 
på att använ-
dandet av 
systemet är 
viktigt. 

 Användarens upp-
levda nivå av att hen 
känner att andra vik-
tiga människor i sin 
omkrets anser att 
användaren bör 
bruka systemet. 

SI1,SI2,DSI1,DSI2 

Förtroende  
(T) 

  Till den grad en an-
vändare upplever att 
ett system kommer 
utföra det använda-
ren förväntar sig 
utan att brista i in-
tegritet. 

T1,T2,T3,    
DT1,DT2,DT3 

Tillfredställelse  
(SAT) 

 Summan av hur 
en användare 
upplever att re-
sultatet av ett 
system infriat 
de ingående 
förväntningar 
och bekräftel-
sen av de för-
väntningarna 

Summan av hur en 
användare upplever 
att resultatet av ett 
system infriat de in-
gående förvänt-
ningar och bekräftel-
sen av de förvänt-
ningarna 

SAT1,SAT2,SAT3 

Attityd  
(ATT) 

 En användares 
attityd gente-
mot ett system 
och påverkas 
direkt utav en 
användares 
grad av tillfred-
ställdhet samt 
uppfattning ef-
ter användning. 

 ATT1,ATT2,ATT3 

Fortsatt an-
vändningsav-
sikt 
(INT) 

 En användares 
intention att 
fortsätta an-
vända ett sy-
stem, resultatet 
av hur en an-
vändare upple-
ver att systemet 
infriat förvänt-
ningarna som 
användaren 
haft samt hur 
tillfredsställd 
användaren är 
med systemet. 

En användares in-
tention att fortsätta 
använda ett system, 
resultatet av hur en 
användare upplever 
att systemet infriat 
förväntningarna som 
användaren haft 
samt hur tillfreds-
ställd användaren är 
med systemet. 

INT1,INT2,INT3 
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Avsikt att an-
vända 

Faktorn som 
används för 
att förutspå 
troligheten i 
att använda-
ren faktiskt 
använder ett 
system i att 
mäta använ-
darens in-
tention mot 
att bruka sy-
stemet. 

   

 

Vår modell är baserad på Venkatesh ECT & UTAUT modell men enbart med faktorerna som 
används efter systemimplementationen. Då systemet vi ska undersöka redan är implementerat 
så går det inte att genomföra studier i hur användarens preimplementationstankar var. Vi ämnar 
att då med modellen se hur samt vilka faktorer som påverkar en användares fortsatta använd-
ningsintention mot ett system som är ofrivilligt i användandet. 

 

Figur 2.4 Undersökningsmodell 

Disconfirmation 

Användarens uppfattning efter användning av systemet som värderas i hur användaren från 
början bildat sig en uppfattning om systemet och hur dessa uppfattningar faktiskt har fått positiv 
eller negativ bekräftelse. De faktorer som styr disconfirmation är uppfattad användbarhet, upp-
fattad ansträngning, underlättande förhållanden, socialt inflytande och förtroende. Disconfir-
mation påverkar i modellen en användares tillfredställelse med systemet och användarens upp-
fattning. 
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Åsikter efter användning 

Åsikter efter användning (eng Post-usage beliefs) påverkas direkt utav disconfirmation och på-
verkar i sin tur en användares attityd efter användning samt den fortsatta användningsavsikten. 
Åsikter efter användning utgörs utav uppfattad användbarhet, uppfattad ansträngning, underlät-
tande förhållanden, socialt inflytande och förtroende och påverkar attityd efter användning. 

Tillfredsställelse 

En användares tillfredsställelse med ett system som påverkas utav disconfirmation. Nivån utav 
en användares tillfredsställelse påverkar attityd efter användning.  

Attityd efter användning 

Användarens attityd till systemet efter användning påverkas av användarens nivå av tillfred-
ställelse samt uppfattningen efter användning. 

Fortsatt användningsavsikt 

En användares avsikt att fortsätta använda ett system, påverkas direkt utav attityd efter använd-
ning och åsikter efter användning. 

Ofrivillig användning 

Användandet av ett system som i sin tur har bestämts att användas av någon annan än använ-
daren själv alternativt att systemet implementerats på ett sådant sätt att det krävs att systemet 
används för att möjliggöra genomförandet av en arbetsuppgift. 

  

Enkätfrågornas utformning och deras koppling till vår modell redovisas ytterligare i metodka-
pitlet 3.3.   
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att i vår undersökning använda oss utav en kvantitativ undersökning som kommer 
genomföras i enkätform. Detta bestämdes för att delvis ge en bredare bild om hur användarac-
ceptansen ser ut i studieobjektet samt för att UTAUT har ett utarbetat svarsformulär som vi 
kunde använda som grund för att frågorna i största utsträckning är som Ejlertsson (2005) be-
skriver som kvalitetstestade.  

3.2 Tillvägagångssätt 

Vi utformade en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. Enkäten togs fram 
genom att använda alla de frågor som Venkatesh et al. (2011) formulerat till sin UTAUT & 
ECT-modell. Frågorna översattes och modifierades för att kunna vara applicerbara för använ-
darna i studien. 

Vi valde att använda en Likert-skala med ett intervall på 1-4 för svaren på frågorna i enkäten, 
där innebörden av skalan varierade beroende på frågans natur. Vanligtvis brukar ett udda antal 
svarsalternativ finnas på Likert-skalor, vilket betyder att ett neutralt svarsalternativ kan väljas 
av respondenten. Detta ville vi undvika och utformade enkäten som Jacobsen (2002) beskriver 
som att ”tvinga” fram ett ställningstagande om något var positivt eller negativt genom att inte 
erbjuda ett så kallat neutralt alternativ eller ”vet ej”-alternativ. Ytterligare åtgärder togs för att 
höja tillförlitligheten i enkätens resultat genom att i största utsträckning inte ha med frågor som 
Jacobsen (2002) tar upp som: ledande frågor, oklara frågor, dubbla frågor i en fråga samt en 
ledande frågekontext. 

I ett senare steg så samlade vi in de data vi fått från undersökningen, denna sammanställdes för 
att sedermera analyseras. I samband med detta så granskade vi vår metod från en kritisk stånd-
punkt och noterade dessa tillkortakommanden som identifierats. 

3.2.1 Beskrivning av deltagare 

Enkätdeltagarna jobbar alla i sjukvården inom Region Skåne. De yrkesgrupper som vi identifi-
erat som använder systemet idag är: medicinsk sekreterare, läkare, undersköterska och sjukskö-
terska. Enkäten tillåter dock att en deltagare fritt skriver in en yrkesroll i ett textfält om det 
skulle vara som så att en roll har missats. Alla deltagarna oavsett yrkesroll fyllde i samma for-
mulär med samma frågor utan att frågorna förändrades, togs bort eller modifierades pga inne-
havd roll då alla grupperna arbetar med systemet på samma sätt.  
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3.3 Enkätutformning 

3.3.1 Modifikationer av enkätfrågor 

De frågor som modifierades till större grad eller helt gjordes om var frågorna som tillhörde 
socialt inflytande samt förtroende.  

3.3.1.1 Socialt inflytande (SI1-SI2, DSI1-DSI2) 
Originalenkäten undersökte hur privatpersoner ställer sig till att använda statliga e-tjänster där 
de frågor kopplade till socialt inflytande fokuserade på att undersöka hur deltagaren uppfattade 
att personer i sina sociala cirklar utövade något inflytande i hur deltagaren skulle använda eller 
tyckte att det var viktigt att använda sig utav systemet. I en ofrivillig kontext så visar Hwang et 
al. (2015) studie att användarens direkta chef ska ha en positiv påverkan för fortsatt användande. 
Detta använde vi till våra frågor då det kändes mer relevant att undersöka hur användaren upp-
lever att kollegor och chefer anser att det är viktigt att använda systemet istället. 

3.3.1.2 Förtroende (T1-T3, DT1-DT3) 
Förtroendet för systemet modifierades för att undersöka ett aktuellt fenomen hos de som berörs 
av direktöverföring idag. En farhåga från verksamhetens sida är att användarna av systemet inte 
känner tilltro att systemet för över data korrekt från journalsystemet till kvalitetsregistret vilket 
i sin tur leder till att användarna går in i kvalitetsregistret och validerar att den registrerade data 
också förts över korrekt till NDR. För att undersöka hur förtroendet korrelerar med att en an-
vändare validerar data så modifierades förtroendefrågorna till att se om användaren känner ett 
behov att validera data. 

3.3.2 Enkätfrågor 

Tabell 3.1 Enkätfrågor 

Perceived usefulness 

PU1 Användandet av Direktöverföring tillåter mig att registrera patienter snabbare. 

PU2 Användandet av Direktöverföring gör det enklare att registrera patienter. 

PU3 Användandet av Direktöverföring ökar min effektivitet att registrera patienter. 

Effort expectancy 

EE1 Jag tycker det är enkelt att använda direktöverföring till NDR. 

EE2 Det var enkelt för mig att lära mig använda direktöverföring till NDR. 

EE3 Det var enkelt för mig att utveckla en färdighet i användandet av direktöverföring till NDR. 
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Social influence 

SI1 Min chef tycker att jag borde använda direktöverföring till NDR när jag registrerar patienter. 

SI2 Mina arbetskamrater tycker att jag borde använda direktöverföring till NDR när jag registre-
rar patienter. 

