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Bakgrund 
eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att stödja 
arbetet att kartlägga uppfattningen om ändamålsenlighet och användbarhet hos produkter och 
tjänster inom Gemensam informationsstruktur (GI). GI består av Nationell 
informationsstruktur (NI) och Nationellt fackspråk (NF) samt tjänster, verktyg, metoder och 
ändringshantering. NF består i sin tur av Snomed CT, Hälsorelaterade klassifikationer och 
Socialstyrelsens termbank. Detta uppdrag är en aktivitet inom Socialstyrelsens projekt 
“Långsiktig utveckling av GI”. Uppdraget till eHälsoinstitutet sträckte sig från början av mars 
till slutet av april 2016, som en del av Socialstyrelsens eget arbete som ska pågå maj månad 
ut. 
	  
Mål  
Att ge stöd till Socialstyrelsens eget analysarbete genom att beskriva hur användare uppfattar 
vad ändamålsenlighet och användbarhet är avseende GI och att föreslå analysmetod. 
	  
Metod och genomförande 
Underlag för att beskriva användarnas uppfattning om ändamålsenlighet och användbarhet av 
GI inhämtades genom telefonintervjuer. Eftersom intervjuerna genomfördes av två olika 
personer användes specifika intervjuguider, så att intervjuerna skulle bli så likartade som 
möjligt. Två olika intervjuguider togs fram, en intervjuguide användes för informanter från 
landsting/region, kommun och myndighet/organisation (Bilaga 1) och den andra guiden 
användes för leverantörer (Bilaga 2). Frågorna togs fram i samråd med uppdragsgivaren 
baserat på Socialstyrelsens sex kvalitetskriterier, Socialstyrelsens Uppföljningsmodell och ett 
Människa-Teknik-Organisationsperspektiv (se rubrik Inspiration till analys). Frågorna 
granskades av tre personer samt uppdragsgivaren och validerades genom en intervju med en 
verksamhetsperson från ett landsting. 
 
Urvalet av informanter gjordes av Socialstyrelsen baserat på att grupperna landsting/region 
och kommun respektive leverantör skulle vara jämnt fördelade, att informanterna arbetade 
inom området och spridning av informanter från landsting/region utifrån resultatet från en av 
Socialstyrelsen tidigare genomförd uppföljning.  
 
Resultatet av intervjuerna återges i form av följande kategorier som bestämdes i förväg i 
samråd med uppdragsgivaren:  

• vilka produkter används,  
• kännedom om produkterna,  
• format, paketering, användarstöd,  
• uppfattning om ändamål/nytta,  
• hinder för användning och vad som krävs för att införa GI.  

 
Genomförande 
Uppdraget genomfördes med tät kontakt med uppdragsgivaren genom mejl, telefon och möten 
både via Skype och fysiskt. Problematiseringen och avgränsningen av uppdraget tog fyra 
veckor i anspråk. Därefter följde arbete med metodval, framtagande av intervjuguide, 
intervjuer och sammanställning.  
 
Socialstyrelsen skickade ett urval på 20 informanter varav nio från landsting/region, fem 
leverantörer, fyra från kommuner och två från organisation/myndighet. Dessa kontaktades av 
Socialstyrelsen för att göra dem varse om en eventuell telefonintervju inom kort. Ett mejl 
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sändes ut av eHälsoinstitutet till alla 20 informanterna med information om uppdragets syfte 
och önskan om en telefonintervju under tre specifika dagar. Intervjuerna bokades för en 
timme. Varje intervju spelades in, efter godkännande av informanten, och transkriberades 
därefter. 
 
Femton av de 20 informanterna från Socialstyrelsens urval intervjuades; fem från 
landsting/region, fyra från kommuner, två från organisation/myndighet samt fyra leverantörer. 
Intervjuerna tog mellan tio och 30 minuter att genomföra. 
 
Genomförandet av transkriberingarna (Bilaga 3) delades upp mellan tre personer och har 
kontrollerats av den som genomförde intervjun. Smärre förändringar gjordes i några 
transkriberingar då svar från informanten på en fråga kom under en annan del av intervjun. 
Detta svar flyttades då för att komma under rätt fråga. All data som kan spåras till person eller 
organisation togs bort och ersattes med ”X”. 
	  
Resultat 
Vid sammanställningen togs ett beslut i arbetsgruppen om att kategorin ”Kännedom om 
produkterna” bättre kan besvaras av Socialstyrelsen själva i analysfasen. Tabell 1–4 återger 
sammanställningen per kategori. Siffran inom parentes i tabellerna anger hur många 
informanter som svarat så och ingen siffra betyder att bara en informant nämnt det svaret. 
 
