
Statistiska Institutionen 
Kandidatuppsats 
Handledare: Inger Persson 
Höstterminen 2014 

 

 

 

 

Införandet av nätjournal 
En analys av vårdförbundets medlemmars inställning 

 

Sara Nilsson Hörnell och Jonas Ström 

 

 
 

 

 

 
 

 



Sammanfattning 

Denna uppsats presenterar en undersökning av Vårdförbundets medlemmars inställning till 

nätjournal. Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan medlemmarnas 

inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att nätjournal kommer påverka 

patienten samt deras eget arbete. 

En modell, som tagits fram genom explorativ och konfirmativ faktoranalys, presenterar relationen 

mellan medlemmarnas inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att 

nätjournal kommer påverka patienten samt deras eget arbete i en strukturell ekvationsmodell. 

Undersökningen presenterar relationen utifrån medlemmarnas länstillhörighet. Länen är 

grupperade efter andel som ställer sig negativa till nätjournal som reform och fyra grupperingar 

kan urskiljas i en klusteranalys. Resultatet från undersökningen visar att det finns ett samband 

mellan inställning till nätjournal som reform och hur medlemmarna tror att nätjournal kommer 

påverka patienten samt deras eget arbete. Starkast relation till inställning till nätjournal som 

reform, i samtliga grupper, har frågor som berör patienten och hur denna påverkas av nätjournal. 

Skillnaderna mellan länsgrupperingarna kan urskiljas i fem enskilda frågor; ”Ditt sätt att skriva i 

journalen förändras av Journal på nätet?”,  ”Patienter tar skada av den information de får via sin 

journalåtkomst?”,  ”Obehöriga kommer att kunna ta del av patientuppgifter genom Journal på 

nätet?”,  ”Journal på nätet ger en mer informerad patient?”  och  ”Patienters följsamhet till 

behandling ökar med tillgången till Journal på nätet?”. 

Nyckelord: Klusteranalys, faktoranalys, SEM, robust maximum likelihood, nätjournal 
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1 Introduktion 
I en nära framtid kommer det ske ett nationellt införande av patienters möjlighet att läsa sin 

journal via nätet, vissa län har redan introducerats i nätbaserad journal. I och med införandet 

startades projektet DOME (Deployment of Online Medical records and E-health services), som är 

ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och högskolan i Skövde. Projektet 

har som syfte att skapa bättre underlag för kommande införande av nätjournal i Sveriges län. En 

del av underlaget för införandet består av att få kunskap om de anställdas inställning till hur 

nätjournal tros påverka arbete och patient. För att undersöka hur personal tror att nätjournal 

kommer påverka dem och patienter har barnmorskor och sjuksköterskor i hela Sverige som är 

medlemmar i Vårdförbundet svarat på en webbenkät under Mars 2014. Uppsala län 

introducerades till nätjournal redan år 2012 och Skåne läns införande av nätjournal skedde under 

perioden för webbenkäten. 

Syftet med denna studie är att undersöka relationer mellan de olika frågor som Vårdförbundets 

medlemmar har besvarat och deras inställning till nätjournal som reform.  

I vår studie vill vi kunna besvara:  

x Finns det någon variation för inställningen till nätjournal som reform mellan länen? 

x Skiljer sig relationen mellan inställningar till hur medlemmarna uppfattar nätjournal och 

dess påverkan på arbete och patient, beroende på inställning till nätjournal som reform? 
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2 Data 
 2.1 Urval 
Webbenkäten riktar sig till dem som har en barnmorske- eller sjuksköterskeutbildning och som 

har en e-postadress registrerad i Vårdförbundets register. Av Vårdförbundets medlemmar är det 

84 640 individer som uppfyller dessa kriterier och av dessa har 10 % valts ut. 20 %(596 st) av det 

urvalet är verksamma i Uppsala och detta var en medveten överrepresentation för att vara säkra 

på att få tillräckligt med respondenter från Uppsala. Resten av urvalet är proportionerligt 

slumpade efter län i övriga landet.  

2.2 Enkäten 
Datainsamlingen pågick från 2014-03-07 – 2014-04-05 och det skickades ut till totalt 8 460 

individer. Av dessa svarade 2867 stycken, 356 var inte kontaktbara, fyra deltog men lämnade 

blanka svar. Detta ger en svarsfrekvens på 35,4 %. 

Enkäten är bestående av totalt 44 frågor. Av dessa är åtta bakgrundsfrågor, 36 inställningsfrågor 

och sju fritextfält. Svarsalternativen till inställningsfrågorna är i form av en ordinal kategorisk 

skala. Respondenten får där markera ett svar mellan 1 och 5 till vilken grad den instämmer i 

frågorna,  där  1  menar  ”Inte  alls”  och  5  ”I  Hög  Utsträckning”. 

Enkätens 36 inställningsfrågor rör medlemmens uppfattning om dagens journal, patienters 

delaktighet i vården samt uppfattning om införandet av nätjournal och dess påverkan på deras 

arbete. Hur man ställer sig till nätjournal som reform är en av frågorna bland dessa 36 

inställningsfrågor. För att se enkäten i sin helhet, se Appendix 8. 

2.3 Inkluderade variabler 
För denna uppsats undersöks ”inställning till nätjournal som reform” (x13) och relationen till 

övriga 35 inställningsfrågor, se appendix 1. För att undersöka detta delas inställning till 

nätjournal in i negativ och icke negativ till nätjournal som reform, där alla respondenter med svar 

1 och 2 indelas i den negativa delen som indikerar att man ställer sig negativ till nätjournal som 

reform och övriga i den inte-negativa delen. I analysen kommer ”inställning till nätjournal som 

reform” att utgöras av en binär variabel där negativ till ”inställning till nätjournal som reform” är 

1, och inte-negativ är 0. 
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Som bakgrundsvariabel har vi valt att använda oss av vilket län/region individens arbetsplats 

ligger. Det ger oss möjlighet att analysera huruvida respondenternas inställningar skiljer sig åt 

beroende på vilket län individen är hemmahörande i. Det finns i datamaterialet 21 olika 

länstillhörigheter. 

Inställningsvariablerna kommer att presenteras i deras förkortning (X1, X2, etc) i denna 

undersökning, se frågorna i sin helhet i appendix 1. 

3 Metod 
För att utföra en undersökning av inställning till nätjournal och hur den skiljer sig åt utifrån län-

tillhörighet utför vi först en klusteranalys för att identifiera grupperingar inom variabeln län 

utifrån andelen svarande i varje län som ställer sig negativ till nätjournal som reform. 

Klusteranalysen utförs i syfte att gruppera länen för att fortsatt analys av hur variablerna påverkar 

inställning till nätjournal som reform genomförs i färre grupper mot alternativet 21 län. För denna 

del av undersökningen krävs ingen slutsats om gruppering av län är objektivt rätt eller fel, det är 

således endast ett verktyg för att förenkla analysen av inställning till nätjournal bland länen. Detta 

gör klusteranalysen till ett bra val av metod, då den är enkel, saknar antaganden av data och är en 

väl dokumenterad metod. Klusteranalysen genomförs genom det statistiska programmet SAS. 

För att analysera variablernas relation till inställningen till nätjournal som reform utförs först en 

faktoranalys. Faktoranalys har som fördel att den kan reducera ett stort antal variabler till färre 

faktorer vilket innebär att det är en bra metod för oss att använda då den ger en statistisk 

motiverad indelning mot alternativet av ett subjektivt urval av variabler. Faktoranalysen startar 

med en explorativ faktoranalys på hela datasetet, inte på de grupperingar som skapats i 

klusteranalysen. Explorativ faktoranalys gör en skattning av vilka variabler som hör ihop och kan 

bilda en gemensam faktor. De faktorer med tillhörande variabler som den explorativa 

faktoranalysen presenterar används sedan i den konfirmativa faktoranalysen. Den explorativa 

faktoranalysen genomförs även den genom det statistiska programmet SAS. Den konfirmativa 

delen utförs först på hela datasetet, som i den explorativa faktoranalysen, för att avgöra om de 

faktorer som den explorativa faktoranalysen producerade är passande för variablerna eller om den 

behöver modifieras. Faktoranalysen sker på hela datasetet för att alla grupper av län ska utgå från 

samma resultat för att vara jämförbara.  För att slutligen besvara hur relationen mellan 
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variablerna och inställningen till nätjournal som reform ser ut skattas en strukturell 

ekvationsmodell. En strukturell ekvationsmodell används eftersom det är en fortsättning på 

konfirmativ faktoranalys och som undersöker relationer mellan faktorer, i denna undersökning 

relationen mellan de skapade faktorerna i konfirmativa analysen och inställning till nätjournal 

som reform. Den konfirmativa faktoranalysen och den strukturella ekvationsmodellen genomförs 

i programmet Lisrel som är utformat för att bland annat hantera konfirmativ faktoranalys och 

strukturell ekvationsmodellering. 

Ett alternativ för att besvara frågeställningen är att utföra en logistisk regression med inställning 

till nätjournal, negativ eller icke negativ, som binär beroende variabel. Variabeln län som 20 

binära oberoende variabler i den logistiska regressionen och övriga inställningsfrågorna som 

kontrollvariabler. Ett problem som uppkommer i denna typ av metod är att antalet oberoende- 

och kontrollvariabler blir till antalet väldigt många, särskilt i fallet för denna undersökning. 

Eftersom inställningsvariablerna är av ordinal struktur med fem svarsalternativ innebär det att 

antalet kontrollvariabler i regressionen skulle bli 4x35 om man inkluderade samtliga 

inställningsvariabler. Ett urval av variabler skulle kunna ske utifrån deras korrelation till 

inställning till nätjournal som reform för att reducera antalet, det skulle dock krävas en 

undersökning av hur korrelationen för varje variabel ser ut i respektive län och om korrelationen 

skiljer sig för länen skulle problemet med stort antal variabler kvarstå. En logistisk regression 

antar också att det inte finns någon multikollinaritet mellan de oberoende variablerna, dvs. hög 

korrelation. På grund av enkätens utformning och snarlika formuleringar av frågor skulle 

multikollinaritet troligtvis utgöra ett problem. Valet av att utföra en faktoranalys och att fortsätta 

med en strukturell ekvationsmodell gör att problematiken ovan som uppkommer i exemplet 

logistisk regression undviks. 

 

  



6 
 

3.1 Klusteranalys 
Första steget i analysen är att finna grupper av län med liknande andel svarande som är negativa 

till nätjournal som reform genom en klusteranalys. Klusteranalys är en klassificeringsmetod som 

identifierar grupperingar i data, så kallade kluster. Inom ett kluster ska observationerna vara så 

homogena som möjligt och mellan kluster ska observationerna vara så heterogena som möjligt. 

Genomförandet av klusteranalysen påbörjas genom att först välja en eller fler variabler som ska 

karaktärisera grupperna, i fallet för denna undersökning andel som ställer sig negativ till 

nätjournal som reform. Genom att beräkna likheterna/olikheterna mellan alla observationer 

utifrån den/de valda variablerna skapas referenser för vilka observationer som liknar varandra 

(Hair, Anderson, Tatham & Black 1992, kapitel sju). 