Facilitating conditions 

FC1 Jag har de resurser som krävs för att använda direktöverföring till NDR vid registrering av 
patienter. 

FC2 Jag har tillräckligt med kunskap för att använda direktöverföring till NDR vid registrering av 
patienter. 

FC3 Det finns tillgång till support(en speciell person eller avdelning) om det skulle uppstå svårig-
heter vid användningen av direktöverföring till NDR. 

Trust 

T1 Jag har tillit till att direktöverföringen för över data korrekt till NDR. 

T2 Jag känner ett behov av att validera att patientdata överförts korrekt till NDR efter en regi-
strering. 

T3 Direktöverföring tillhandahåller registreringen av patientuppgifter till NDR väl. 

Disconfirmation (perceived usefulness) 

DPU1 Jämfört med mina första förväntningar så leder direktöverföring till NDR att registreringen av 
en patient går _______ än förväntat. 

DPU2 Jämfört med mina första förväntningar så gör direktöverföring det _______ att registrera pa-
tienter till NDR. 

DPU3 Jämfört med mina första förväntningar så gör direktöverföring till NDR mitt arbete med regi-
strering av patienter _______ effektivt än förväntat. 

Disconfirmation (effort expectancy) 

DEE1 Jämfört med mina första förväntningar så var direktöverföring till NDR _______ att använda 
än förväntat. 

DEE2 Jämfört med mina första förväntningar så var direktöverföring till NDR _______ att lära sig 
att använda än förväntat. 

DEE3 Jämfört med mina första förväntningar så var det _______ att utveckla en färdighet i att an-
vända direktöverföring till NDR. 

Disconfirmation (social influence) 

DSI1 Jämfört med mina första förväntningar så anser min chef att det är _______ viktigt att an-
vända direktöverföring till NDR än vad jag förväntade mig. 

DSI2 Jämfört med mina första förväntningar så anser mina arbetskamrater att det är _______ vik-
tigt att använda direktöverföring än vad jag förväntade mig. 
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Disconfirmation (facilitating conditions) 

DFC1 Jämfört med mina första förväntningar så är andelen resurser som jag anser nödvändiga för 
att använda direktöverföring till NDR ______ än vad jag förväntade mig. 

DFC2 Jämfört med mina första förväntningar så är min kunskap i användandet av direktöverföring 
till NDR ______ än vad jag förväntade mig. 

DFC3 Jämfört med mina första förväntningar så är tillgången till support och hjälp(från en specifik 
person eller avdelning) när problem uppstår vid direktöverföring till NDR _______ än vad 
jag förväntade mig. 

Disconfirmation (trust) 

DT1 Jämfört med mina första förväntningar så är min tillit till att direktöverföringen av data till 
NDR görs korrekt ______ än jag hade förväntat mig. 

DT2 Jämfört med mina första förväntningar så är mitt behov av att validera att data har överförts 
korrekt till NDR _________ än jag hade förväntat mig. 

DT3 Jämfört med mina första förväntningar så tillhandahåller direktöverföring registreringen av 
patienter till NDR _______ än jag hade förväntat mig. 

Attitude 

ATT1 Sammanlagt så anser jag att införandet av direktöverföring till NDR är en _______ idé. 

ATT2 Sammanlagt så anser jag att införandet av direktöverföring till NDR är ett _______ drag. 

Satisfaction 

SAT1 Jag är _______ (nöjd/missnöjd) med mitt användande av direktöverföring till NDR. 

SAT2 Jag är _______ (frustrerad/belåten) med mitt användande av direktöverföring till NDR 

SAT3 Jag är _______ (otillfredsställd/tillfredsställd) med mitt användande av direktöverföring till 
NDR 

Continuance intention 

INT1 Det är min avsikt att fortsätta använda direktöverföring till NDR för att registrera patienter. 

INT2 Jag planerar att fortsätta använda direktöverföring till NDR för att registrera patienter. 

INT3 Jag kommer att fortsätta använda direktöverföring till NDR för att registrera patienter. 

3.4 Insamling 

I vårt arbete att samla in data till vår undersökning skapade vi en webbenkät. Webbenkäten 
skapades med Google forms och denna skickades ut till 30 personer som idag dagligen aktivt 
använder sig utav det implementerade systemet. Detta tillvägagångssätt gav oss en bra grund i 
att säkerställa att de som deltar i undersökningen också är personer som Jacobsen (2002) be-
skriver som förstahandskällor, med det menat att det är deltagarens egna uppfattningar som 
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kommer med i undersökningen och att deltagaren också är kontextuellt nära det som undersöks 
och bidra med den information som efterfrågas i undersökningen.  

Vi valde att genomföra undersökningen via ett webbformulär delvis då de berörda användarna 
arbetar på olika platser i länet samt för att öka möjligheten för användaren att enkelt ska ha 
möjlighet att sprida formuläret vidare till eventuella berörda kollegor så dessa också kan delta 
i undersökningen. Undersökningen skickades ut den 2/5 2016 och enkäten hölls öppen för del-
tagare till den 16/5 2016. Påminnelser om vår webenkät skickades ut den 4/5, 6/5, 9/5, 11/5, 
13/5 samt den 16/5. Vi skickade också ett mail med enkätinformation till en kontakt person som 
hade möjlighet att vidarebefordra detta till berörd personal. Kontaktpersonen meddelade dock 
aldrig om informationen om enkäten vidarebefordrades. 

3.5 Etiska aspekter 

För att vår insamling och granskning av all data som vi samlar in till vår undersökning ska 
genomsyras av etiska grundvärderingar kommer vi att följa det som Jacobsen (2002) formulerar 
som tre etiska grundkrav i genomförandet av en undersökning: 

3.5.1 Informerat samtycke 

Bygger på att den som deltar i undersökningen är väl informerad om vilka förutsättningar under-
sökningen kräver samt vilka konsekvenser deltagandet i en sådan undersökning kan innebära 
för den som deltar. Deltagaren ska vara i sinnesstånd att själv kunna bestämma om den vill vara 
med i undersökning och det ska vara en deltagarens fria vilja som den deltar i undersökningen. 
Vidare ska deltagaren få tillräckligt med information om undersökningen så att den har en till-
räcklig bild av undersökningens syfte samtidigt som det är klart att deltagaren faktiskt har för-
ståelse för den information som givits den om undersökningen. För att förhålla oss till detta så 
inkluderade vi i både vårt mail till deltagarna samt i introduktionen till vår enkät information 
om vad enkäten handlar om samt varför vi genomför den. 

3.5.2 Rätt till privatliv 

Vi som för undersökningen måste värdera hur känslig den information och data som vi samlar 
in är och till hur stor grad informationen måste anonymiseras för att skydda deltagaren. Under-
sökningen måste också ta i beaktning vilken chans deltagaren löper att identifieras från det som 
samlas in och sedermera presenteras utifrån undersökningen. För att minimera risken för iden-
tifikation av en deltagare och ge en hög nivå av anonymitet till den så kommer inga namn på 
personer samlas in och delges i resultatet samt kommer den arbetsplats som deltagaren verkar 
på inte delges heller utan dessa kommer i så fall presenteras med anonymiserat namn exempel-
vis (Arbetsplats A). Att deltagandet i enkäten vart anonymt meddelade vi både i vårt mailut-
skick samt i introduktionen av enkäten. 
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3.5.3 Krav på riktig presentation av data 

All data som samlats in och presenteras ska i så stor utsträckning som möjligt återge så stor del 
av resultatet som är möjligt utan att detaljer och analys av data blir lidande. Data som samlas in 
ska inte manipuleras eller förfalskas.  Resultaten av de insamlade data ska presenteras och åter-
ges korrekt i en kontext som inte är missvisande.  

3.6 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet förklaras av Jacobsen (2002) som den grad av giltighet och relevans som 
den insamlade empirin har. Det som mäts ska vara det som önskats mätas och det som mäts hos 
ett fåtal människor ska också gälla för flera. För att vår undersökning ska vara valid så har vi 
baserat enkäten på den som Venkatesh et al. (2011) använde och valt att skicka den till använ-
dare på nio olika sjukhus i Region Skåne som varit med om systemförändringen gällande di-
rektöverföring. 

Reliabilitet är den grad av tillförlitlighet och trovärdighet som kan tillskrivas studien (Jacobsen 
2002), d.v.s. att undersökningen går att lita på. Eftersom vi har valt att undersöka användare av 
ett visst system så bör resultatet bli detsamma oavsett vem som utför undersökningen och vid 
upprepningar av studien. 

3.7 Bearbetning och sammanställning av enkäter 

För att sammanställa våra enkäter och göra statistiska uträkningarna så användes Microsoft 
Excel för detta. Excel är ett beprövat system för att göra analyser utav enkätundersökningar och 
bör ge ett bra underlag för att göra vidare analyser och tolkningar. Däremot så är detta uträk-
ningssätt inte utan risker då vi kan råka ut för feltryckningar och fel inmatning vid användning 
av programmet vilket kan leda till felaktiga siffror i resultatet. För att motverka denna risk så 
kontrollerades och verifierades inmatningar att de skett korrekt.  