På frågan om vilka produkter som används angav de flesta informanterna att de använder GI 
(Tabell 1).  
 
Tabell 1. Vilka produkter används. Tabellen återger vilka produkter som informanterna nämnt att de 
använder. Bindestreck återger att produkterna nämnts tillsammans. 
Kommun (4) Landsting/Region (5) Myndighet/Organisation (2) Leverantör (4) 
GI – ja (2), delvis (2) 
ÄBIC (2) 
IBIC 
ICF (3) 
NF 
NI – KSI (2) 
Termbanken (2) 

GI – ja (2), delvis (2), ja 
med införande 
NI (4) 
NF (4) 
Termbanken 
Snomed CT – en kod 

GI – ja (2) 
NF – ICD-10, KVÅ, ICF, 
Snomed CT, terminologi 
NI (2) 
NF 
 
 

GI – ja (3), delvis 
NI (3) 
Snomed CT (3) 
ICF (3) 
KVÅ (3) 
ICD-10 (2) 
KSI 
ÄBIC 
IBIC 
BBIC 
Termbanken 

	  
 
Avseende format, paketering och användarstöd var uppfattningarna olika. Tre av fyra 
leverantörer ansåg att formatet på GI fungerade, medan flertalet av övriga informanter angav 
många önskemål på förbättringar i format/paketering av GI och dess delprodukter (Tabell 2).   
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Tabell 2. Format, paketering och användarstöd. Tabellen återger hur informanterna upplever 
produkternas format, paketering och användarstöd. Första svaret återger om de upplever att 
formatet/paketeringen av GI fungerar. 
Kommun (4) Landsting/Region (5) Myndighet/Organisation (2) Leverantör (4) 
Ja; nej (2);  
beror på område; 
behov av e-tjänst; 
behov av 
utbildningsmaterial; 
behov av 
utbildningsmaterial 
på utförarsidan; 
behov av tydliga 
handböcker; behov 
av användarvänligt 
format (2); behov av 
tydliga material; för 
abstrakt – inte 
anpassat till 
mottagare utan mer 
avsändare anpassat 

Ja (2); nej (3);  
behov av enkel hemsida; 
behov av att tillgängliggöra 
genom sökbar information 
som ej behöva ladda ner; 
behov av handgriplig 
praktisk handledning och 
övning; behov av mer 
utbildning; saknas 
informationsmaterial, 
utbildningsmaterial, 
användarstöd för anpassad 
kunskapsnivå (2); mycket 
engelska tekniska fackspråk 

Nej (2);  
saknas digitala verktyg för 
att använda produkten; 
behov av ett häfte 
verksamheten ska läsa och 
förstå; vill ladda ner 
modellen mot olika format  

Ja (3); vet inte;  
lite svårläst 
ibland  

 
 
Frågan om ändamålet har uppnåtts respektive om vad ändamålet och nyttan med GI är gav 
entydigt svar på att ändamålet inte uppnåtts hos kommuner och landsting/regioner. 
Kommunerna gav, till skillnad från landsting/regionerna, mer generella svar i frågan om vad 
ändamålet är (Tabell 3).  
 
Tabell 3. Uppfattning om ändamålet/nyttan. Tabellen återger informanternas uppfattning om ändamål 
(kommun, landsting/region, myndighet/organisation) respektive nytta (leverantör). 
Kommun (4) Landsting/Region (5) Myndighet/Organisation (2) Leverantör (4) 
Håller på så det har 
inte uppnåtts; 
kommit en bit på 
väg; nej inte 
uppnåtts; underlättar 
kommunikation 
mellan professioner; 
att kunna följa upp 
verksamheten; höjer 
kompetensen både 
för handläggare och 
utförarsida; sätter 
individen i fokus; 
större rättssäkerhet 
för individen; 
likvärdiga 
beskrivningar av 
behov; enhetlig 
dokumentation; en 
hjälp till att 
kravställa till 

Ej uppnåtts (5); Underlag 
för statistik och diagnos (2); 
referensverktyg; få enhetlig 
dokumentation (2); 
gemensamt språk oavsett 
profession och verksamhet; 
patientsäkerhet; önskan att 
Snomed CT skulle bli 
medicinskt fackspråk; 
termbanken ett steg längre 
på väg än Snomed CT; 
Snomed CT svår att jobba 
med; ICF dåligt känd av 
verksamhet; kan man inte få 
in det praktiskt så har man 
inte nått ändamålet; har man 
de stora strukturerna klara 
så löser sig de små 
detaljerna – Snomed CT är 
för plottrigt 