3.1.2 Euklidiska avståndet 
Klusteranalys inleds med att räkna ut avståndet mellan samtliga observationer baserat på deras 

värden i den/de variabler som ska karakterisera observationen i klusteranalysen. Det finns flera 

olika metoder att räkna ut avståndet mellan observationer, en av dem är euklidiska avståndet som 

är lämpat för kontinuerliga variabler1. Eftersom indelningen ska ske efter andelen negativa i varje 

län använder vi oss av en kontinuerlig variabel och använder den euklidiska metoden. 

För beräkning av avståndet mellan observationerna A och B räknas summan av skillnaden mellan 

samtliga variabler ut som används (Hair, Anderson, Tatham & Black 1992, kapitel 7). Metoden 

applicerad på indelning av län efter andelen individer i respektive län som svarat negativt till en 

reform av nätjournaler: 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑙ä𝑛  𝐴  𝑜𝑐ℎ  𝐵 = |𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ä − 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 ä | 

I och med att klusterindelningen av län ska ske enbart efter inställningen till reform med 

nätjournaler blir beräkningen väldigt förenklad och det blir ingen sammanvägning mellan 

variabler som det blir när man använder sig av fler variabler. 

3.1.3 Indelning i kluster – Complete linkage 
Efter att skillnaden mellan samtliga län räknats ut påbörjas indelningen av kluster. För att dela in 

län i kluster finns det flera alternativ. Det första steget är att bestämma om man vill använda sig 

                                                 
1 För mer information av olika metoder för uträkning av avstånd se Everitt, Landau & Leese (2001). 
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av en hierarkisk eller icke-hierarkisk metod. För den icke-hierarkiska metoden är antal kluster 

redan förbestämt medan den hierarkiska metoden består av en presentation av en serie möjliga 

kluster (Everitt, Landau & Leese, 2001, kapitel 4). Indelningen av län sker genom den hierarkiska 

metoden eftersom det inte finns någon förbestämd önskan om antal kluster. För den hierarkiska 

metoden väljer man sedan vilken metod man vill använda för att kluster ska skapas. Vi har valt 

att skapa kluster  genom  ”complete  linkage”. Metoden delar in kluster efter att den maximala 

skillnaden mellan län och eventuella extremvärden i olika riktningar ställs som varandras 

motparter.  Andra  metoder,  som  exempel  ”average  linkage”,  motverkar  inverkan  från  

extremvärden genom att utgå från medelvärdet i varje kluster2 (Everitt, Landau & Leese, 2001, 

kapitel 4). För indelning av län är motverkan av extremvärden inte av intresse, om vissa län har 

extrema skillnader är det av intresse att dessa separeras i första hand. För att avgöra hur många 

kluster som är lämpliga att välja undersöks hur mycket av variansen för andelen negativa i län 

som kan förklaras av antalet kluster (𝑅 ) och en stor skillnad mellan två 𝑅  efterliggande 

klustersammandragningar indikerar val av antalet kluster. 

 

3.2 Explorativ faktoranalys 
För att analysera variablernas relation till inställningen till nätjournal som reform utförs först en 

faktoranalys. Faktoranalysen inleds med en explorativ del för hela datamaterialet, inte efter 

resultat från klusteranalysen. Explorativ faktoranalys är en metod som används för att summera 

data till färre variabler genom att kategorisera ordinarie variabler i grupper som representerar nya 

variabler, så kallade faktorer. En faktor kan beskrivas som en underliggande gemensam 

dimension för variablerna. Antalet faktorer och vilken faktor en variabel tillhör avgörs utifrån 

korrelationen mellan de ordinarie variablerna (Hair, mfl. 1992, kapitel 6). 

3.2.2 Polykorisk korrelationsmatris 
Eftersom antalet faktorer och vilken faktor en variabel bör tillhöra avgörs efter korrelationen 

bland variablerna, i denna undersökning inställningsvariablerna, så krävs det en 

korrelationsmatris för analysen. I och med att de variabler som används i faktoranalysen är 

besvarade  på  en  skala  från  1  till  5,  där  1  representerar  ”inte  alls”  och  5  representerar  ”i  hög  

                                                 
2 För mer information om metoder för kluster indelning se Everitt, Landau & Leese (2001). 
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utsträckning”,  är  variablerna ordinala kategoriska variabler. Korrelation för ordinala variabler 

räknas vanligtvis ut genom Spearmans korrelationsmetod (Rigdon och Ferguson, 1991). Det kan 

dock antas att det finns underliggande kontinuerlig konstruktion och därför kan en polykorisk 

korrelationsmatris användas (Jöreskog, 1994). Fördelen är att kontinuerliga variabler, till skillnad 

från ordinala i Spearmans korrelation, tillför mer information. Uträkningen sker med hjälp av en 

icke observerbar kontinuerlig variabel som är normalfördelad. 

Korrelationsmatrisen estimeras genom att maximera log-likelihood funktionen: 

𝑟 = ln 𝐿 =   ∑ ∑ 𝑛𝑎𝑏
(𝑖𝑗) 𝑙𝑜𝑔𝜋𝑎𝑏(𝑖𝑗)  

Där 𝑟 är den polykoriska korrelationen mellan variablerna 𝑖  𝑜𝑐ℎ  𝑗. ln  𝐿 är ”log-likelihood”. 𝑚 är 

gränsvärdet, dvs alternativen i den ordinala skalan. 𝑛( ) är antalet fall för kategorin a (ex;;  1  ”inte  

alls”)  med variabeln 𝑥  och kategorin b (ex;;  5  ”i  hög  utsträckning”)  med  variabeln 𝑥 . 𝜋( ) är 

sannolikheten att den icke observerbara variabeln befinner sig mellan två värden på den 

kategoriska ordinala skalan utifrån en standard-normalfördelning. För utförligare detaljer se, 

Yang-Wallentin, Jöreskog & Lou (2010). 

Den polykoriska matrisen exkluderar de observationer som har ett eller fler saknade värden i 

någon av de inkluderade variablerna. 

3.2.3 Faktoranalys – Estimering 
Explorativ faktoranalys presenterar möjliga faktorer och varje variabels relation (faktorladdning) 

till respektive faktor. Explorativ faktoranalys utgår från att korrelation mellan variabler beror på 

de underliggande faktorerna och den bygger därför på den polykoriska korrelationen som 

presenterats i föregående stycke. Faktoranalysen börjar med att ersätta diagonalen i 

korrelationsmatrisen med den estimerade gemensamma variansen för variablerna. För att sedan 

erhålla faktorladdningar för att se relationen mellan variablerna, som i faktoranalysen benämns 

som indikatorer, och respektive faktor används estimeringsmetoden ”Principal Axis Factoring”. 

Metoden, till skillnad från exempelvis maximum-likelihood3, gör inga antaganden om att data är 

normalfördelad (Timm, 2002, kapitel 8.9). Eftersom den explorativa delen är ett steg till den 

slutliga analysen och inga slutsatser ska dras om någon population efter resultatet i explorativa 

faktoranalysen behöver vi inte göra något antagande om normalfördelad data och väljer att 
                                                 
3 För att läsa mer om olika estimeringsmetoder för explorativ faktoranalys se Timm (2002). 
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använda  ”Principal Axis Factoring”. I genomförandet antas att: Medelvärdet för 

inställningsvariablerna, faktorerna och den icke gemensamma variansen (standardfelet för 

respektive inställningsvariabel) är noll, variansen för inställningsvariablerna och faktorn är ett, 

korrelationen mellan faktorerna och den icke gemensamma variansen (standardfelet) är noll samt 

att korrelationen mellan faktorerna är noll (Sharma, 1996, kapitel 5). Estimeringen utförs genom 

upprepade skattningar av den gemensamma variansen. Den största skillnaden mellan den senaste 

och den tidigare utförda skattningen jämförs med ett förbestämt konvergensvärde. Om den största 

skillnaden är större än konvergensvärdet ersätts den tidigare skattningen med den nya och 

upprepandet fortsätter (Sharma, 1996, kapitel 5). I SAS är konvergensvärdet 0.001 satt till 

standard (SAS/STAT 12.3 User´s Guide). 

Den starkaste faktorladdningen som erhålls för respektive variabel är den som avgör vilken faktor 

den ska tillhöra. För att tydliggöra relationen mellan variablerna och faktorerna utförs rotation av 

axlarna. Rotation innebär att den faktorn som en variabel har den starkaste relationen till kommer 

att maximeras och den svagaste att minimeras, resultatet förändras inte enbart förtydligas (Timm, 

2002, kapitel 8.9). 

För faktoranalys presenteras Kaiser´s mått som förklarar hur väl respektive indikator passar in 

med de andra indikatorerna i faktorerna. Måttet utgår efter den parvisa korrelationen mellan varje 

par av indikatorer där påverkan från samtliga andra indikatorer inte tas in och ska vara så liten 

som möjligt. Kaiser´s mått ger även ett översiktligt resultat för samtliga indikatorer, 0.9 och 0.8 

anses mycket bra, medan ett värde under 0.5 inte är acceptabelt (SAS/STAT 12.3 User´s Guide). 

 

3.3 Konfirmativ faktoranalys  
Efter den explorativa faktoranalysen används resultatet till att utföra en konfirmativ faktoranalys. 

Konfirmativ faktoranalys används huvudsakligen för att testa en hypotes utifrån tidigare bevis 

eller teori, exempelvis som i denna undersökning från explorativ faktoranalys, för att se om den 

teoretiska modellen är användbar (Brown, 2006, kapitel 3). Vår hypotes grundar sig på det 

resultat vi får genom den explorativa faktoranalysen och vi ska avgöra om de faktorer som blir 

producerade är passande för de förklarande variablerna eller om modellen behöver modifieras. 

Den konfirmativa analysen utgår från samma antaganden som den explorativa analysen (se 

kapitel 3.2.3).  
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3.3.1 Faktoranalys – Estimering 
I den explorativa faktoranalysen utgår estimeringen av faktortillhörigheten från att faktorerna är 

okända. För konfirmativ faktoranalys specificeras faktorerna och blir därmed kända. Den modell 

som ska estimeras i konfirmativ faktoranalys kommer anta formen: 

𝒙∗ =   𝚲𝝃 +   𝜹 

Där 𝒙∗ är de icke-observerbara variablerna som ligger till grunden för den polykoriska 

korrelationsmatrisen, 𝚲 är en matris innehållande faktorladdningarna, 𝝃 är faktorerna för 𝒙∗ och 𝜹 

är variationen i 𝒙∗ som inte kan förklaras av faktorn (Yang-Wallentin, mfl, 2010). 

För att specificera faktorerna och variationen i 𝒙∗ som inte kan förklaras av des faktor som krävs 

för att estimera modellen ovan finns det olika metoder. Exempel på de vanligaste metoderna för 

att estimera dessa parametrar är  ”maximum-likelihood” (ML),  ”unweighted  least  squares” (ULS) 

och  ”weighted  least  squares” (WLS). ML är den metod som är mest använd och rekommenderad. 

ML gör dock antagandet, till skillnad från de andra metoderna, att data är normal fördelat 

(Brown, 2006, kapitel 3). I och med att data som behandlas i denna undersökning är av ordinal 

karaktär kan data inte antas vara normal fördelat. För att ordinala variabler ska vara passande i en 

konfirmativ faktoranalys och kunna erhålla korrekta statistikor för att bedöma modellen bör man 

använda en robust-estimering, detta bör appliceras för samtliga metoder, ML, ULS och WLS 

(Yang-Wallentin, mfl, 2010). Robust-ML har fördelen att estimera med större korrekthet än 

robust-ULS och robust-WLS när urvalet som ska analyseras är mindre eller i medium storlek 

(Brown, 2006, kapitel 3). I och med att data slutligen kommer att analyseras utifrån grupperingar 

av län kommer data delas upp och utgöra grupper där antalet observationer kan variera och utgöra 

ett färre antal för somliga grupper så kommer estimeringen ske genom robust-ML. Estimering 

med robust-ML sker genom den polykoriska korrelationsmatrisen (se kapitel 3.2.2) och en 

asymptotisk kovariansmatris som presenteras i nästkommande kapitel. 