3.7.1 Kodning och transformationer 

Våra frågor till undersökningsenkäten var utformade med en 4 gradig Likert skala. Denna typ 
av svar som vi använt beskrivs av Jacobsen (2002) som rangordnade svarsalternativ. I kod-
ningen av svaren så i största möjliga utsträckning gav vi frågorna också de svar som var negativt 
laddade eller inte stämde in alls det lägsta värdet alltså 1. De svar som var mest positivt laddade 
eller som deltagaren stämde helt in med på ett svar gavs det högsta värdet 4. Det var enbart i 
två fall av enkäten som rangordnade svarsalternativ inte användes och det var i enkätfrågorna 
”Vart arbetar du idag?” samt ”Vilken roll har du idag?”. Dessa svar är Jacobsen (2002) refererar 
till som kategoriska svarsalternativ. Svaren på dessa frågor kommer däremot inte att kodas utan 
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enbart användas för att undersöka om det finns några korrelationer i studieobjektets olika roller 
eller arbetsplatser gentemot faktorerna som undersöks. 

Analysen fortsatte med att undersöka fördelningarna av de inkomna svaren i absoluta, proport-
ionella och procentuellt. Detta för att finna och identifiera de typiska svaren för en viss fråga, 
vilken/vilka frågor där variationen är störst. 

3.7.2 Tolkning av Empirin 

Den insamlade data kommer att jämföras med tidigare studier och undersöka vilka faktorer som 
skiljer sig åt från en frivillig kontext och ofrivillig kontext. Vid jämförelse och analys av kor-
relationer så kommer korrelationsvärdets styrka förhålla sig till de tumregler Jacobsen (2002) 
beskriver: om värdet är under 0.3 så kommer detta beskrivas som svagt, mellan 0.3-0.5 medel-
stark, och över 0.5 som stark. 

3.8  Metodkritik 

I vårt utskick av vår enkät bad vi mottagarna att vidarebefordra vår enkät till kollegor som också 
berörs utav direktöverföring till NDR. Detta tillvägagångssätt i utskicken utav enkäterna gör att 
vi inte vet hur många som har fått tillgång till enkäten. Vidare att vi mailat en kontaktperson 
som möjligtvis också vidarebefordrat uppgifterna om enkäten till ett okänt antal deltagare gör 
att följden av detta blir att vi inte uppnår ett obundet slumpmässigt urval (OSU) där alla har lika 
stor chans att få delta i undersökningen (Ejlertsson 2005). 

För att underlätta för de som vi skickade ut enkäten till så krävde vi inte inloggning för att delta 
i undersökningen. Detta hade gjort att deltagaren varit tvungen att ha ett Google-konto för att 
delta och detta fann vi som en risk för ett större bortfall. Detta gjorde dock att vi inte kan ga-
rantera att en deltagare gjort enkäten vid mer än ett tillfälle. 
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4 Empiriskt Resultat 

4.1 Bortfall 

Utav de 30 som vi skickade ut enkäten till via mail så var det 2 stycken mottagare som medde-
lade att de inte längre arbetade gentemot NDR längre. 

Vi fick förutom detta 2st autosvar där mottagaren meddelade att i det ena fallet inte var i tjänst 
för tillfället och den andre hade semester, däremot så vet vi inte om dessa mottagare har under 
den tid undersökningen varit öppen deltagit efter utskicket. 

Två utav de nio arbetsplatser (Arbetsplats F och H) som berörs av direktöverföring idag hade 
inga deltagare i undersökningen och om det beror på att de inte fått tillgång till enkäten eller 
bara har valt att inte svara kan vi tyvärr inte undersöka. 

 

Figur 4.1 Fördelning arbetsplatser 

4.2 Disconfirmation 

4.2.1 Upplevd användbarhet (PU) 

Som figur 4.2 visar så anser en klar majoritet med 82 procent att direktöverföringen till NDR 
gör att registreringen går snabbare än förväntat (DPU1). 64 procent anser att det går snabbare 
än förväntat och 18 procent att det går mycket snabbare än förväntat. 95 procent av de tillfrå-
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gade ansåg att direktöverföring gör det lättare eller mycket lättare att registrera patienter i jäm-
förelse med deras ingående förväntningar (DPU2) där 23 procent av totalen tyckte att det gick 
mycket snabbare och 73 procent snabbare. 

 

 

Figur 4.2 Disconfirmation (PU) 

18 procent anser att deras arbete blivit mindre effektivt p.g.a. direktöverföring i jämförelse med 
deras förväntningar (DPU3), men en klar majoritet (82 procent) tycker att det blivit mer effek-
tivt till följd av implementeringen, där 18 procent anser att det gjort deras arbete mycket mer 
effektivt. 

4.2.2 Förväntad ansträngning (EE) 

I Figur 4.3 så utläser vi att i jämförelse med deras förväntningar så ansåg 50 procent av delta-
garna att direktöverföring var lättare att använda (DEE1) och 36 procent mycket lättare att an-
vända. 91 procent av de tillfrågade svarade att det var lättare eller mycket lättare att lära sig att 
använda systemet än vad de hade förväntat sig (DEE2), där 36 procent ansåg att det var mycket 
lättare att lära sig. 
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Figur 4.3 Disconfirmation (EE) 

På frågan om det var lätt att utveckla en färdighet i användandet av systemet (DEE3), så ansåg 
91 procent att det var lättare eller mycket lättare och 9 procent ansåg att det var svårare än 
förväntat. 

4.2.3 Socialt inflytande (SI) 

 

Figur 4.4 Disconfirmation (SI) 

I jämförelse med deras förväntningar så ansåg 32 procent av de tillfrågade att deras chef tyckte 
att det var mindre viktigt med användningen av systemet (DSI1) och 27 procent att det var 
mycket mer viktigt än väntat. 
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Figur 4.4 visar också att hälften av deltagarna svarade att deras arbetskamrater tycker att det är 
mer eller mycket mer viktigt att använda systemet (DSI2) och den andra hälften mindre eller 
mycket mindre viktigt. 5 procent upplevde det som mycket mindre viktigt och 45 procent 
mindre viktigt än förväntat. 

4.2.4 Underlättande förhållanden (FC) 

64 procent av de tillfrågade upplevde att nödvändiga resurser var färre eller mycket färre jäm-
fört med deras förväntningar (DFC1). 36 procent ansåg att det fanns mer resurser än väntat och 
ingen svarade att det fanns mycket mer resurser än väntat (Figur 4.5). 

 

 

Figur 4.5 Disconfirmation (FC) 

Figur 4.5 visar att 77 procent anser att deras kunskap var större än de förväntat sig (DFC2) och 
9 procent att deras kunskap var mycket högre och resterande 14 procent anser att deras kunskap 
var mindre än deras förväntningar. 

41 procent tycker att tillgången till support är sämre (DFC3), medan 59 procent av deltagarna 
tycker att tillgången av support antingen är bättre eller mycket bättre än vad de förväntade sig. 

4.2.5 Förtroende (T) 

41 procent uppgav också att de kände mindre eller mycket mindre förtroende att systemet gör 
överföringen korrekt (DT1) och 59 procent uppgav att de kände att deras behov att verifiera om 
uppgifterna förts över korrekt (DT2) var större eller mycket större än vad de förväntat sig göra 
(Figur 4.6). 
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73 procent av de tillfrågade anser ändå att de upplever att systemet tillhandahåller direktöver-
föringen väl (DT3) men ingen anser att den gör det mycket väl, samtidigt anser 23 procent att 
det görs sämre än förväntat och 5 procent mycket sämre än förväntat (Figur 4.6). 

 

Figur 4.6 Disconfirmation (T) 

4.3 Åsikter efter användning 

4.3.1 Upplevd användbarhet (PU) 

Alla deltagare anser att användandet av direktöverföring leder till snabbare registrering av pa-
tienter (PU1) och 68 procent stämmer in helt. Däremot så anser 10 procent att direktöverföring 
gör det svårare att registrera patienter (PU2) samtidigt som 55 procent stämmer in helt på att 
det blir lättare att registrera patienter med direktöverföring (Figur 4.7). 
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Figur 4.7 Åsikter efter användning (PU) 

95 procent av de tillfrågade ställer sig positiva och anser att direktöverföringen ökar deras ef-
fektivitet i registreringen av patienter (PU3), varav 59 procent stämmer in helt på detta. 5 pro-
cent av de tillfrågade anser dock att deras effektivitet blir lidande och svarade att detta påstående 
inte stämde alls. 

4.3.2 Förväntad ansträngning (EE) 

 

Figur 4.8 Åsikter efter användning (EE) 

Figur 4.8 visar att alla deltagare anser att det är enkelt att använda direktöverföring (EE1) där 
73 procent stämde in helt på detta påstående. Vidare anser 86 procent av de tillfrågade att det 
var mycket enkelt att lära sig använda direktöverföring (EE2) och 14 procent stämde in delvis. 
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Vidare stämde 77 procent in helt att det var enkelt att utveckla en färdighet i användandet av 
systemet (EE3) och 23 procent stämde delvis in på detta. 

4.3.3 Socialt inflytande (SI) 

 

Figur 4.9 Åsikter efter användning (SI) 

Om deltagarna upplevde att deras chef tyckte det var viktigt att använda systemet (SI1) så sva-
rade 86 procent att de stämmer in helt medan 9 procent ansåg att detta delvis inte stämde. Gäl-
lande om deltagarna upplever att deras arbetskamrater tycker det är viktigt att använda systemet 
(SI2) så stämde 50 procent in helt på detta och 41 procent stämde delvis in varav 10 procent 
tyckte att detta inte stämde eller stämde överhuvudtaget. 

4.3.4 Underlättande förhållanden (FC) 

95 procent av de svarande stämmer helt in eller delvis in på att de upplever att de har de nöd-
vändiga resurser som krävs för att använda sig av direktöverföring (FC1), medan 5 procent 
delvis inte stämmer in på detta (Figur 4.10).  
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Figur 4.10 Åsikter efter användning (FC) 

Deltagarna uppgav på frågan om de anser att de har tillräcklig kunskap för att använda systemet 
(FC2) så stämde 86 procent in helt på detta och 5 procent tyckte att det delvis inte stämde. 18 
procent av de tillfrågade höll inte med om att det fanns tillgång till support och hjälp om det 
skulle uppstå problem med direktöverföring (FC3) samtidigt som 68 procent tyckte det motsatta 
och stämde in helt på denna fråga.  

4.3.5 Förtroende (T) 

Gällande frågorna om användarnas förtroende gentemot systemet så uppgav 45 procent lågt 
förtroende mot att direktöverföring görs korrekt mot NDR (T1) och av totalen så stämde 5 
procent inte in alls på denna fråga. Enbart 19 procent av deltagarna stämde in helt på att de 
kände förtroende mot att det görs korrekt. 

En mindre majoritet på 55 procent av de tillfrågade svarade att de känner ett behov utav att 
validera att data förts över korrekt (T2), där 27 procent stämde in helt på denna fråga och 18 
procent svarade att de inte stämde in alls på detta påstående. 
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Figur 4.11 Åsikter efter användning (T) 

På frågan ”Jag känner att direktöverföring tillhandahåller registrering av patientuppgifter till 
NDR väl” (T3) så svarade däremot 77 procent att de höll med om detta men enbart 14 procent 
tyckte att det stämmer helt (Figur 4.11). 

4.4 Tillfredsställelse 

 

Figur 4.12 Tillfredsställelse 

Gällande tillfredställelse så visar figur 4.12 att en majoritet av deltagarna var nöjda och till-
fredsställda med sitt användande av direktöverföring. På SAT1 svarade 55 procent att de var 
nöjda med användandet och 41 procent var mycket nöjda, vilket betyder att endast 5 procent av 
deltagarna var missnöjda. 
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23 procent av deltagarna svarade på SAT2 att de var frustrerade med sitt användande medan en 
klar majoritet, 77 procent, var antingen belåtna eller mycket belåtna. 

4.5 Attityd efter användning 

Som figur 4.13 visar så var deltagarnas attityd till införandet av direktöverföring överväldi-
gande positiv. Hela 95 procent svarade på ATT1 att de tyckte att införandet var en mycket bra 
idé och en nästan lika stor andel, 91 procent, svarade också på ATT2 att det var ett mycket bra 
drag att införa direktöverföring. 

 

 

Figur 4.13 Attityd efter användning 

4.6 Fortsatt användningsavsikt 

Frågorna som berörde fortsatt användningsavsikt (INT) så stämde alla deltagare in helt. 100% 
av svarande uppger att det är deras avsikt att fortsätt använda systemet, de planerar att fortsätta 
använda direktöverföring för att registrera patienter samt att de kommer fortsätta använda sy-
stemet (Figur 4.14). 
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Figur 4.14 Fortsatt användningsavsikt 

4.7 Samvariation 

Nedan följer utdrag från appendix 3 på de korrelationvärden vi räknat ut från våra enkätsvar. 
Tabellerna presenterar frågornas samvariation, hur en fråga korrelerar med en annan negativt 
och positivt där värdet 1 är maximal positiv korrelation och -1 är maximal negativ korrelation. 

4.7.1 Disconfirmation -> Tillfredställelse 

Som tabell 4.1 och 4.2 visar så är det endast DFC1 och DT2 som inte visar på någon klar positiv 
korrelation mot tillfredställelse (SAT). DFC1 visar inte på någon tydlig korrelation varken ne-
gativ eller positiv och DT2 har svaga till medelstark negativ korrelation mot SAT.  

Tabell 4.1 Disconfirmation -> Tillfredställelse 1 

 DPU1 DPU2 DPU3 DEE1 DEE2 DEE3 
SAT1 0,27 0,42 0,27 0,38 0,24 0,51 
SAT2 0,49 0,51 0,39 0,36 0,28 0,60 
SAT3 0,56 0,43 0,45 0,09 0,07 0,44 

 

Tabell 4.2 Disconfirmation -> Tillfredställelse 2 

 DSI1 DSI2 DFC1 DFC2 DFC3 DT1 DT2 DT3 
SAT1 0,25 0,40 0,07 0,23 -0,01 0,37 -0,15 0,51 
SAT2 0,24 0,31 0,08 0,27 -0,06 0,45 -0,21 0,56 
SAT3 0,29 0,40 -0,07 0,03 0,10 0,57 -0,30 0,44 
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4.7.2 Disconfirmation -> Åsikter efter användning 

I tabell 4.3 och tabell 4.4 så kan vi se att varje fråga i disconfirmation (ex. DPU1) motsvarande 
de i åsikter efter användning (ex. PU1) har någon grad av positiv korrelation förutom EE2 som 
har en svag negativ korrelation och PU3 som inte visar på någon korrelation mellan DPU3 och 
PU3. 

Tabell 4.3 Disconfirmation -> Åsikter efter användning 1 

 PU1 PU2 PU3 EE1 EE2 EE3 SI1 SI2 
DPU1 0,49 -0,10 -0,10 0,51 0,22 0,54 0,00 0,10 
DPU2 0,45 0,40 0,26 0,44 -0,12 0,42 0,14 0,19 
DPU3 0,49 0,10 0,00 0,51 0,22 0,54 0,00 0,10 
DEE1 0,52 0,26 0,14 0,51 0,13 0,35 -0,10 0,02 
DEE2 0,30 0,05 0,00 0,27 -0,04 0,24 -0,08 0,08 
DEE3 0,54 0,16 0,10 0,51 0,02 0,48 -0,02 -0,08 
DSI1 -0,04 -0,12 -0,37 -0,17 -0,20 -0,03 0,37 0,41 
DSI2 -0,02 0,17 0,00 -0,10 0,12 -0,04 0,39 0,54 

DFC1 -0,14 -0,30 -0,17 -0,20 -0,01 -0,08 0,08 0,15 
DFC2 0,14 0,05 0,07 0,16 -0,32 0,18 -0,04 0,17 
DFC3 -0,27 0,03 0,11 -0,39 -0,49 -0,35 -0,24 0,20 

DT1 0,22 0,13 0,24 0,16 0,10 0,25 -0,06 0,00 
DT2 -0,16 -0,24 -0,29 -0,12 0,01 -0,08 -0,06 -0,04 
DT3 0,49 0,30 0,17 0,38 0,49 0,47 0,06 0,16 

 

Tabell 4.4 Disconfirmation -> Åsikter efter användning 2 

 FC1 FC2 FC3 T1 T2 T3 
DPU1 0,44 0,15 0,00 0,28 -0,49 0,51 
DPU2 -0,38 -0,24 0,02 0,14 -0,31 0,06 
DPU3 0,00 -0,15 0,00 0,09 -0,35 0,25 
DEE1 0,15 0,13 -0,17 0,05 0,05 -0,06 
DEE2 0,48 0,47 -0,14 0,08 0,15 0,07 
DEE3 0,52 0,50 -0,29 0,31 -0,20 0,32 
DSI1 0,20 0,22 -0,30 0,05 -0,19 0,19 
DSI2 0,21 0,15 0,25 0,45 -0,39 0,33 

DFC1 0,09 0,05 -0,11 -0,28 0,35 -0,19 
DFC2 0,33 0,36 0,05 0,08 0,24 -0,01 
DFC3 -0,13 -0,24 0,51 -0,05 0,16 0,04 

DT1 0,74 0,71 0,00 0,63 -0,39 0,58 
DT2 -0,41 -0,16 -0,26 -0,53 0,64 -0,36 
DT3 0,22 -0,05 -0,08 0,48 -0,50 0,32 
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4.7.3 Åsikter efter användning -> Attityd efter användning 

Korrelationen mellan åsikter efter användning och attityd efter användning är till någon grad 
positiv i tabell 4.5 förutom på frågorna SI1 och SI2 som svagt korrelerar negativt. 

Tabell 4.5 Åsikter efter användning -> Attityd efter användning 1 

 PU1 PU2 PU3 EE1 EE2 EE3 SI1 SI2 
ATT1 0,32 0,40 0,15 0,36 0,55 0,40 -0,08 -0,18 
ATT2 0,12 0,17 0,00 0,16 0,34 0,21 -0,12 -0,06 

I tabell 4.6 så utläser vi att allt förutom T1 och T3 mot ATT2 korrelerar till någon grad negativt 
där T2 är mest framträdande med en medelstark korrelation. 

Tabell 4.6 Åsikter efter användning -> Attityd efter användning 2 

 FC1 FC2 FC3 T1 T2 T3 
ATT1 -0,10 -0,08 -0,13 0,18 -0,28 -0,03 
ATT2 0,17 -0,12 0,16 0,26 -0,40 0,22 

 

4.7.4 Tillfredställelse -> Attityd efter användning 

I tabell 4.7 så kan vi utläsa att SAT1 och SAT2 korrelerar medelstarkt-starkt positiv korrelat-
ionmot Attityd efter användning (ATT1-2) samtidigt som SAT3 visar på en väldigt svag till 
försumbar positiv korrelation. 