 

3.3.2 Asymptotisk  Kovariansmatris 
Robust estimering av parametrarna som behövs för att estimera modellen för konfirmativ 

faktoranalys sker genom att använda en asymptotisk kovariansmatris. I och med att den 

polykoriska korrelationsmatrisen är asymptotiskt linjär i proportionerna används 

kovariansmatrisen från proportionerna i den polykoriska korrelationsmatrisen för att skapa den 
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asymptotiska kovariansmatrisen (Yang-Wallentin, mfl, 2010). Asymptotiska kovariansmatrisen 

ser ut som följande: 

 

𝑁𝐴𝐶𝑜𝑣 𝑟 , 𝑟 =    Υ( )𝑁  𝐶𝑂𝑉 𝑃( ), 𝑃( ) Υ( ) 

Där 𝑁 är antalet observationer. 𝑟 , 𝑟  är de skattade proportionerna för variablerna g, h, i och j. 

A symboliserar namnet asymptotisk. 𝑚 är antalet kategorier i den ordinala skalan. 

𝐶𝑂𝑉 𝑃( ), 𝑃( )  är kovariansmatrisen för proportionerna från polykoriska-matrisen för 

variablerna g, h, i och j, i kategorierna a, b, c, d från den ordinala skalan. Υ( ) och Υ( )  är 

linjäriteten i proportionerna för variablerna g, h, i och j, i kategorierna a, b, c, d från den ordinala 

skalan. För utförligare detaljer, se Jöreskog (1994) 

 

3.3.3 Robust estimering med maximum-likelihood 
Asymptotiska kovariansmatrisen och den polykoriska korrelationsmatrisen används slutligen för 

att estimera parametrarna som ingår i den konfirmativa modellen (se kapitel 3.3.1), denna 

estimering  sker  genom  en  ”fitting  funktion”.  De olika robusta metoderna, ML, ULS och WLS (se 

kapitel 3.3.1) har  ”fitting  funktioner”  som  skiljer  sig  åt.  För  robust-ML så minimeras  ”fitting  

funktionen”,  funktionen som estimeras genom polykoriska korrelationsmatrisen och asymptotiska 

kovariansmatrisen, minimerar skillnaden mellan dessa två matriser (Yang-Wallentin, mfl, 2010). 

”Fitting  funktionen” för robust-ML som ska användas i denna undersökning ser ut som följande: 

 

𝐹 = ln|𝑆| − ln|𝛴| + 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒  [(𝑆)(Σ )] − 𝑝 

Där 𝐹 är  ”fitting  funktion”.  𝑆 är den polykoriska korrelationsmatrisen, 𝛴 är den asymptotiska 

kovariansmatrisen, 𝑝 är  ordningen  för  variabeln  i  matrisen  och  ”trace”  är  summan  av  värdena  i  

diagonalen för matrisen  𝑆 och 𝛴 (Yang-Wallentin, mfl, 2010). 

 



12 
 

3.3.4 Mått på Goodness-of-fit 
När modellen i den konfirmativa faktoranalysen är estimerad ska den analysers utifrån dess 

lämplighet. Respektive indikators faktorladdning till de förbestämda faktorerna måste befinna sig 

inom intervallet -1 till 1 och indikatorns standardfel mellan 0 och 1. En indikators standardfel är 

dess unika varians, den varians som indikatorn inte har gemensam med de andra indikatorerna i 

samma faktor. Faktorladdningen är roten ur den gemensamma variansen, så en indikators 

faktorladdning i kvadrat och dess standardfel måste summera till ett. Om en indikator har ett högt 

standardfel betyder det att lite av variansen hos indikatorn kan förklaras av faktorn och 

faktorladdningen blir lägre. En faktorladdning under ca 0.7, vilket motsvarar ett standardfel över 

0.5, anses vara dåligt (Sharma, 2005, kapitel 6). För att avgöra hur väl modellen passar data i 

helhet kommer test-statistikorna Satorra-Bentler´s  𝜒 , ”Root  Mean  Square  Error  of  

Approximation”(RMSEA) och ”Comparative  Fit  Index  ” (CFI) att presenteras. För modeller 

estimerade med robust maximum-likelihood bör Satorra-Bentler-𝜒  användas istället för vanliga 

𝜒 - test (Brown, 2006, kapitel 3). 𝜒  är ett test för hur dåligt modellen passar data och ett lägre 

värde är därför bättre och ett högt p-värde indikerar att modellen passar(Jöreskog och Sörbom, 

1993, kapitel 4). 𝜒 - test ska alltid analyseras med försiktighet då värdet ökar tillsammans med 

stort antal observationer (Sharma, 2005, kapitel 6) och kompletteras därför med RMSEA och 

CFI. RMSEA presenterar hur väl modellen passar för applicerade data där ett värde < 0.05 är 

önskvärt och <0.1 är acceptabelt (Brown, 2006, kapitel 3). För få observationer gör att RMSEA 

tenderar att ge höga värden fast modellen är passande för data(Chen, Curran, Bollen, Kirby & 

Paxton, 2008), därför kommer värdet för CFI vara avgörande för hur väl modellen passar data då 

CFI presterar bra för grupper med få observationer (Tabachnick & Fidell, 2007). CFI presenterar 

resultat för hur bra modellen är i jämförelse till en modell där kovariansmatrisen, en så kallad 

oberoende modell, är satt till noll för samtliga indikatorer. Värdet för CFI ges mellan noll och ett 

och bör vara över 0.9 för att modellen ska anses passa väl till data (Brown, 2006, kapitel 3).  

 

3.3.5 Förbättra estimerad modell 
I den explorativa faktoranalysen är det den starkaste faktorladdningen som erhålls för respektive 

variabel som avgör vilken faktor den ska tillhöra. En variabel kan dock ha en relation med fler än 

en faktor. Lisrel producerar ett modifikationsindex för varje relation mellan en indikator och en 
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faktor i modellen som har en relation men som inte har bestämts utifrån den teoretiska hypotesen, 

det vill säga den explorativa faktoranalysen i denna undersökning. Detta index estimerar den 

minskning i 𝜒  som skulle inträffa om indikatorn även sattes i samband till den andra faktorn och 

vad denna faktorladdning skulle vara i närheten av för storlek. Det innebär att vi kan använda oss 

av detta modifikationsindex för att förbättra modellen om en observerbar variabel även skulle ha 

ett samband med en annan faktor. Enbart relativt stora modifikationsindex är av intresse för att 

förbättra modellen och den nya estimerade faktorladdningen får inte vara utanför dess möjliga 

intervall (Jöreskog och Sörbom, 1993, kapitel 3). 

 

3.4 Strukturell Ekvations modellering (SEM) 
Utifrån den konfirmativa faktoranalysen får vi en slutgiltig modell där de till stora antalet 

inställningsvariabler sammanfattats till faktorer. För att kunna analysera hur dessa faktorer 

förhåller sig till inställningar till nätjournal som reform konstruerar vi en strukturell 

ekvationsmodell. Den strukturella ekvationsmodellen specificerar relationerna mellan faktorerna 

och inställning till nätjournal som reform, där modellen bygger på responderande och förklarande 

faktorer. Modellen som ska estimeras blir då följande i ekvationsform: 

𝜂 =   Υ × 𝜉 +   𝛿   

där Υ  är faktorladdningen mellan respektive förklarande faktor, 𝜉 , och den responderande 

faktorn,  𝜂. 𝛿 är variationen i den responderande faktorn som inte kan förklaras av de förklarande 

faktorerna. 

För att tydligt visualisera modellen som ska estimeras presenteras den även i figur 1 i form av ett 

”Path  diagram”. 
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Figur 1.  “Path  diagram”  av  modellen  som  ska  estimeras 

 

Eftersom inställning till nätjournal som reform är ensam indikator till sin faktor antas det inte 

finnas något stanadardfel (Shumacker, Lomax 1996, kapitel 6). Vid estimering av modellen 

används då två begränsningar. standardfelet för indikatorn ”inställning till nätjournal som 

reform” fixeras till noll och faktorladdningen till dess faktor fixeras som en följd av detta till ett. 
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4 Resultat 
4.1 Kluster 
För att bestämma hur många kluster som är lämpliga att använda i den slutliga analysen av 

”inställning  till  nätjournal  som  reform”  bland  länen går vi efter tidigare nämnda kriterier, hög 

förklaringsgrad och stor skillnad till närliggande förklaringsgrad. Efter dessa kriterier har antalet 

klustergrupper valts till fyra. 

Antal kluster R-square 
Kluster 5 0.951 
Kluster 4 0.910 
Kluster 3 0.807 

Tabell 1. Förklaringsgrad presenterad för kluster med antal fem, fyra och tre. 

Tabell 1 visar förklaringsgraden för antal kluster som valts samt dess närliggande alternativ, för 

tabell med förklaringsgrader för samtliga alternativ av kluster se appendix 2. Tre kluster förklarar 

80.7% av variansen för  andel  ”negativa  till  nätjournal  som  reform”  bland  länen och fyra kluster 

förklarar 91% av variansen. Skillnaden mellan två och tre kluster är lika stor som skillnaden 

mellan tre och fyra kluster, men fyra kluster uppbär en mycket högre förklaringsgrad. Fem 

kluster ger en förklaringsgrad på 95.1%, vilket är högre än förklaringsgraden för fyra kluster men 

skillnaden är inte lika drastisk som innan och en 91% förklaringsgrad är tillfredställande.  

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Jämtland – 26.1% 
Uppsala – 28.5% 
 

Skåne – 49.5% 
Örebro – 53.8% 

Värmland – 32.5% 
Blekinge – 32.7% 
Gävleborg – 37.5% 
Västra Götaland – 38.2% 
Norrbotten – 38.8% 
 

Östergötland – 41% 
Västernorrland – 41.8% 
Södermanland – 43% 
Stockholm – 43% 
Kalmar – 43.8% 
Gotland – 44.4% 
Halland – 44.5% 
Västerbotten – 44.6% 
Dalarna – 45.3% 
Västmanland – 45.6% 
Jönköping – 46.1% 
Kronoberg – 46.9% 

Tabell 2. Län indelat i respektive klustergrupp. 

Ovan i tabell 2 kan vi se de län som grupperat sig med varandra. I grupp ett finns de län med 

lägst andel negativa till nätjournal som reform där andelen går från 26.1% till 28.5%, i grupp två 
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finns de med högst andel negativa där andelen går från 49.5% till 53.8%, i grupp tre är andelen 

negativa mellan 32.5% och 38.8%, och i grupp fyra är andelen negativa mellan 41% och 46.9%. 