Tabell 4.7 Tillfredställelse -> Attityd efter användning 

 ATT1 ATT2 
SAT1 0,52 0,20 
SAT2 0,33 0,07 
SAT3 0,07 0,11 

 

4.7.5 Fortsatt Användningsavsikt 

Då alla deltagare valde 4 (stämmer helt in) på INT (avsikt att använda) frågorna så valde vi bort 
att analysera dessa rader. 



 Användaracceptans vid systemförändringar  Niklas Degerman och Joel Wikberg 

 

– 35 – 

5 Analys och Diskussion 

5.1 Disconfirmation 

Vi kan se i tabell 4.1 att upplevd användbarhet (DPU1) är svagt till starkt positivt korrelerad 
mot tillfredställelse (SAT) i tre dimensioner; SAT1 (0.27), SAT2 (0.49) och SAT3(0.56) i frå-
gan om överföringen leder till snabbare registrering än förväntat. Detta stämmer överens med 
Venkatesh et al. (2011) om att PU korrelerar positivt mot SAT.  

Upplevd ansträngning (DEE1-3) visar på en svag till medelstark positiv korrelation mot SAT1-
3 där DEE2 är svagast och DEE3 visar på en svag till medelstark korrelation med 0.38, 0.36 
och 0.09 mot SAT1-3. Detta skiljer sig från Venkatesh et al. (2011) som enbart visade på en 
svag korrelation mellan DEE och SAT, visar våra resultat på att upplevd ansträngning har över-
lag en mer framträdande positiv korrelation med tillfredställelse jämförelse med Venkatesh et 
al. (2011).  

Vårt resultat har en betydligt starkare korrelation i upplevd användbarhet visar detta på att i ett 
ofrivilligt system så är denna faktor mer betydande för en användares tillfredställelse än i ett 
frivilligt system. Upplevd ansträngning är också mer framträdande mot tillfredställelse i vårt 
enkätresultat vilket kan betyda att både PU och EE är större determinanter för tillfredställelse i 
ett ofrivilligt system än vad det är i ett frivilligt system. 

På frågan om användarens chef tyckte det var viktigt med användning av systemet i jämförelse 
med ens ingående förväntningar (DSI1) visar resultatet på en svag positiv korrelation mot SAT. 
Den upplevda nivån av att arbetskamrater tycker systemanvändningen är viktig (DSI2) hade en 
stark positiv korrelation mot SAT. Vi kan med detta se att sociala influenser är betydligt mer 
framträdande i vårt resultat än Venkatesh et al. (2011) som inte visade på någon märkbar kor-
relation mellan sociala influenser och tillfredställdhet men som ligger i linje med att sociala 
influenser ska vara en mer framträdande faktor i en ofrivillig kontext (Venkatesh et al. 2003). 
Här ser vi skillnader mot det resultat som Hwang et al. (2015) visade i sin studie där använda-
rens direkta chef ska vara en framträdande faktor så i vårt resultat så är arbetskamraternas po-
sitiva inställning till ett system samvarierar mer mot den upplevda tillfredställelsen.  

Utav de frågor som behandlade underlättande förhållanden (DFC1-3) så fanns det överlag inga 
tecken på samvariation gentemot tillfredställdhet och det var endast i DFC2 mot SAT1 och 
SAT2 som det fanns svaga (SAT1 0.13, SAT2 0.14) till positiv korrelation och detta är betydligt 
lägre än Venkatesh et al. (2011) vars resultat visar på stark positiv korrelation mellan FC och 
SAT liknande påverkningsgrad. I ett ofrivilligt system så är med andra ord inte FC en betydande 
determinant för tillfredställelse vilket överraskade oss då vi antog att ju högre användaren upp-
lever att resurser och support finns ju mer bör användaren uppfatta det som att ledningen och 
verksamheten stödjer systemet då Hwang et al. (2015) visade på studier där direkta chefer och 
ledning som en positiv påverkan för systemanvändning. 



 Användaracceptans vid systemförändringar  Niklas Degerman och Joel Wikberg 

 

– 36 – 

DT1 har en medelstark – stark korrelation mot SAT; SAT1 (0.37), SAT2 (0.45) och SAT3 
(0.57) vilket visar på att en användare som har förtroende för direktöverföring också är tillfreds-
ställd med sitt användande av det, detta resultat överensstämmer med resultatet Venkatesh et 
al. (2011) presenterade men i vårt resultat är korrelationsvärdet högre på DT1 och DT3 men på 
frågan om användaren känner ett behov av att validera att överföringen gjorts korrekt (DT2) 
korrelerar negativt med SAT vilket också stärker att folk som har bristande förtroende för sy-
stemet, validerar dataöverföringen och är inte tillfredsställda med sitt användande. 

Däremot visar Appendix 3 att upplevd användbarhet och upplevd ansträngning starkt korrelerar 
negativt mot T2 samtidigt som PU och EE starkt korrelerar positivt med T1. Detta borde betyda 
att om verksamheten bättre framhäver användbarheten i ett system och minskar den upplevda 
ansträngningen eventuellt kan minimera risker för att personalen skapar egna lösningar som 
validering innebär och minska svinnet av den tilltänkta vunna tid som systemet ämnar bidra 
med. 

Upplevd användbarhet (PU1-2) har en stark positiv korrelation mot DPU1-2 medan PU3 inte 
visar på någon korrelation med DPU3.  Förväntad ansträngning i EE1 och EE3 visar också på 
starka korrelationer mot DEE1 och DEE3 respektive. På frågan om det var enkelt att lära sig 
användning av direktöverföring så ser vi tendenser på svagt negativt samband vilket tyder på 
att folk som idag tycker att det är lätt att använda sig utav direktöverföring också tenderar till 
att tycka att det var svårare att lära sig än förväntat. Upplevd användbarhet och förväntad an-
strängning visar då på en samvariation i ett ofrivilligt system är överlag jämförbart med det som 
Venkatesh et al. (2011) redovisade i deras studie.  

Resultatet visar att sociala influenser (SI1-2, DSI1-2) har en medelstark till stark positivt sam-
band där arbetskamraternas uppfattning av vikten i att använda systemet (SI2) är mest framträ-
dande av de två. Upplevd användbarhet är lägre i vårt resultat i jämförelse med Venkatesh et 
al. (2011) resultat och stämmer också in på att i ett ofrivilligt system ska PU och EE vara mindre 
framträdande. Samtidigt visar sociala influenser i vårt resultat på en positiv korrelation på 0.54 
SI2 mot DSI2. Venkatesh et al. (2011) korrelationsvärde låg på 0.46 är vår korrelationsvärde 
högre men inte mycket mer framträdande i jämförelse. Vårt resultat visar då på en större sam-
variation mellan sociala influenser i ett ofrivilligt system jämfört med frivilligt system samtidigt 
som här ser vi att användare som upplevde att deras arbetskamrater tyckte systemanvändning 
var viktigare än förväntat också upplever att deras arbetskamrater tycker det är viktigt nu sam-
tidigt som den direkte chefen vikt av systemanvändning inte samvarierar lika starkt. 

Underlättande förhållanden (FC, DFC) så visar inte vårt resultat på någon större positiv korre-
lation mellan om en användare upplever att de har de nödvändiga resurser som krävs (FC1) i 
korrelation med de förväntningar som de hade (DFC1). Vidare finns det medelstarka till starka 
korrelationer mellan FC2;DFC2 och FC3; DFC3 men inte lika framträdande som i Venkatesh 
et al. (2011) resultat där underlättande förhållanden var starkt korrelerad till åsikter efter an-
vändning. 
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Förtroende (T, DT) har medelstarka samband i DT3 och starka korrelationer i DT1 och DT2. 
Vilket innebär att en användare som svarat att de har stort förtroende till systemet också svarar 
att de har ett större förtroende till systemet än vad de förväntade sig. Utöver detta så går det att 
utläsa att användare som känner ett större behov av att validera överföringen också känner ett 
större behov att göra detta än vad deras ingående förväntningar var. 

Här kan vi börja se vikten utav att föra en förstudie för att mäta användarens uppfattningar och 
förväntningar innan implementation för att se om det finns någon korrelation mellan användare 
som uppgett att deras behov av att validera uppgifter efter implementationen kände att detta var 
större än förväntat. Genom detta kunna skapa ett underlag för att se om dessa faktorer också 
korrelerar med de användare som idag validerar uppgifterna för att bättre kunna urskilja om det 
är något som uppstått vid implementationstillfället som ger grund för lågt förtroende. Alterna-
tivt om deltagaren redan innan implementationen upplevde systemförändringen som negativ 
och med detta undersöka hur det påverkar attityd och förtroende i ett senare skede. 

I appendix 3 utläser vi att användare som uppgett att de inte upplever att deras chef inte tycker 
användandet också svarat att de inte tycker att systemet tillhandahåller överföringen väl samti-
digt som relationen mellan T3 och SI2 är korrelationen är svag, att chefen har större samvari-
ation i detta fall överensstämmer då också med Hwang et al. (2015) studie om att den direkta 
chefen är en framträdande determinant.   