4.2 Bortfall 
För att utföra alla delar av faktoranalysen och slutligen en strukturell ekvationsmodell används en 

polykorisk korrelationsmatris (se kapitel 3.2.2). I översikten av polykoriska 

korrelationsmatriserna som skapats inför faktoranalysen (se appendix 7) upptäcks att variabeln 

X12,  ”Det är till nytta för patienterna att deras anhöriga eller andra närstående har möjlighet att få 

ta del av journalen?”, är starkt korrelerad med variabeln X13,  ”eTjänsten  ”Journal  på  nätet”  är  en  

bra reform?”. I närmare undersökning upptäcks att korrelationen är upp mot 89% i de flesta 

grupper och så hög som 94% i grupp ett. En korrelation över 90% innebär problem i utförandet 

av faktoranalysen då indikatorer inte får antas ha ett perfekt linjärt samband till X13, eftersom 

denna  fråga  utgör  ”inställning  till  nätjournal  som  reform”4. På grund av detta resultat utesluts 

variabeln X12 från samtliga delar i faktoranalysen och antalet indikatorer reduceras till 34 

stycken. 

Eftersom de följande analyserna utesluter samtliga observationer som saknar något värde från 

någon av samtliga variabler reduceras data och presenteras i tabell 3. 

 Samtliga län Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

n innan reduc 2871 290 441 770 1366 

n efter reduc 2017 211 327 539 939 

Bortfall (%) 29.8% 27.3% 19.1% 30% 31.3% 

Bortfall för de 
negativa till 
nätjournal som 
reform (%) 

26.1% 29.1% 22.3% 27.4% 26.6% 

Bortfall för de 
inte-negativa 
till nätjournal 
som reform 
(%) 

25.6% 23.3% 22.9% 26% 26.9% 

Tabell 3. Antal och andel bortfall på grund av saknade värden från någon av variablerna. 

                                                 
4 Lisrel output ger gräns för positiv ultimat korrelation 0.1 enheter ifrån perfekt linjäritet(dvs, 1).  
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Tabell 3 visar att det totala bortfallet är relativt jämnt mellan grupp ett, tre och fyra, medan grupp 

två har ett lägre bortfall. Bortfallet är relativt jämnt bland negativa respektive icke-negativa till 

nätjournal som reform bland samtliga grupper vilket tyder på att det inte finns något systematiskt 

bortfall beroende på om svarande är negativ eller icke-negativ till nätjournal som reform.  
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4.3 Explorativ faktoranalys: resultat 
Som förklarats i metodavsnittet så börjar faktoranalysen med den explorativa delen för att skapa 

en teoretisk grund för den fortsatta analysen. Nedan resultat presenterar vilka 

inställningsvariabler som har en underliggande gemensam struktur. Inställningsvariablerna 

kommer att presenteras i deras förkortning (X1, X2, etc) i detta avsnitt och följande avsnitt som 

kommer för att underlätta presentationen, se frågorna i sin helhet i appendix 1. 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 
X1 0.70       
X2 0.74       
X3 0.59       
X4 0.50       
X5  0.83      
X6  0.74      
X7   0.57     
X8   0.59     
X9   0.42     
X10    0.60    
X11    0.53    
X14     0.53   
X15     0.83   
X16     0.65   
X17    0.83    
X18    0.82    
X19    0.72    
X20    0.72    
X21    0.33    
X22    0.51    
X23      0.53  
X24      0.72  
X25      0.62  
X26    0.29    
X27      0.50  
X28      0.42  
X29       0.66 
X30       0.77 
X31       0.67 
X32       0.67 
X33       0.66 
X34       0.62 
X35    0.67    
X36    0.64    
Kaiser´s översiktsmått = 0.914 

Tabell 4. Högsta faktorladdning för respektive indikator presenterad i faktor. 



19 
 

Resultatet från den explorativa faktoranalysen är presenterad i tabell 4. De högsta 

faktorladdningarna för respektive indikator är presenterade och det skapas sju faktorer för de 34 

indikatorerna. Antalen indikatorer till varje faktor varierar från två indikatorer som minst i faktor 

två, och elva indikatorer som mest i faktor fyra. Indikatorerna är presenterade efter varandra så 

som de är presenterade i enkäten och vi kan se att indelningen i faktorer sker tillsammans med 

närliggande uppställda indikatorer. 

Faktor ett, två och tre berör frågor om journal så som vem och vad den är till för samt hur den 

används. Faktor fyra innefattar till största del frågor om patienten och hur denna påverkas av 

nätjournal. Faktor fem innefattar frågor om patientens delaktighet i vården. Faktor sex berör hur 

svarande ställer sig till förändringar och farhågor som kan uppkomma med nätjournal och faktor 

sju innefattar frågor om hur svarande tror att nätjournal kommer påverka deras arbetsmiljö.  

Kaiser´s översiktsmått över 0.9 (0.914, tabell 3) säger att indikatorernas samhörighet med 

varandra i respektive faktor är hög, vilket betyder att indikatorerna passar mycket väl in i 

faktorerna. 
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4.4 Konfirmativ faktoranalys: resultat 
När den teoretiska modellen från den explorativa faktoranalysen appliceras i den konfirmativa 

faktoranalysen ges ett resultat där inga standardfel är utanför dess möjliga intervall noll till ett (se 

appendix 3). RMSEA för modellen är 0.077 (tabell 5), vilket är mellan intervallet för 

accepterande och önskvärt värde (se kapitel 3.3.3). 

 

Chi-Square (Satorra-Bentler) RMSEA CFI 

3404 (P=0.000) 0.077 0.969 
Tabell 5. Mått för hur väl modellen passar data - innan modifiering. 

 

Lisrels modifieringsförslag för att förbättra modellen visar att indikatorerna X9, X23, X27, X35 

och X36 bör tillhöra fler än en faktor (se appendix 3). Indikatorerna X9 och X27 berör båda 

patienten och vill utöver de faktorerna som presenterades i explorativa faktoranalysen (se tabell 

4)  även  tillhöra  faktor  fyra  ”patienten och hur denna påverkas av nätjournal”.  Indikatorerna  X23  

berör förändring i svarandes arbete och vill utöver faktorn som beskriver förändringar och 

farhågor även tillhöra faktor sju som berör hur svarande tror att nätjournal kommer påverka deras 

arbetsmiljö. Indikatorerna X35, ”Journal  på  nätet  ger  en  mer  informerad patient?”, och X36, 

”Patienters  följsamhet  till  behandling ökar med tillgången till journal  på  nätet?”, tillhör faktor 

fyra i resultatet från den explorativa faktoranalysen (se tabell 4) men vill även tillhöra faktor sju 

som berör hur svarande tror att nätjournal kommer påverka deras arbetsmiljö. Ovan nämnda 

indikatorer tillåts tillhöra de faktorer som Lisrels modifieringsförslag presenterat och modellen 

skattas på nytt med dessa modifieringar. Resultatet för den modifierade modellens 

faktorladdningar och standardfel visas i appendix 4, och ett  visuellt  ”path  diagram”  över  

faktorernas tillhörande indikatorer i figur 2. 
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𝜒 - (Satorra-Bentler) RMSEA CFI 

2616 (P=0.000) 0.067 0.977 
Tabell 6. Mått för hur väl modellen passar data. 

I den förbättrade modellen sjunker 𝜒  från 3404 (tabell 5) i den ursprungliga till 2616 (tabell 6), 

eftersom lägre värde är önskvärt är detta en förbättring. P-värdet är noll vilket säger att modellen 

inte är passande, dock bör  𝜒 - test alltid analyseras med försiktighet (se kapitel 3.4) och de andra 

statistikorna är mer tillförlitliga i detta fall. RMSEA sjunker från 0.077 (tabell 5) till 0.067 (tabell 

6) och är närmare önskvärt (0.05, se kapitel 3.3.4) än tidigare. CFI höjs från 0.969 (tabell 5) till 

0.977 (tabell 6) vilket är positivt eftersom det i detta fall är önskvärt med värden närmare ett (se 

kapitel 3.4).  
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  Figur 2. "Path diagram" över tillhörande indikatorer för respektive faktor. 
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4.5 Strukturell ekvationsmodell: resultat 
Den strukturella ekvationsmodellen som estimeras bygger på faktorladdningarna som estimeras 

efter metoden i konfirmativa faktoranalysen (se kapitel 3.3.3) och variabeln inställning till 

nätjournal som reform. På grund av att inställning till nätjournal som reform står som ensam 

variabel i den strukturella ekvationsmodellen, istället för att tillsammans med flera variabler bilda 

en faktor, så uppkommer det problem i resultatet av estimeringen. Modellen nedan är teoretiskt 

presenterad i kapitel 3.4. 

Inställning till nätjournal som reform = Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 + Faktor4 + Faktor5 + 

Faktor6 + Faktor7 

 

Figur 3.  “Path  diagram”  där  faktorerna  förklarar  “Inställning  till  nätjournal  som  reform”. 

I och med att faktorn som beskriver ”inställning till nätjournal som reform” enbart är baserat på 

en indikator/variabel,  ”inställning till  nätjournal  som  reform”, fixeras dess standardfel till noll 

och faktorladdningen till ett (se kapitel 3.4). Estimeringen av modellen blir därför inte möjlig på 

grund av att diagonalen i kovariansmatrisen för faktor ett till faktor sju är ett och variansen för 

faktorn ”inställning till  nätjournal  som  reform”  är  ett till följd av att dess standardfel och 

faktorladdning är satt till ett.5 Genom att vända på modellen som presenteras i figur 3 och istället 

                                                 
5 Muntligt Shaobo Jin 2014-12-07,  Doktorand  Uppsala  universitet  (presentation  av  ”Estimeringsfel”  i  appendix  5).  
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estimera inställning till nätjournal som reform som en förklarande faktor erhålls ett annat resultat. 

Följande modell estimeras: 

Faktor1 + Faktor2 + Faktor3 + Faktor4 + Faktor5 + Faktor6 + Faktor7 = Inställning till nätjournal 

som reform 

 

Figur 4.  “Path  diagram”  där  “Inställning  till  nätjournal  som  reform”  förklarar  faktorerna. 

Ovan modell i figur 4 får en möjlig estimering eftersom variansen för faktorladdningen till 

”Inställning till nätjournal som reform”  är  ett  och  variansen  för  faktorladdningarna  till  samtliga  

andra faktorer skiljer sig från ett. Istället för att besvara hur relationen mellan 

inställningsfaktorerna (faktorerna baserade på inställningsvariablerna) och ”inställning till 

nätjournal som reform” ser ut utifrån hur inställningsfaktorerna påverkar ”inställning till 

nätjournal som reform”, undersöks det motsatta. ”Inställning  till nätjournal som reform” är då 

oberoende variabel och det som undersöks är hur ”inställning till nätjournal som reform” 

påverkar inställningsfaktorerna. Denna modell appliceras på data för att slutföra analysen. 
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4.6 Skattad modell för respektive gruppering av län 
4.6.1 Estimering 
Skattningar av standardfel och faktorladdningar för de olika grupperna ger resultat med vissa 

negativa standardfel. I grupp ett sker detta för X6 och X8, i grupp två för X6 och i grupp tre för 

X6. För dessa indikatorer förbestäms dess standardfel till positivt värde nära noll (0.02)6 och en 

ny skattning av modellen görs. För full tabell med skattade indikatorer för respektive grupp se 

appendix 6. 

4.6.2 Modellens Goodness-of-fit 
 

Grupp 𝜒 - (Satorra-Bentler) RMSEA CFI n 

1 979.96 (P = 0.000) 0.114 0.963 211 
2 1011.09 (P = 0.000) 0.089 0.975 327 
3 1136.83 (P = 0.000) 0.079 0.979 539 
4 1830.73(P = 0.000) 0.079 0.974 939 

Tabell 7. Mått för hur väl modellen passar data. 

I tabell 7 finns resultatet för statistikorna som visar hur väl modellen passar för data i respektive 

grupp. Grupp två, tre och fyra har RMSEA som understiger 0.1, som är gränsen för att modellen 

ska anses vara passande för data, och höga CFI-värden (se kapitel 3.4). För grupp ett kan vi se att 

RMSEA överstiger 0.1 och CFI får värdet 0.963. På grund av att RMSEA tenderar att ge höga 

värden för få observationer trots att modellen passar data väl och att modellen ger ett CFI-värde 

väl över 0.9, så ses modellen som passande även för grupp ett (n=211). Åter igen kan vi se att p-

värdet för  𝜒 - testet i samtliga grupper är noll men avfärdas då det motsäger de andra 

statistikorna och som tidigare nämnt bör analyseras med försiktighet. Utifrån RMSEA och om vi 

väljer att acceptera kompletterande CFI som ett alternativ till RMSEA när antalet observationer 

är få (se kapitel 3.4) så visar resultatet att modellen passar data väl för samtliga grupper. 

  

                                                 
6 Muntligt Fan Yang-Wallentin 2014-12-03, Professor Uppsala universitet. 
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4.6.3 Jämförelse mellan faktorernas faktorladdningar till  ”inställning  till  
nätjournal  som  reform” i grupperna 
För att presentera relation mellan de skapade faktorerna och ”inställning till nätjournal som 

reform” skattas faktorladdningar mellan dessa. Resultatet presenteras i tabell 8 och kommer att 

behandlas i detta kapitel. 

En negativ  faktorladdning  från  ”inställning till  nätjournal  som  reform”  till  respektive  faktor  

innebär att om respondenterna är negativa  till  ”inställning till nätjournal  som  reform”  så  tenderar  

de att inte hålla med påståendet i inställningsfrågorna (indikatorerna) i den faktorn. En positiv 

faktorladdning  från  ”inställning till  nätjournal  som  reform”  till  respektive  faktor  innebär  att om 

respondenten  är  negativa  till  ”nätjournal  som  reform”  så  tenderar  dem  att  hålla  med  i  påståendet  i  

inställningsfrågorna i den faktorn. 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 
Grupp 1 – 0.04 – 0.10 – 0.20 – 0.81** – 0.27** 0.47** – 0.69** 
Grupp 2 0.02 – 0.05 – 0.15 – 0.83** – 0.30** 0.33** – 0.68** 
Grupp 3 0.04 0.04 – 0.15** – 0.86** – 0.24** 0.35** – 0.70** 
Grupp 4 – 0.08 0.06 – 0.18** – 0.84** – 0.28** 0.46** – 0.69** 

Tabell 8. Faktorladdning mellan faktorer för inställningsvariablerna och "inställning till nätjournal som reform". ** = signifikant 

på en 5% nivå. 

I tabell 8 presenteras  resultatet  för  faktorladdningarna  från  ”inställning  till  nätjournal  som  

reform”  till  faktorerna.  Tabellen  markerar  signifikansnivå  på  5%  efter statistisk praxis, en praxis 

som det inte finns någon orsak att frångå i denna undersökning. Om en faktorladdning inte är 

signifikant på en 5% signifikansnivå innebär det att det inte går att säkerställa att det finns någon 

relation mellan faktorn och ”inställning till nätjournal som reform”, det vill säga, det går inte att  

statistiskt säkerhetsställa att  faktorladdningen skiljer sig från noll.  

Faktor ett, två och tre berör frågor om journal så som vem och vad den är till för samt hur den 

används. För faktor ett har  ”inställning till  nätjournal  som  reform”  låga  värden  i samtliga grupper 

och samtliga har faktorladdningar som inte är signifikanta på 5% signifikansnivå. I faktor två har 

grupp ett högre värde än de övriga grupperna dock har ingen av grupperna signifikanta 

faktorladdningar. I den tredje faktorn får samtliga grupper negativ faktorladdning från 

”inställning till  nätjournal  som  reform”,  dock  har  inte  grupp ett och grupp två ett signifikant 

resultat. För den fjärde faktorn, som till största del innefattar frågor om patienten och hur denna 

berörs av nätjournal, har samtliga grupper höga negativa faktorladdningar som inte skiljer sig 
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markant åt och alla är signifikanta på en 5% nivå. Faktor fem, som innefattar frågor om 

patientens delaktighet i vården, har signifikanta negativa faktorladdningar i samtliga grupper och 

inte någon markant skillnad i faktorladdningarna mellan grupperna. Faktor fem har 

faktorladdningar som är mindre än hälften av faktorladdningarna i faktor fyra, vilket betyder att 

relationen är mindre än hälften så stark som faktor fyra. I den sjätte faktorn, som berör hur 

svarande ställer sig till förändringar och farhågor som kan uppkomma med nätjournal, har 

samtliga grupper signifikanta positiva faktorladdningar och man kan se att det finns en liten 

skillnad mellan grupp ett (andel negativa 26.1-28.5%) och grupp fyra (andel negativa 41-46.9%) 

gentemot grupp två (andel negativa 49.5-53.8%) och grupp tre (andel negativa 32.5-38.8%), där 

grupp ett och fyra har en starkare positiv faktorladdning. För den sjunde faktorn, som innefattar 

frågor om hur svarande tror att nätjournal kommer påverka svarandes arbetsmiljö, är 

faktorladdningarna för samtliga grupper negativa och signifikanta men det förekommer ingen 

markant skillnad mellan grupperna. 

Sammanfattningsvis så har vi ett resultat som visar att faktor ett och två har faktorladdningar som 

inte är möjliga att jämföra mellan grupperna då man inte kan säkerställa att det faktiskt finns 

någon relation mellan faktorerna och ”inställning till nätjournal som reform”. Faktor tre visar inte 

på några större skillnader mellan grupperna och inkluderar också  icke-signifikant 

faktorladdningar i grupp ett och grupp två , vilket innebär att den inte är jämförbar med 

resterande grupper. För faktor fyra, fem, sex och sju har samtliga grupper signifikanta 

faktorladdningar på en 5% signifikansnivå, vilket innebär att de är jämförbara. Det finns ingen 

märkbar skillnad mellan gruppernas faktorladdningar för faktorerna fyra till sju, vilket innebär att 

faktorernas  relation  till  ”inställning till  nätjournal  som  reform”  inte  skiljer  sig  mellan  grupperna.  

Faktor fyra har den starkaste relationen  till  ”inställning till  nätjournal  som  reform”,  faktor  sju  den  

näst starkaste, faktor sex efter den och faktor fem är den som har lägst relation  till  ”inställning till 

nätjournal  som  reform”. 

För att förstå vad faktorladdningarna mellan faktorerna och ”inställning till nätjournal som 

reform” betyder måste man se närmare på indikatorerna och vad det är som till störst del utgör 

faktorn, detta kommer att behandlas i nästkommande kapitel. Där kommer även skillnader mellan 

länsgruppernas indikatorer att behandlas då skillnader i indikatorernas faktorladdningar mellan 

grupperna gör att faktorernas uppbyggnad skiljer sig åt.  
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4.6.4 Jämförelse mellan indikatorernas faktorladdningar i länsgrupperna 
För samtliga grupper ger skattningen av indikatorernas faktorladdningar snarlika resultat vilket är 

viktigt för att enkelt kunna jämföra faktorernas relation till inställning till nätjournal som reform i 

de olika länsgrupperna. Resultatet ger att vissa indikatorer har en högre faktorladdning än andra, 

det innebär att de indikatorer som har starkast faktorladdningar i en faktor är de som till störst del 

utgör den faktorn. I detta stycke nämns vilka indikatorer som har högst faktorladdning i 

respektive faktor, för att se samtliga indikatorers faktorladdningar se tabell i appendix 6. 

I faktor ett,  ”Journalen, vem och vad den är till för samt hur den används”, så har indikatorerna 

X1,  ”Träffar du patienter som har läst sin journal (pappersjournal eller elektronisk journal)?”, och 

X2,  ”Har du upplevt att patienter efterfrågat journaluppgifter muntligt/skriftligt eller 

elektroniskt?”, faktorladdningar som är nästan det samma och faktorladdningen är högre än 0.7 

vilket säger att variansen som indikatorn delar med faktorn är större än dess unika varians och 

anses vara en bra indikator (se kapitel 3.3.4). 

I faktor två,  ”Journalen, vem och vad den är till för samt hur den används”, där X6,  ”Journalen är 

ett arbetsinstrument för alla som vårdar patienten?”,  får  ett förbestämt standardfel med ett värde 

nära noll för samtliga grupper utom grupp fyra (se kapitel 4.6.1) är X5,  ”Journalen är ett 

arbetsinstrument för dig?”, den enda indikatorn som estimeras. För dessa grupper har X5 en 

faktorladdning som är högre än 0.7 i grupp två och tre, medan grupp ett har faktorladdning 0.69. 

När X5 och X6 estimeras tillsammans i grupp fyra har båda indikatorerna en faktorladdning som 

är högre än 0.7. 

I faktor tre,  ”Journalen, vem och vad den är till för samt hur den används”, är X8,  ”Journalen är 

till för kvalitetssäkring och forskning?”, den enda indikatorn med en faktorladdning som är högre 

än 0.7, vilket innebär att indikatorn har mer gemensam varians med faktorn än unik varians och 

X8 är den indikator som till störst del utgör faktorn. 

I faktor fyra,  ”Patienten  och  hur  denna  berörs  av  nätjournal”, så har X17, ”Journal på nätet ökar 
patientens delaktighet?”, X18, ”Journal på nätet ökar vårdkvalitet?”,  och X19,  ”Journal på nätet 

bidrar till vård på lika villkor?”, höga faktorladdningar som ligger mellan 0.82 och 0.95 för 

samtliga grupper. Även X20,  ”Kvaliteten på vårddokumentationen ökar genom patientens 

tillgång till journal på nätet?”, har en hög faktorladdning, dock något mindre än de tidigare 
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nämnda indikatorerna och ligger mellan 0.72 och 0.76 för samtliga grupper. Faktor fyra har 13 

tillhörande indikatorer men den består till störst del utav de fyra indikatorerna som nämns ovan. 

I den femte faktorn,  ”Patientens  delaktighet  i  vården”, har X15,  ”Patienten borde ta mer ansvar 

för sin egen vård?”, högst faktorladdningar av dess tre indikatorer och i samtliga grupper ligger 

faktorladdningarna  mellan  0.8  och  0.94.  Indikatorn  X16,  ”Patientens anhöriga borde vara mer 

delaktiga i vården?”,  har  faktorladdningar  mellan  0.7  och  0.77  i  grupp  ett,  två  och  fyra,  men  i  

grupp tre är den 0.63. Den tredje indikatorn i faktor fem,  X14  ”Patientens delaktighet är en 

förutsättning för en god vård?”,  har  faktorladdningar  som  ligger  mellan  0.56 och 0.65. Den femte 

faktorn består således till största del av X15 i samtliga grupper, men även X16 har en stor 

inverkan på faktorn. 