5.2 Åsikter efter användning 

Åsikter efter användningskorrelation mot attityd (Tabell 4.5) visar på att EE har den starkaste 
positiva samvariationen mot attityd samtidigt som sociala influenser korrelerar svagt negativt 
mot attityd medan Venkatesh et al. (2011) visar försumbara eller svagt positiva värden på denna 
relation. Upplevd användbarhet visar på medelstarka positiva korrelationer i PU1 och PU2’s 
relation till ATT1 men svagare korrelationer mot ATT2 samtidigt som PU3 inte visar på någon 
uppenbar samvariation mot ATT2. I tabell 4.5 kan vi också se att T2 visar på svaga till medel-
starka korrelationer mot attityd vilket påvisar att om en användare känner behov av att validera 
överföringen också har lägre attityd efter användning. T1 korrelerar svagt positivt mot ATT1 
och ATT2 som betyder att en person som har högt förtroende för systemet också har en positiv 
attityd efter användning. T3 visar på en försumbar negativ korrelation mot ATT1 och en svag 
positiv korrelation mot ATT2 vilket vi tolkar som att deltagare som tycker att systemet tillhan-
dahåller överföringen väl (T3) också anser att införandet var ett bra drag (ATT2). 

Venkatesh et al. (2011) har i sin studie visat på att förtroende är en betydande faktor som på-
verkar attityd och fortsattanvändningsavsikt, studiens resultat visar på att förtroende är något 
som tar tid för en användare att utveckla och det är först med användning utav ett system som 
ett högt förtroende kan uppkomma. Vårt resultat visar dock på ett bristande förtroende för att 
överföringen görs korrekt. Efter nio månaders användning vid undersökningstillfället svarar 45 
procent utav deltagarna till enkäten att de inte har förtroende för att överföringen görs korrekt. 
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Det hade här varit intressant att föra en jämförelse i hur det ser ut fördelat över arbetsplatser 
och om förtroendet för systemet varierar överlag positivt och negativt vid specifika arbetsplat-
ser för att kunna skaffa sig en uppfattning om att en specifik arbetsplats sätt att implementera 
systemet och deras tillvägagångssätt vid spridning av information till användarna har skiljt sig 
och därmed också skapat dessa olika förhållanden vid arbetsplatserna. 

 Ur tabell 4.6 så utläser vi att underlättande förhållanden (FC1-3) korrelerar svagt negativt mot 
ATT1-2 men svagt positivt i relationen mellan FC1 och FC2 mot ATT2. I jämförelse med Ven-
katesh et al. (2011) resultat som visar på medelstarka till starka korrelationer på samma frågor.  

5.3 Tillfredsställelse 

Som tabell 4.7 visar så fanns en medelstark positiv korrelation mellan SAT1-2 och ATT1, sam-
tidigt som korrelationen SAT3 och ATT1 var mycket svag. Svaren på alla tre frågorna angående 
tillfredsställelse korrelerade svagt till ATT2.  

Jämfört med undersökningen av Venkatesh et al. (2011) så fick vi ett mycket lägre värde på 
sambandet mellan tillfredsställelse och attityd. Den största orsaken till detta är kombinationen 
av att de tillfrågade användarna var överväldigande positiva till direktöverföring av patientdata 
som koncept samtidigt som uppkomsten av detta kan ha grundat sig i problem vid implemen-
tering som användarna upplever som frustrerande, vilket sänker tillfredsställelsen. 

5.4 Attityd efter användning 

Figur 4.13 visar på att alla deltagare har en positiv attityd mot systemet och att de anser att det 
är implementationen är en bra idé och ett bra drag. Trots att nästan hälften utav deltagarna 
saknar tillit till överföringen så är deras attityd fortfarande positiv till idén utav systemet. Det 
positiva resultat mätt i attityd efter användning också starkt påverkar den fortsatta användnings-
avsikten. Om man ser till Venkatesh et al. (2011) resultat så kan vi se att deras resultat visar ett 
starkt korrelationsvärde (0.76) mot fortsatt användningsavsikt, parallellt med att i figur 4.14 se 
i vårt resultat att alla deltagare kommer fortsätta användandet av systemet.   

5.5 Fortsatt användningsavsikt 

I Figur 4.14 så kan vi se att alla deltagare har svarat 4’or på alla frågor vilket innebär att alla 
deltagare planerar, har för avsikt och kommer fortsätta användningen utav direktöverföring. 
Detta svar omöjliggör korrelationsanalyser på dessa frågor för att se vilka frågor som samvari-
erar med fortsatt användningsavsikt.  Vad vi kan tolka av detta är att vårt resultat visar att oav-
sett hur en användare upplever systemet och kringliggande faktorer så har de avsikten att fort-
sätta använda systemet.  
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Att en användare som delvis saknar eller helt saknar förtroende för systemet (figur 4.11) ändå 
väljer att fortsätta använda systemet går helt mot Venkatesh et al. (2011) studie där förtroende 
var en framträdande faktor för fortsatt användningsavsikt. Ett ofrivilligt system är då enligt vårt 
resultat garanterat i att användarna kommer fortsätta använda det, däremot så visar inte resulta-
tet på hur användaren planerar att fortsätta validera data vilket hade varit intressant för att un-
dersöka hur det framtida användandet av systemet. Det kan i vår mening också vara i verksam-
hetens intresse att synliggöra om det finns fler tidskonsumerande moment som skapas i proces-
sen på grund av exempelvis en användares låga förtroende mot ett system. 
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6 Slutsats 

Målet med vår undersökning var att studera vilka faktorer som starkast påverkar fortsatt an-
vändningsavsikt och hur faktorerna skiljer sig i sin inverkan i ett ofrivilligt system jämfört med 
ett frivilligt. 

Från resultatet av vår undersökning kan vi se att åsikter efter användning finns det variationer 
på användarnas upplevda användbarhet, attityd, tillfredställelse o.s.v. med spridda åsikter ge-
nom frågorna. Då vi inte kunde analysera hur vår undersökningsmodells komponenter samva-
rierar med användningsavsikt så ser i resultatet att den fortsatta användningsavsikten är maxi-
mal över alla deltagare i studien så ser vi också att attityd efter användning har alla enkätdelta-
gare svarat positivt i undersökningen.  Från detta kan vi spekulera i att attityd efter användning 
är en stark determinant i förhållandet då alla i undersökningen stämde in delvis eller helt på 
dessa frågor. 

Vårt svar till vår första forsknings fråga ’Vilka faktorer bidrar till fortsatt användningsavsikt 
vid ofrivillig användning?’ blir således att attityd efter användning verkar ha stark inverkan på 
fortsatt användningsavsikt. 

I vår jämförelse med värden från frivilligt användande så fann vi att PU och EE hade starka 
samvariationer mot tillfredställelse och åsikter efter användning som också var på en likvärdig 
nivå med värdena i Venkatesh et al. (2011)  resultat. Däremot så jämför man hur korrelations-
värdena ser ut i relationen mellan tillfredställelse och attityd efter användning så är samvariat-
ionen svagare än i ett frivilligt system samtidigt som Åsikter efter användnings korrelation mot 
attityd i ett frivilligt system har större inverkan än i vår studie. 

Tillfredställelse fann vi hade en lägre inverkan på attityd efter användning i jämförelse med de 
värden i Venkatesh et al. (2011) studie där tillfredställelse hade en stark korrelation och med 
det en stor påverkan.  

Sociala influenser var också till skillnad från tidigare studier i ofrivilliga system där sociala 
influenser räknats som den mest framträdande, korrelerade denna faktor svagt negativt mot at-
tityd samtidigt som en användares förtroende i det frivilliga systemet starkt samvarierade mot 
attityd så visar vårt resultat också på ett försumbart i vårt resultat. Det fanns överlag inte många 
märkbara korrelationer i resultatet och värdena låg i genomsnitt under de i Venkatesh et al. 
(2011) studie. Resultatet av vår undersökning är därmed inte i linje med Venkatesh et al. (2003) 
undersökning där socialt inflytande hävdades skulle vara mer framträdande vid ofrivilligt an-
vändande. Dock har vi i vår undersökning modifierat frågorna för socialt inflytande vilket kan 
vara en anledning till att resultatet ser ut som det gör. 

Resultatet visar också på att förtroendet för ett system samvarierar starkt med upplevd använd-
barhet och tillfredsställelse. En användares låga förtroende kan också leda till uppkomst av 
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extraarbete i processen, exempelvis att användare validerar de överförda uppgifterna vilket ris-
kerar hämma de tidsbesparingar som systemet är tänkt att bidra med.  

Vårt svar på forskningsfrågan ’Hur skiljer sig faktorerna i sin påverkan i frivilligt kontra ofri-
villig användande jämfört med Venkatesh et al. (2011) studie av acceptans i en frivillig kon-
text?’ presenterar vi en summering av vad vi fann: 

- Upplevd användbarhet och upplevd ansträngning har mindre påverkan på tillfredstäl-
lelse i ett ofrivilligt system men likvärdig i relation med åsikter efter användning. 

- Tillfredställelse har en lägre inverkan på attityd efter användning än i ett frivilligt sy-
stem. 

- Sociala influenser har med en kontext av ledarskap och arbetskamrater har lägre påver-
kan än sociala influenser i ett frivilligt system 

- Åsikter efter användning har större inverkan på attityd efter användning i ett frivilligt 
system. 