För faktor sex,  ”Förändringar  och  farhågor  som  kan  uppkomma”, är X24,  ”Anteckningar som 

förs utanför journalen förekommer som effekt av journal på nätet?”, den indikator som till störst 

del utgör faktorn. För grupp ett har X24 faktorladdning 0.75 och för grupp två 0.83. I grupp tre 

och fyra har X24 faktorladdningar under 0.7, 0.65 och 0.69, men det är fortfarande den indikator 

som till störst del utgör faktorn. 

I den sjunde faktorn,  ”Hur  arbetsmiljö  kan  påverkas”, har indikatorerna X29, ”Min arbetsmiljö 

påverkas positivt av införandet av journal på nätet?”, X31, ”Journal på nätet påverkar min 

kontakt med patienterna positivt?”, X33, ”Journal på nätet påverkar innehållet i vårdmötet 

positivt?”, och X34 , ”Journal på nätet minskar antalet missförstånd mellan patient och 

vårdpersonal?”, faktorladdningar över 0.7 i samtliga grupper. Faktorn utgörs till störst del av 

X31, X33 och X34 som är de indikatorer med högst faktorladdningar. Indikatorn X31 har 

faktorladdningar mellan 0.82 och 0.86, indikatorn X33 har faktorladdningar mellan 0.88 och 

0.91, och indikatorn X34 har faktorladdningar mellan 0.77 och 0.88. 

De indikatorer som till störst del utgör sin faktor är viktiga att ha i åtanke när relationen mellan 

faktorerna  och  ”inställning  till  nätjournal  som  reform”  ska  tolkas,  eftersom den relationen till 

störst del bygger på de indikatorer som har högst faktorladdningar till faktorerna. 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel så förenklas jämförelsen mellan faktorerna om dess 

indikatorer har liknande faktorladdningar. Det uppkommer dock vissa avvikelser där 

indikatorernas faktorladdningar inte är snarlika och dessa är viktiga att vara medvetna om och ta i 
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aktning när grupperna ska jämföras. Avvikelserna presenteras i tabell 9 och visar 

faktorladdningarna för de indikatorer vars variation är stor mellan länsgrupperna. 

Faktor 4: 
Patienten och 
hur denna 
påverkas av 
nätjournal 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
X27 – 0.25 – 0.42 – 0.21 – 0.18 

X36 0.09 0.40 0.21 0.28 

 
Faktor 6: 
Förändringar 
och farhågor 
som kan 
uppkomma med 
nätjournal 

X23 0.57 0.69 0.54 0.53 

X27 0.63 0.33 0.56 0.49 

X28 0.64 0.36 0.53 0.52 

 
Faktor 7: 
Hur nätjournal 
kommer 
påverka deras 
arbetsmiljö 
 
 

X23 0.34 0.12 0.30 0.29 

X35 0.71 0.52 0.60 0.51 

X36 0.78 0.52 0.68 0.56 

Tabell 9. Indikatorer med stor variation mellan grupperna med faktorladdning. 

Från tabell 9, som presenterar indikatorer där faktorladdningen skiljer sig mellan grupperna, kan 

vi se att i faktor fyra så har X27,  ”Patienter tar skada av den information de får via sin 

journalåtkomst?”, en betydligt högre faktorladdning i grupp två i jämförelse med de andra 

grupperna. I faktor fyra särskiljer sig även X36,  ”Patienters följsamhet till behandling ökar med 

tillgången till journal på nätet?”, där den har väldigt låg faktorladdning i grupp ett, medan den i 

grupp två har faktorladdning 0.4. Denna skillnad innebär att faktor fyra till större del består av 

indikatorerna X27 och X36 i grupp två om man jämför med de andra grupperna där 

faktorladdningarna är lägre och störst skillnad kan vi se mellan grupp ett och grupp två, de 

grupper som har lägst respektive högst andel negativa i ”inställning till nätjournal som reform” 

(se tabell 2). 

I faktor sex skiljer sig X27, som tillhör två faktorer, återigen. I grupp ett har den en 

faktorladdning som är 0.63 medan den sjunker till 0.33 i grupp 2. Även X28,  ”Obehöriga 

kommer att kunna ta del av patientuppgifter genom journal på nätet?”, skiljer sig mellan 

grupperna, för grupp ett har även denna indikator en högre faktorladdning (0.64) i jämförelse 

med grupp två där den sjunker till 0.36. Även denna faktor visar att den största skillnaden mellan 
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indikatorerna och vad som utgör faktorn finns mellan grupp ett och två, de grupper som har störst 

skillnad  i  andelen  negativa  i  ”inställning  till nätjournal  som  reform”. 

I faktor sju skiljer sig indikatorerna X23, ”Ditt sätt att skriva i journalen förändras av journal på 

nätet?”, X35,  ”Journal  på  nätet ger en mer informerad patient?”, och X36 mellan grupperna. X23 

har en högre faktorladdning i grupp ett, tre och fyra i jämförelse med grupp två och X35 har en 

stor skillnad i faktorladdningarna om man ser på grupp ett som har 0.71 och grupp två och fyra 

som har cirka 0.5. Indikatorn X36 i faktor sju har jämfört med faktor fyra en högre 

faktorladdning för grupp ett och lägst i grupp två som till faktor fyra hade den högsta 

faktorladdningen. Även i faktor sju finns den största skillnaderna mellan indikatorerna mellan 

grupp ett och två. 

Indikatorn X23 skiljer sig inte mycket i faktor sex men är däremot intressant att jämföra med dess 

relation till faktor sju. Indikatorn X23 frågar om den svarande skulle ändra sitt sätt att skriva i 

journalen i och med införandet av nätjournal. För samtliga grupper utom grupp två kan vi se att 

den har en positiv relation till faktor sju och faktor sju har en negativ faktorladdning till 

“inställning  till  nätjournal  som  reform” (se tabell 8). För grupp två har den nästan ingen relation 

alls. Faktor sju innehåller frågor som rör om svarandes arbete kommer påverkas positivt av 

nätjournal. Detta innebär att grupp ett, tre och fyra har svarande som anser att förändring i sättet 

att skriva i journalen på grund av införandet av nätjournal är positivt medan detta mönster inte 

kan urskiljas i grupp två. 
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5 Avslutande diskussion  
Uppsala är det län som har haft nätjournal tillgängliga för sina patienter i störst utsträckning och 

under längst period. Skåne är det län som under svarsperioden för enkäten varit under 

introduktion till nätjournal. Resultatet för klusteranalysen (kapitel 4.1) visar att Uppsala och 

Skåne grupperar sig i olika kluster, Uppsala i det kluster med lägst andel negativa till nätjournal 

och Skåne i det kluster med högst andel negativa till nätjournal. Varför dessa län tenderar att 

skilja sig från varandra vore intressant för fördjupad undersökning. Det kan tänkas bero på att 

Uppsala har fått positiva erfarenheter från nätjournal, medan Skåne som är i inledningsfasen 

känner oro och farhågor inför något de tidigare inte arbetat med. Skåne och Uppsala är placerade 

i varsitt kluster med enbart två län i respektive kluster. Varför dessa län, Jämtland och Örebro, 

har liknade andel negativa med Uppsala respektive Skåne vore intressant att undersöka. Har 

dessa län en pågående diskussion om införandet av nätjournal? Vad för information om 

nätjournal har dessa län tagit del av?  

 

I och med att data reduceras efter observationer som saknar ett eller flera svar hos 

inställningsvariablerna så har vi ett resultat av internt bortfall. Detta är negativt för grupp ett och 

två som redan innehåller relativt få observationer. Varför bortfallet är lägre för grupp två, Skåne 

och Örebro, kan vara en del av fortsatt undersökning om huruvida Skåne och Örebro har en 

pågående diskussion om nätjournal som engagerar vårdförbundets medlemmar? När vi ser till 

bortfallet för andelen negativa gentemot inte-negativa så är det en jämn fördelning för samtliga 

grupper. Det visar att det inte finns något systematiskt bortfall efter vad man har för inställning 

till nätjournal som reform. När det finns ett bortfall måste tolkningen av resultatet ske med 

övervägandet att den information som gått förlorad kan skilja sig helt från kvarstående data, 

vilket skulle ge ett annat slutresultat än det producerade. 

 

När inställningsvariablerna genomgår en explorativ faktoranalys tenderar de att gruppera sig till 

stor del efter enkätens utformning. Detta indikerar att enkätens frågor redan är indelade 

tillsammans efter underliggande ämne. Det kan även betyda att man tenderar att tyda en fråga i 

relation till föregående besvarad fråga. Intressant är dock att de frågor som inte vill gruppera sig 

med närliggande frågor faktiskt vill tillhöra frågor som berör samma ämne. Exempelvis är fråga 
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x10, x11, x35 och x36 frågor som rör patienten (se frågor i Appendix 1) och dessa grupperar sig 

med frågor som också rör patienten men som inte är närliggande i enkäten. Vi väljer att inte 

exkludera några indikatorer efter resultatet i den explorativa delen trots låga faktorladdningar för 

att vi inte vill exkludera någon information som eventuellt kan bidra till hur relationen mellan 

inställningsvariablerna och inställning till nätjournal som reform ser ut. Samtliga frågor följer 

därför med till den konfirmativa faktoranalysen och den strukturella ekvationsmodellen. 

 

Resultatet från den konfirmativa faktoranalysen ger en modell som bekräftar teorin som skapats i 

den explorativa delen, men förbättras med modifieringar. Av de statistkor som anger hur väl 

modellen passar för data så kan vi konstatera att modellen passar bra till data. Det finns 

indikatorer som har en låg gemensam varians med dess respektive faktor men då detta kan skilja 

sig för grupperna i den strukturella ekvationsmodellen får dessa indikatorer vara kvar för fortsatt 

analys. Även om en indikator har en låg gemensam varians så ger den ändå information som kan 

vara betydelsefull för faktorernas relation till nätjournal som reform. 

 

När modellen slutligen ska appliceras på respektive grupp för att undersöka relationen mellan 

inställningsfaktorerna och ”inställning till nätjournal som reform” uppkommer ett 

skattningsproblem. Detta problem har en påverkan på fortsatt analys då det måste uteslutas att 

undersöka hur inställningsfaktorerna påverkar ”inställning till nätjournal som reform”. Det hade 

varit av intresse att kunna undersöka både hur ”inställning till nätjournal som reform” påverkar 

inställningsfaktorerna och hur inställningsfaktorerna påverkar ”inställning till nätjournal som 

reform”. Det hade möjligtvis funnits skillnader i resultatet för de olika modellerna som hade varit 

av intresse att analysera. 

 

Resultatet från den strukturella ekvationsmodellen ger marginella skillnader för respektive 

faktors variation i grupperna, men visar att fyra faktorer har en signifikant relation  till  “inställning 

till  nätjournal  som  reform”  för  samtliga  grupper (se kapitel 4.6.3). Resultatet visar att faktor fyra, 

som berör frågor om patienten, är den som har den starkaste relationen till hur svarande ställer sig 

till nätjournal som reform. Vad som dock måste tas i beaktning är att vissa indikatorer skiljer sig 

åt mellan grupperna vilket gör att de skapade faktorerna skiljer sig åt (se kapitel 4.6.4). Detta 

innebär att det kan urskiljas vissa skillnader mellan grupperna utifrån att relationen mellan 
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faktorerna  och  “inställning till  nätjournal  som  reform”  måste  sättas  i  samband  till  hur  påverkan  

från indikatorerna ser ut. Överlag så finns den största skillnaden mellan indikatorerna i grupp ett 

och två, de grupper som har störst skillnad mellan sig i andelen negativa i ”inställning  till  

nätjournal  som  reform”.  

Vad som är viktigt att framhålla är att en strukturell ekvationsmodell kan innehålla indikatorer 

som faktiskt har en betydande relation till ”inställning till nätjournal som reform”, men som inte 

upptäcks i analysen på grund av dess låga faktorladdning till dess faktor. Detta innebär att faktor 

ett och faktor två, samt faktor tre för grupp ett och grupp två, som har icke-signifikanta 

faktorladdningar kan innehålla indikatorer som har betydande relation till ”inställning till 

nätjournal som reform” men att dess relation inte har varit en del av faktorns uppbyggnad för den 

saknat relation till de andra indikatorerna i samma faktor. Man kan därför inte avfärda de 

indikatorer med låga faktorladdningar som icke-signifikanta för att dess faktor är icke-signifikant. 

För en fortsatt analys av inställningsvariablernas relation till ”inställning till nätjournal som 

reform” vore det av intresse att undersöka de indikatorer med låga faktorladdningar och dess 

relation till ”inställning till nätjournal som reform” för att kunna utesluta eller upptäcka eventuell 

betydande påverkan. 

 

För att skattningarna av indikatorernas relation till faktorerna och faktorernas relation till 

“inställning till  nätjournal  som  reform”  ska  vara  lämpliga  att  analysera  krävs  det  att  modellen  

som använts faktiskt är en kompatibel modell för data. Som vi redovisat i resultatet (se kapitel 

4.6.2) har vi avfärdat resultatet från 𝜒 - testet eftersom testet är väldigt känsligt och ofta ger 

missvisande resultat. Detta stöds inte bara från Sharma (kapitel 6, 2005) utan även från andra 

redan nämnda referenser i metoden som Brown (kapitel 3, 2006) och Jöreskog & Sörbom (1993). 

I resultatet för modellens passform för respektive grupp har RMSEA gett högre värden för 

grupperna med lägre antal observationer. Vi anser att det inte räcker att enbart se till RMSEA för 

att bedöma modellen när antalet observationer är få utifrån att RMSEA tenderar att ge ett högre 

värde trots att modellen är bra enligt Chen, mfl (2006). Enligt CFI var modellen bra för alla 

grupper och vi väljer att acceptera detta med bakgrund att CFI är ett fullt accepterat och använt 

statistiskt mått för hur väl modellen passar data. 
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6 Slutsats  
 

Resultatet i denna undersökning säger att den framtagna modell som används är kompatibel för 

samtliga grupper, och grupperna kan därför jämföras med varandra. Undersökningen visar att 

faktorerna ”patienten och hur denna påverkas av nätjournal”,  ”patientens delaktighet i vården”,  

”förändringar och farhågor som kan uppkomma med nätjournal”  och  ”hur nätjournal påverkar 

arbetsmiljö”  har ett signifikant samband med “inställning till nätjournal  som  reform”. Starkast 

relation  med  ”inställning  till  nätjournal  som  reform”  har  faktorn  ”patienten och hur denna 

påverkas av nätjournal”. Faktorladdningarna  mellan  faktorerna  och  ”inställning  till  nätjournal  

som  reform” skiljer sig inte markant från varandra mellan grupperna, däremot finns det en viss 

variation hos indikatorerna. Störst skillnad kan vi se mellan de två grupper som har störst skillnad 

mellan varandra i andelen som ställer sig negativ till nätjournal som reform. Den grupp som har 

lägst andel negativa är Uppsala och Jämtland, och den grupp som har högst andel negativa är 

Skåne och Örebro. 
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Appendix 1  

Inställningsfrågornas variabelnamn 

X1 Träffar du patienter som har läst sin journal (pappersjournal eller elektronisk journal)? 
X2 Har du upplevt att patienter efterfrågat journaluppgifter muntligt/skriftligt eller 

elektroniskt? 
X3 Upplever du att patienter hämtar medicinsk information själva? (från t. ex. nätet, 1177, 

vårdguiden) 
X4 Upplever du i nuläget att patienterna är delaktiga i vården? 
X5 Journalen är ett arbetsinstrument för dig? 
X6 Journalen är ett arbetsinstrument för alla som vårdar patienten? 
X7 Journalen är till för myndighetstillsyn? 
X8 Journalen är till för kvalitetssäkring och forskning? 
X9 Journalen är en informationskälla för patienten? 
X10 Journalen kan bli ett arbetsinstrument för patienten? 
X11 eTjänsten  ”Journal  på  nätet”  är  viktig  för  patienterna? 
X12 Det är till nytta för patienterna att deras anhöriga eller andra närstående har möjlighet 

att få ta del av journalen? 
X13 eTjänsten  ”Journal  på  nätet”  är  en  bra  reform? 
X14 Patientens delaktighet är en förutsättning för en god vård? 
X15 Patienten borde ta mer ansvar för sin egen vård? 
X16 Patientens anhöriga borde vara mer delaktiga i vården? 
X17 ”Journal  på  nätet”  ökar patientens delaktighet? 
X18 ”Journal  på  nätet”  ökar vårdkvalitet? 
X19 ”Journal  på  nätet”  bidrar  till  vård  på  lika  villkor? 
X20 Kvaliteten på vårddokumentationen ökar genom  patientens  tillgång  till  ”Journal  på  

nätet”? 
X21 Patienterna ska kunna se journalanteckningar, prov- och remissvar innan de är 

signerade/vidimerade av vårdpersonal? 
X22 Patienterna ska kunna se journalanteckningar, prov- och remissvar efter ett 

tidsintervall, tex 2 veckor? 
X23 Ditt  sätt  att  skriva  i  journalen  förändras  av  ”Journal  på  nätet”? 
X24 Anteckningar som förs utanför journalen förekommer som effekt av ”Journal  på  

nätet”? 
X25 Du får i ökad utsträckning förklara uttryck/provsvar i journalen för patienter? 
X26 Tekniken fungerar tillfredsställande? 
X27 Patienter tar skada av den information de får via sin journalåtkomst? 
X28 Obehöriga kommer att kunna ta  del  av  patientuppgifter  genom  ”Journal  på  nätet”? 
X29 Min  arbetsmiljö  påverkas  positivt  av  införandet  av  ”Journal  på  nätet”? 
X30 ”Journal  på  nätet”  bidrar  till  minskad  arbetsbelastning  för  mig? 
X31 ”Journal  på  nätet”  påverkar  min  kontakt  med  patienterna positivt? 
X32 ”Journal  på  nätet”  minskar  frekvensen  av  patientkontakter? 
X33 ”Journal  på  nätet”  påverkar  innehållet  i  vårdmötet  positivt? 
X34 ”Journal  på  nätet”  minskar  antalet  missförstånd  mellan  patient  och  vårdpersonal? 
X35 ”Journal  på  nätet”  ger en mer informerad patient? 
X36 Patienters  följsamhet  till  behandling  ökar  med  tillgången  till  ”Journal  på  nätet”? 

 



Appendix 2 
Resultat klusteranalys 
Antal kluster R-square 
Kluster 20 1.000 
Kluster 19 1.000 
Kluster 18 1.000 
Kluster 17 1.000 
Kluster 16 1.000 
Kluster 15 1.000 
Kluster 14 0.999 
Kluster 13 0.999 
Kluster 12 0.999 
Kluster 11 0.998 
Kluster 10 0.997 
Kluster 9 0.994 
Kluster 8 0.990 
Kluster 7 0.985 
Kluster 6 0.976 
Kluster 5 0.951 
Kluster 4 0.910 
Kluster 3 0.807 
Kluster 2 0.692 
Kluster 1 0.000 

Tabell 10. Varians förklarad av antal kluster. 
  



Appendix 3 - Resultat konfirmativ faktoranalys innan 
modifiering 
 
Indikatorernas faktorladdningar 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Error 

X1 0.72       0.49 
X2 0.77       0.41 
X3 0.56       0.68 
X4 0.47       0.77 
X5  0.85      0.28 
X6  0.87      0.24 
X7   0.60     0.64 
X8   0.80     0.36 
X9   0.43     0.81 
X10    0.62    0.62 
X11    0.53    0.72 
X14     0.61   0.63 
X15     0.80   0.36 
X16     0.72   0.48 
X17    0.91    0.18 
X18    0.92    0.14 
X19    0.85    0.27 
X20    0.75    0.44 
X21    0.47    0.78 
X22    0.55    0.70 
X23      0.39  0.85 
X24      0.63  0.60 
X25      0.54  0.65 
X26    0.37    0.86 
X27      0.65  0.57 
X28      0.59  0.65 
X29       0.82 0.33 
X30       0.76 0.42 
X31       0.85 0.28 
X32       0.64 0.59 
X33       0.87 0.25 
X34       0.79 0.37 
X35    0.74    0.46 
X36    0.75    0.43 

Tabell 11. Faktorladdningar och standardfel innan modifiering. 

 



Förslag för förbättring av modell 
Path to from Decreased in Chi-Square New Estimate 
X9 Faktor 4 369 0.46 
X23 Faktor 7 154 0.30 
X27 Faktor 4 148 -0.30 
X35 Faktor 7 110 0.22 
X36 Faktor 7 188 0.30 

Tabell 12. Modifieringsfarslag från Lisrel. 
  



Appendix 4 
 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7 Std. fel 
X1 0.72       0.49 
X2 0.77       0.41 
X3 0.56       0.68 
X4 0.47       0.78 
X5  0.85      0.27 
X6  0.86      0.26 
X7   0.58     0.66 
X8   0.86     0.26 
X9   0.29 0.40    0.71 
X10    0.63    0.61 
X11    0.54    0.71 
X14     0.61   0.63 
X15     0.80   0.37 
X16     0.72   0.48 
X17    0.91    0.17 
X18    0.94    0.12 
X19    0.86    0.26 
X20    0.75    0.44 
X21    0.46    0.79 
X22    0.54    0.71 
X23      0.55 0.25 0.70 
X24      0.71  0.50 
X25      0.61  0.62 
X26    0.36    0.87 
X27    – 0.25  0.50  0.62 
X28      0.52  0.73 
X29       0.80 0.37 
X30       0.73 0.47 
X31       0.84 0.30 
X32       0.63 0.60 
X33       0.88 0.23 
X34       0.82 0.33 
X35    0.25   0.58 0.38 
X36    0.25   0.64 0.33 

Tabell 13. Faktorladdning och standard-fel för respektive indikator till dess tillhörande faktor. 
  



Appendix 5 
Estimeringsfel 
Inställning till nätjournal som reform som beroende variabel 

 
Figur 1. Visuellt exempel på estimeringsfel (Skapad av Shaobo Jin, Uppsala universitet – Doktorand Statistiska institutionen). 