- Förtroende har stark påverkan på upplevd användbarhet och tillfredställelse vilket är 
likvärdigt i ett frivilligt system. 

Det vi fann i jämförelsen var att många faktorer inte varierar i linje med den teori vi har tagit 
del utav men samtidigt baseras vårt resultat på svar från ungefär en fjärdedel av de som idag 
berörs av direktöverföring till NDR. Denna situation gör att tillförlitligheten till våra analyser 
och resultatets generaliserbarhet inte stark. Fler deltagare hade gjort det möjligt att jämföra 
arbetsplatser eller yrkesroller och undersöka om det existerar svarsmönster för den specifika 
arbetsplatsen eller rollen. 
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Appendix 1 - Enkätfrågor 

Eng original frågor Vår översättning och modifikation 

Perceived usefulness  

PU1. Using SmartID (would enable/enables) 
me to access government services more 
quickly. 

PU1. Användandet av Direktöverföring till-
låter mig att registrera patienter snabbare. 

PU2. Using SmartID (would make/makes) it 
easier to access government services. 

PU2. Användandet av Direktöverföring gör 
det enklare att registrera patienter. 

PU3. Using SmartID (would enhance/en-
hances) my effectiveness in accessing gov-
ernment services. 

PU3. Användandet av Direktöverföring 
ökar min effektivitet att registrera patienter. 

Effort expectancy  

EE1. I (would find/find) it easy to use SmartID 
to access government services. 

EE1. Jag tycker det är enkelt att använda 
direktöverföring till NDR. 

EE2. Learning to use SmartID to access gov-
ernment services (would be/is) easy for me. 

EE2. Det var enkelt för mig att lära mig an-
vända direktöverföring till NDR. 

EE3. It (would be/is) easy for me to become 
skillful at using SmartID to access govern-
ment services. 

EE3. Det var enkelt för mig att utveckla en 
färdighet i användandet av direktöverföring 
till NDR. 

Social influence  

SI1. People who influence my behavior 
(would think/think) that I should use SmartID 
to access government services. 

SI1. Min chef tycker att jag borde använda 
direktöverföring till NDR när jag registrerar 
patienter. 

SI2. People who are important to me (would 
think/think) that I should use SmartID to ac-
cess government services. 

SI2. Mina arbetskamrater tycker att jag 
borde använda direktöverföring till NDR 
när jag registrerar patienter. 

Facilitating conditions  

FC1. I (would have/have) the resources nec-
essary to use SmartID to access government 
services. 

FC1. Jag har de resurser som krävs för att 
använda direktöverföring till NDR vid regi-
strering av patienter. 

FC2. I (would have/have) the knowledge nec-
essary to use SmartID to access government 
services. 

FC2. Jag har tillräckligt med kunskap för 
att använda direktöverföring till NDR vid 
registrering av patienter. 

FC3. A specific person (or group) (would 
be/is) available for assistance with difficulties 

FC3. Det finns tillgång till support(en spe-
ciell person eller avdelning) om det skulle 
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using SmartID to access government ser-
vices. 

uppstå svårigheter vid användningen av 
direktöverföring till NDR. 

Trust  

T1. SmartID (would provide/provides) govern-
ment services in my best interest. 

T1. Jag har tillit till att direktöverföringen 
för över data korrekt till NDR. 

T2. SmartID (would provide/provides) access 
to sincere and genuine government services. 

T2. Jag känner ett behov av att validera att 
patientdata överförts korrekt till NDR efter 
en registrering. 

T3. SmartID (would perform/performs) its role 
of providing government services very well. 

T3. Direktöverföring tillhandahåller regi-
streringen av patientuppgifter till NDR väl. 

Disconfirmation (perceived usefulness)  

DPU1. To enable me to access government 
services more quickly was (much worse than 
expected . . . much better than expected). 

DPU1. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så leder direktöverföring till NDR att 
registreringen av en patient går _______ 
än förväntat.  
(Långsammare/snabbare) 
 

DPU2. To make it easier to access govern-
ment services was (much worse than ex-
pected . . . much better than expected). 

DPU2. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så gör direktöverföring det _______ 
att registrera patienter till NDR. 
(Svårare/lättare) 

DPU3. To enhance my effectiveness in ac-
cessing government services was (much 
worse than expected . . . much better than 
expected). 

DPU3. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så gör direktöverföring till NDR mitt 
arbete med registrering av patienter 
_______ effektivt än förväntat. 
(Mindre/mer) 

Disconfirmation (effort expectancy)  

DEE1. Using SmartID to access government 
services was (much more difficult than ex-
pected . . . much easier than expected). 

DEE1. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så var direktöverföring till NDR 
_______ att använda än förväntat. 
(Svårare/lättare) 

DEE2. Learning to use SmartID to access 
government services was (much more difficult 
than expected . . . much easier than ex-
pected). 

DEE2. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så var direktöverföring till NDR 
_______ att lära sig att använda än för-
väntat. 
(Svårare/lättare) 

DEE3. Becoming skillful at using SmartID to 
access government services was (much more 
difficult than expected . . . much easier than 
expected). 

DEE3. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så var det _______ att utveckla en 
färdighet i att använda direktöverföring till 
NDR. 
(Svårare/lättare) 



 Användaracceptans vid systemförändringar  Niklas Degerman och Joel Wikberg 

 

– 44 – 

Disconfirmation (social influence)  

DSI1. The degree to which people who influ-
ence my behavior think that I should use 
SmartID to access government services was 
(much lower than expected . . . much higher 
than expected). 

DS1. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så anser min chef att det är 
_______ viktigt att använda direktöverfö-
ring till NDR än vad jag förväntade mig. 
(Mindre/mer) 

DSI2. The degree to which people who are 
important to me think that I should use 
SmartID to access government services was 
(much lower than expected . . . much higher 
than expected). 

DSI2. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så anser mina arbetskamrater att 
det är _______ viktigt att använda direktö-
verföring än vad jag förväntade mig. 
(Mindre/mer) 

Disconfirmation (facilitating conditions)  

DFC1. The resources necessary to use 
SmartID for accessing government services 
were (much less than expected . . . much 
more than expected). 

DFC1. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så är andelen resurser som jag an-
ser nödvändiga för att använda direktöver-
föring till NDR ______ än vad jag förvän-
tade mig. 
(Färre/fler) 

DFC2. My knowledge of using SmartID to ac-
cess government services was (much less 
than expected . . . much more than ex-
pected). 

DFC2. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så är min kunskap i användandet 
av direktöverföring till NDR ______ än vad 
jag förväntade mig. 
(Lägre/högre) 

DFC3. Availability of assistance (from a spe-
cific person or a group) with difficulties using 
SmartID to access government services was 
(much worse than expected . . . much better 
than expected). 

DFC3. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så är tillgången till support och 
hjälp(från en specifik person eller avdel-
ning) när problem uppstår vid direktöverfö-
ring till NDR _______ än vad jag förvän-
tade mig. 
(Sämre/bättre) 

Disconfirmation (trust)  

DT1. The degree to which SmartID provides 
government services in my best interest was 
(much lower than expected . . . much higher 
than expected). 

DT1. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så är min tillit till att direktöverfö-
ringen av data till NDR görs korrekt 
______ än jag hade förväntat mig. 
(Lägre/högre) 

DT2. Government services provided by 
SmartID were (much less sincere and genu-
ine than expected . . . much more sincere and 
genuine than expected). 

DT2. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så är mitt behov av att validera att 
data har överförts kor-rekt till NDR 
_________ än jag hade förväntat mig. 
(Mindre/större) 

DT3. The ability of SmartID to perform its role 
of providing government services was (much 

DT3. Jämfört med mina första förvänt-
ningar så tillhandahåller direktöverföring 
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worse than expected . . . much better than 
expected). 

registreringen av patienter till NDR 
_______ än jag hade förväntat mig. 
(Sämre/bättre) 

Attitude  

All things considered, using SmartID to ac-
cess government services (would be/is) a 

 

ATT1. bad . . . good idea ATT1. Sammanlagt så anser jag att infö-
randet av direktöverföring till NDR är en 
_______ idé. 
(Dålig/bra) 

ATT2. foolish move . . . wise move ATT2. Sammanlagt så anser jag att infö-
randet av direktöverföring till NDR är ett 
_______ drag. 
(Dåligt/bra) 

Satisfaction  

I am ________ with my use of SmartID.  

SAT1. Extremely displeased . . . Extremely 
pleased. 

SAT1. Jag är _______ med mitt använ-
dande av direktöverföring till NDR. 
(Missnöjd/nöjd) 

SAT2. Extremely frustrated . . . Extremely 
contented. 

SAT2. Jag är _______ med mitt använ-
dande av direktöverföring till NDR. 
(Frustrerad/belåten) 

SAT3. Extremely dissatisfied . . . Extremely 
satisfied. 

SAT3. Jag är _______ med mitt använ-
dande av direktöverföring till NDR. 
(Otillfredsställd/tillfredsställd) 

Continuance intention  

INT1. I intend to continue using SmartID to 
access government services. 

INT1. Det är min avsikt att fortsätta an-
vända direktöverföring till NDR för att regi-
strera patienter. 

INT2. I plan to continue using SmartID to ac-
cess government services. 

INT2. Jag planerar att fortsätta använda 
direktöverföring till NDR för att registrera 
patienter. 

INT3. I will continue using SmartID to access 
government services. 

INT3. Jag kommer att fortsätta använda 
direktöverföring till NDR för att registrera 
patienter. 
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Appendix 2 - Enkätsvar 

Perceived usefulness Medelvärde Median Typvärde 

PU1 Användandet av Direktöverföring tillåter mig att registrera 
patienter snabbare. 3,68 4 4 

PU2 Användandet av Direktöverföring gör det enklare att regi-
strera patienter. 3,41 4 4 

PU3 Användandet av Direktöverföring ökar min effektivitet att re-
gistrera patienter. 3,50 4 4 

Effort expectancy Medelvärde Median Typvärde 

EE1 Jag tycker det är enkelt att använda direktöverföring till 
NDR. 3,73 4 4 

EE2 Det var enkelt för mig att lära mig använda direktöverföring 
till NDR. 3,86 4 4 

EE3 Det var enkelt för mig att utveckla en färdighet i användan-
det av direktöverföring till NDR. 3,77 4 4 

Social influence Medelvärde Median Typvärde 

SI1 Min chef tycker att jag borde använda direktöverföring till 
NDR när jag registrerar patienter. 3,77 4 4 

SI2 Mina arbetskamrater tycker att jag borde använda direktö-
verföring till NDR när jag registrerar patienter. 3,36 3,5 4 

Facilitating conditions Medelvärde Median Typvärde 

FC1 Jag har de resurser som krävs för att använda direktöverfö-
ring till NDR vid registrering av patienter. 3,77 4 4 

FC2 Jag har tillräckligt med kunskap för att använda direktöver-
föring till NDR vid registrering av patienter. 3,82 4 4 

FC3 Det finns tillgång till support(en speciell person eller avdel-
ning) om det skulle uppstå svårigheter vid användningen av 
direktöverföring till NDR. 

3,45 4 4 

Trust Medelvärde Median Typvärde 

T1 Jag har tillit till att direktöverföringen för över data korrekt till 
NDR. 2,68 3 2 

T2 Jag känner ett behov av att validera att patientdata över-
förts korrekt till NDR efter en registrering. 2,64 3 3 

T3 
 
 

Direktöverföring tillhandahåller registreringen av patient-
uppgifter till NDR väl. 2,91 3 3 
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Disconfirmation (perceived usefulness) Medelvärde Median Typvärde 

DPU1 Jämfört med mina första förväntningar så leder direktöver-
föring till NDR att registreringen av en patient går _______ 
än förväntat. 

3,00 3 3 

DPU2 Jämfört med mina första förväntningar så gör direktöverfö-
ring det _______ att registrera patienter till NDR. 3,23 3 3 

DPU3 Jämfört med mina första förväntningar så gör direktöverfö-
ring till NDR mitt arbete med registrering av patienter 
_______ effektivt än förväntat. 

3,00 3 3 

Disconfirmation (effort expectancy) Medelvärde Median Typvärde 

DEE1 Jämfört med mina första förväntningar så var direktöverfö-
ring till NDR _______ att använda än förväntat. 3,23 3 3 

DEE2 Jämfört med mina första förväntningar så var direktöverfö-
ring till NDR _______ att lära sig att använda än förväntat. 3,27 3 3 

DEE3 Jämfört med mina första förväntningar så var det _______ 
att utveckla en färdighet i att använda direktöverföring till 
NDR. 

3,36 3 4 

Disconfirmation (social influence) Medelvärde Median Typvärde 

DSI1 Jämfört med mina första förväntningar så anser min chef att 
det är _______ viktigt att använda direktöverföring till NDR 
än vad jag förväntade mig. 

2,95 3 3 

DSI2 Jämfört med mina första förväntningar så anser mina ar-
betskamrater att det är _______ viktigt att använda direktö-
verföring än vad jag förväntade mig. 

2,55 2,5 2 

Disconfirmation (facilitating conditions) Medelvärde Median Typvärde 

DFC1 Jämfört med mina första förväntningar så är andelen resur-
ser som jag anser nödvändiga för att använda direktöverfö-
ring till NDR ______ än vad jag förväntade mig. 

2,32 2 2 

DFC2 Jämfört med mina första förväntningar så är min kunskap i 
användandet av direktöverföring till NDR ______ än vad jag 
förväntade mig. 

2,95 3 3 

DFC3 Jämfört med mina första förväntningar så är tillgången till 
support och hjälp(från en specifik person eller avdelning) 
när problem uppstår vid direktöverföring till NDR _______ 
än vad jag förväntade mig. 

2,64 3 3 

Disconfirmation (trust) Medelvärde Median Typvärde 

DT1 Jämfört med mina första förväntningar så är min tillit till att 
direktöverföringen av data till NDR görs korrekt ______ än 
jag hade förväntat mig. 

2,50 3 3 
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DT2 Jämfört med mina första förväntningar så är mitt behov av 
att validera att data har överförts korrekt till NDR 
_________ än jag hade förväntat mig. 

2,68 3 3 

DT3 Jämfört med mina första förväntningar så tillhandahåller di-
rektöverföring registreringen av patienter till NDR _______ 
än jag hade förväntat mig. 

2,68 3 3 

Attitude Medelvärde Median Typvärde 

ATT1 Sammanlagt så anser jag att införandet av direktöverföring 
till NDR är en _______ idé. 3,95 4 4 

ATT2 Sammanlagt så anser jag att införandet av direktöverföring 
till NDR är ett _______ drag. 3,91 4 4 

Satisfaction Medelvärde Median Typvärde 

SAT1 Jag är _______ nöjd/missnöjd med mitt användande av di-
rektöverföring till NDR. 3,36 3 3 

SAT2 Jag är _______ frustrerad/belåten med mitt användande av 
direktöverföring till NDR 3,18 3 4 

SAT3 Jag är _______ otillfredsställd/tillfredsställd med mitt an-
vändande av direktöverföring till NDR 3,23 3 3 

Continuance intention Medelvärde Median Typvärde 

INT1 Det är min avsikt att fortsätta använda direktöverföring till 
NDR för att registrera patienter. 4 4 4 

INT2 Jag planerar att fortsätta använda direktöverföring till NDR 
för att registrera patienter. 4 4 4 

INT3 Jag kommer att fortsätta använda direktöverföring till NDR 
för att registrera patienter. 4 4 4 
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Appendix 3 - Korrelationer för enkätsvar 

 

PU
1

PU
2

PU
3

EE1
EE2

EE3
SI1

SI2
FC1

FC2
FC3

T1
T2

T3
DPU

1
PU1

1,00
PU2

0,48
1,00

PU3
0,47

0,85
1,00

EE1
0,90

0,45
0,42

1,00
EE2

0,30
0,21

0,09
0,35

1,00
EE3

0,79
0,42

0,38
0,89

0,42
1,00

SI1
-0,26

-0,29
-0,26

-0,23
-0,15

-0,21
1,00

SI2
-0,31

-0,32
-0,41

-0,37
-0,33

-0,31
0,57

1,00
FC1

0,08
-0,11

-0,06
0,13

0,08
0,18

-0,17
-0,13

1,00
FC2

0,14
-0,04

0,00
0,19

0,12
0,24

-0,14
-0,31

0,74
1,00

FC3
-0,31

-0,01
0,07

-0,26
-0,24

-0,21
-0,06

0,29
-0,07

-0,12
1,00

T1
0,45

0,63
0,58

0,38
0,17

0,45
-0,24

-0,03
0,37

0,31
0,14

1,00
T2

-0,51
-0,53

-0,47
-0,50

-0,26
-0,59

0,01
0,11

-0,15
-0,04

-0,02
-0,70

1,00
T3

0,39
0,18

0,11
0,25

0,16
0,28

-0,44
-0,13

0,52
0,41

0,08
0,69

-0,41
1,00

DPU1
0,49

-0,10
-0,10

0,51
0,22

0,54
0,00

0,10
0,44

0,15
0,00

0,28
-0,49

0,51
1,00

DPU2
0,45

0,40
0,26

0,44
-0,12

0,42
0,14

0,19
-0,38

-0,24
0,02

0,14
-0,31

0,06
0,31

DPU3
0,49

0,10
0,00

0,51
0,22

0,54
0,00

0,10
0,00

-0,15
0,00

0,09
-0,35

0,25
0,63

DEE1
0,52

0,26
0,14

0,51
0,13

0,35
-0,10

0,02
0,15

0,13
-0,17

0,05
0,05

-0,06
0,11

DEE2
0,30

0,05
0,00

0,27
-0,04

0,24
-0,08

0,08
0,48

0,47
-0,14

0,08
0,15

0,07
0,12

DEE3
0,54

0,16
0,10

0,51
0,02

0,48
-0,02

-0,08
0,52

0,50
-0,29

0,31
-0,20

0,32
0,47

DSI1
-0,04

-0,12
-0,37

-0,17
-0,20

-0,03
0,37

0,41
0,20

0,22
-0,30

0,05
-0,19

0,19
0,20

DSI2
-0,02

0,17
0,00

-0,10
0,12

-0,04
0,39

0,54
0,21

0,15
0,25

0,45
-0,39

0,33
0,31

DFC1
-0,14

-0,30
-0,17

-0,20
-0,01

-0,08
0,08

0,15
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