 

  



Appendix 6 – Resultat för den strukturella ekvationsmodellen 
Faktor 1 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
X1 0.73 0.68 0.76 0.72 
X2 0.79 0.80 0.73 0.77 
X3 0.72 0.60 0.52 0.53 
X4 0.49 0.51 0.50 0.43 
Faktor 2 
X5 0.69 0.77 0.71 0.89 
X6 0.99 0.99 0.99 0.84 
Faktor 3     
X7 0.57 0.49 0.68 0.54 
X8 0.99 0.95 0.79 0.91 
X9 0.27 0.31 0.30 0.26 
Faktor 4 
X9 0.49 0.47 0.39 0.37 
X10 0.67 0.68 0.61 0.61 
X11 0.55 0.59 0.48 0.57 
X17 0.88 0.93 0.93 0.92 
X18 0.89 0.93 0.95 0.94 
X19 0.82 0.87 0.85 0.85 
X20 0.74 0.76 0.72 0.75 
X21 0.55 0.49 0.42 0.43 
X22 0.47 0.58 0.53 0.57 
X26 0.34 0.38 0.37 0.34 
X27 -0.25 -0.42 -0.21 -0.18 
X35 0.20 0.34 0.24 0.30 
X36 0.09 0.40 0.21 0.28 
Faktor 5 
X14 0.56 0.65 0.58 0.60 
X15 0.94 0.83 0.80 0.84 
X16 0.70 0.77 0.63 0.70 
Faktor 6 
X23 0.57 0.69 0.54 0.53 
X24 0.75 0.83 0.65 0.69 
X25 0.58 0.47 0.63 0.57 
X27 0.63 0.33 0.56 0.49 
X28 0.64 0.36 0.53 0.52 
Faktor 7 
X23 0.34 0.12 0.30 0.29 
X29 0.79 0.79 0.79 0.81 
X30 0.73 0.70 0.69 0.76 
X31 0.85 0.82 0.86 0.83 
X32 0.68 0.61 0.66 0.61 
X33 0.91 0.88 0.89 0.86 
X34 0.88 0.77 0.85 0.80 
X35 0.71 0.52 0.60 0.51 
X36 0.78 0.52 0.68 0.56 

Tabell 14. Skattade indikatorer i den strukturella ekvationsmodellen. 
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Polykorisk korrelationsmatris grupp 2 



Polykorisk korrelationsmatris grupp 3 



Polykorisk korrelationsmatris grupp 4 



 
 

Appendix 8 
 

”Journal på  nätet”   
Frågeformulär till Vårdförbundets medlemmar, 

mars 2014 
Inför det nationella införandet av patienters möjlighet att läsa sin journal över Internet undersöker vi 
de effekter och konsekvenser detta kan innebära för personal och patienter. Den här undersökningen 
är en del av det nationella projektet DOMEs (Deployment of Online Medical records and Ehealth 
services) studier (http://www.it.uu.se/research/hci/dome). Avsikten är att kunna ge 
rekommendationer kring införanden av patientens journal på nätet och andra eHälsotjänster . 
 
Denna enkät riktar sig till barnmorskor och sjuksköterskor i hela Sverige som är medlemmar i 
Vårdförbundet. Den är tillgänglig under mars 2014. Den vårdpersonal som arbetar i Landstinget i 
Uppsala Län har sedan ett år tillbaka mött patienter som har möjlighet att läsa sin egen journal på 
nätet. Andra landsting kommer i en nära framtid att ge sina patienter åtkomst till sin egen 
journalinformation på motsvarande sätt.  
 
Syftet med denna enkät är att ta reda på de förväntningar och farhågor som medlemmar i 
Vårdförbundet kan ha, samt fånga erfarenheter som finns i de fall patienterna kan läsa sina journaler 
på nätet. Motsvarande enkät skickas också ut till andra professioner i vården. 
 
Enkäten består av cirka 40 frågor och tar cirka sex minuter att besvara.  
Ditt deltagande är viktigt eftersom resultatet kommer användas för att förbättra införandet av 
patienters tillgång till sina journaluppgifter.  
 
Enkäten administreras av Vårdförbundet och den information som framkommer i enkäten kommer att 
behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler. Detta innebär att allt datamaterial kommer 
att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att gå att spåra indiv iders svar på enkäten. 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att 
inte delta, dvs. inte besvara enkäten, så är vi tacksamma om du ändå vill fylla i varför du gör det 
valet. 
 
Om det är något du undrar över så kontakta forskningsansvarig nedan, helst per e-post. 
 
 
Vänliga hälsningar 
DOME-projektet  
 
 
Forskningsansvariga: Åsa Cajander, Uppsala Universitet, 0704-250786, domecoordinator@it.uu.se 
och Isabella Scandurra, Uppsala universitet, isabella.scandurra@it.uu.se 
Kontaktperson Vårdförbundet: David Liljequist, 08-147825, david.liljequist@vardforbundet.se 

http://www.it.uu.se/research/hci/dome
mailto:domecoordinator@it.uu.se


 
 

 

UNDERSÖKNING AV UPPFATTNINGAR OM ”JOURNAL PÅ  NÄTET” 
 

Jag vill inte besvara enkäten på grund av                              

□ TIDSBRIST                  

□ ANNAN ORSAK - ange gärna:………………………………………………………. 

 

Bakgrundsinformation 
 
Markera det alternativ som bäst stämmer överens med din situation, och din åsikt (fråga 8). 

1. I vilket län/region ligger din arbetsplats?                                 [dropdownlista på 23 
regioner/Landsting] 

2. Kön:                                                                                         Kvinna                   Man 

3. Ålder: 
20-29 år 
30-39 år 
35-44 år 
45-54 år 
55-64 år 
65- år 
 

4. Huvudsaklig arbetsplats är inom (>50% av arbetstiden): 
Akutsjukvård 
Barn och ungdom (inklusive BVC och skolhälsovård) 
Kirurgiska specialiteter (öppen och sluten vård) 
Medicinska specialiteter (öppen och sluten vård) 
Primärvård/hemsjukvård 
Psykiatri 
Reproduktiv hälsa 
Kommunal äldrevård/hemsjukvård 
Annat (ange inom vad) ………………………………………………… 
 

5. Du arbetar huvudsakligen som: 
Barnmorska 
Chef 
Sjuksköterska 
Vårdutvecklare/projektledare o dyl 
Annat (ange vad) ………………………………………………… 

 
6. Antal verksamma år inom yrket (efter sjuksköterskelegitimation): 

0-5 år 
5-9 år 
10-19 år 
20-29 år 
30- år 

 
7. Har du,  eller  någon  i  din  familj,  använt  sig  av  tjänsten  ”Min journal  i  Uppsala  Län” (genom 

Mina Vårdkontakter)? 
 
ja/nej. 

8. Patientjournalen – vem tillhör den? 
 

a) Patienten 
b) Dokumentationsansvarig personal 
c) Vårdgivaren 

 
Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 

 



 
 

 
För varje fråga nedan markerar du till höger det som bäst överensstämmer med din åsikt 

Besvara påståendena utifrån dina egna erfarenheter i arbetet. 
 

 

1. Frågeställningar som gäller ditt arbete och dina 
patienter. 

I vilken utsträckning: 

Skala 

In
te

 a
lls 

 

I h
ö

g
 

u
tsträ

ck
n

in
g

 

1. Träffar du patienter som har läst sin journal (pappersjournal eller 
elektronisk journal)? 

 
1 2 3 4 5 

2. Har du upplevt att patienter efterfrågat journaluppgifter 
muntligt/skriftligt eller elektroniskt?      

3. Upplever du att patienter hämtar medicinsk information själva? 
(från t. ex. nätet, 1177, vårdguiden)      

4. Upplever du i nuläget att patienterna är delaktiga i vården?      

 
1. Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

 

2. Hur väl stämmer följande in på din uppfattning om 
journalen? 

I vilken utsträckning anser du att: 

Skala 

In
te

 a
lls 

 

I h
ö

g
 

u
tsträ

ck
n

in
g

 

5. Journalen är ett arbetsinstrument för dig? 1 2 3 4 5 

6. Journalen är ett arbetsinstrument för alla som vårdar 
patienten? 1 2 3 4 5 

7. Journalen är till för myndighetstillsyn? 1 2 3 4 5 

8. Journalen är till för kvalitetssäkring och forskning?      

9. Journalen är en informationskälla för patienten? 
1 2 3 4 5 

10. Journalen kan bli ett arbetsinstrument för patienten? 1 2 3 4 5 

11. eTjänsten  ”Journal  på  nätet”  är  viktig  för  pat ienterna?      

12. Det är till nytta för patienterna att deras anhöriga eller andra 
närstående har möjlighet att få ta del av journalen?      

13. eTjänsten ”Journal  på  nätet”  är  en bra reform?      

 
2   Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

  

 



 
 

3. Hur väl stämmer följande in på din uppfattning om dina 
patienters delaktighet i vården och den uppnådda 
vårdkvaliteten? 

I vilken utsträckning anser du att: 

Skala 

In
te

 a
lls 

 
I h

ö
g

 
u

tsträ
ck

n
in

g
 

14. Patientens delaktighet är en förutsättning för en god vård? 1 2 3 4 5 

15. Patienten borde ta mer ansvar för sin egen vård? 1 2 3 4 5 

16. Patientens anhöriga borde vara mer delaktiga i vården? 1 2 3 4 5 

17. ”Journal  på  nätet”  ökar patientens delaktighet? 1 2 3 4 5 

18. ”Journal  på  nätet”  ökar vårdkvalitet? 1 2 3 4 5 

19. ”Journal  på  nätet”  bidrar till vård på lika villkor? 1 2 3 4 5 

20. Kvaliteten på vårddokumentationen ökar genom patientens 
tillgång  till  ”Journal på  nätet”?      

21. Patienterna ska kunna se journalanteckningar, prov- och 
remissvar innan de är signerade/vidimerade av vårdpersonal?      

22. Patienterna ska kunna se journalanteckningar, prov- och 
remissvar efter ett tidsintervall, tex 2 veckor?      

 
3. Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

 
 

4. Frågor i relation till din uppfattning om  ”Journal på 
nätet”. 

I vilken utsträckning tror du att: 

Skala 
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1. Ditt sätt att skriva i journalen förändras  av  ”Journal på nätet”?      

2. Anteckningar som förs utanför journalen förekommer som effekt 
av  ”Journal på  nätet”? 1 2 3 4 5 

3. Du får i ökad utsträckning förklara uttryck/provsvar i journalen 
för patienter?      

4. Tekniken fungerar tillfredsställande?      

5. Patienter tar skada av den information de får via sin 
journalåtkomst?      

6. Obehöriga kommer att kunna ta del av patientuppgifter genom 
”Journal  på  nätet”?      

 
4. Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

 



 
 

 

5. Frågeställningar om din arbetsmiljö och dina patienter 
i  relation  till  ”Journal  på  nätet” 

I vilken utsträckning instämmer du i att: 
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7. Min arbetsmiljö påverkas positivt av införandet  av  ”Journal på 
nätet”?      

8. Journal  på  nätet”  bidrar  till  minskad arbetsbelastning för mig?      

9. ”Journal på nätet” påverkar min kontakt med patienterna 
positivt?      

10. ”Journal på nätet” minskar frekvensen av patientkontakter?       

11. ”Journal på nätet” påverkar innehållet i vårdmötet positivt?      

12. ”Journal  på  nätet”  minskar antalet missförstånd mellan patient 
och vårdpersonal?      

13. ”Journal  på  nätet”  ger en mer informerad patient?      

14. Patienters följsamhet till behandling ökar med tillgången till 
”Journal  på  nätet”?      

 
 

5. Har du några andra erfarenheter eller synpunkter gällande ovanstående 
påståenden som du vill förmedla? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

 
 

6. Har du fler synpunkter kring eTjänsten  ”Journal på nätet” som du vill 
lyfta fram? Skriv gärna! 

___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