Nej inte uppnåtts helt och 
hållet (2); eftersom tekniska 
förutsättningar saknas vet 
man inte; vill att 
informationen ska se likadan 
ut 

Man slipper 
mycket teknik i 
det praktiska 
fallet; väldigt 
användbart som 
referensverktyg; 
vi har 
information som 
kan hanteras 
oavsett 
leverantör; 
interoperabilitet; 
ett idémagasin; 
skapa system 
som är 
ändamålsenliga; 
återanvändning 
av information 
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leverantören; hämta 
statistik; struktur 
som man kan bygga 
vidare och ge e-
tjänster; olika 
vårdgivare ska 
kunna förstå 
varandra; vara 
entydig internt; 
jämförbara 
nationellt; 
rättssäkerhetsfråga 
för brukare och 
kvalitetsfråga 
nationellt; 
samverkan mellan 
landsting och 
kommun 
 
 
Tekniska hinder, beslut i ledningen och kunskap är faktorer som starkt påverkar införandet av 
GI i kommuner och landsting/regioner (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Hinder för användning och vad krävs för att införa GI? Tabellen återger vilka hinder 
informanterna ser som orsak till att GI inte används och vad som krävs för att GI ska börja användas.  
Kommun (4) Landsting/Region (5) Myndighet/Organisation (2) Leverantör (4) 
Journalsystem 
inte anpassat 
(2); 
kommunen 
inte anpassad; 
beslut i 
ledning (2); 
förankring 
hos politiker; 
vet inte hur 
beslut och val 
har gjorts; 
kunskap (2); 
vilka syften 
det fyller (2); 
motivation 
och 
förståelse; 
otillräcklig 
användbarhet; 
IT-stöd; 
användarstöd; 
information 
anpassad till 
olika 
målgrupper 

Tekniska hinder (5); beslut 
(2); styrande dokumentation 
(2); prioritering från 
ledningshåll (3); okunskap i 
verksamheten; otillräcklig 
kunskap (2); förutsättningar 
från SoS; tålamod (2); utbyta 
erfarenhet med andra 
landsting/regioner; 
anpassning av organisation; 
kultur 

Används redan; alla måste 
använda; tekniken behöver 
vara på plats; våga satsa; 
beslut från ledning; testade 
och validerade produkter; 
planera hur att gå tillväga 

Anpassa struktur i 
system (4); tid och 
pengar (2); ensa mål 
hos kund och 
slutanvändare; 
teknisk tröghet; 
beskriva nyttan 
långsiktigt; 
informatikkunskap; 
dialog om 
förutsättningar och 
konsekvenser; 
formatet på 
produkterna; risk för 
konkurrenshämmande  
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Inspiration till analys 
En analysmodell bygger på en eller flera teorier eller är en grafisk representation av en teori 
(Figur 1). En modell är en förenklad avbildning av verkligheten. Den beskriver vad som finns 
i verkligheten och förklarar hur en sak hänger samman med en annan och påverkar eller 
påverkas av den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Användning av modeller. 
 
 
Människa – Teknik – Organisation 
För att få IT att fungera och ge nytta i verksamheten måste helheten människa, teknik och 
organisation fungera (Figur 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Helhetsperspektiv på människa, teknik och organisation. 
 
Unified theory of Technology Acceptance and Use (UTAUT) 
Modellen är utvecklad av Venkatesh med flera och publicerades 2003. Den är en 
vidareutveckling och bygger på ett antal tidigare teorier/modeller som beskriver och förklarar 
acceptans och användning av IT – theory of reasoned action, technology acceptance model, 
motivational model, theory of planned behaviour, diffusionsteori och social kognitiv teori. 
Modellen är validerad och använd i flera studier. UTUAT fokuserar på individen, det vill säga 
ur helhetsperspektivet människa, teknik och organisation så är det människan och i relation 
till tekniken.  
 
UTUAT (Figur 3) beskriver och förklarar användarens intentioner att använda och 
användarbeteende. Prestationsförväntan, ansträngningsförväntan, social påverkan, 
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underlättande förutsättningar har direkt påverkan på användarens intention att använda och 
användning. I andra hand har även kön, ålder, erfarenhet och valfrihet en påverkan på 
användning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Unified theory of Technology Acceptance and Use (UTAUT) 
 
Användning hänger också ihop med implementering. Det är endast om tekniken har 
implementerats fullt ut som det går att studera användning. Trots att teknik har 
implementerats är det dock inte säkert att den används. Om tekniken ännu inte har 
implementerats kan man bara undersöka användarnas förväntningar och intentioner att 
använda tekniken när den väl implementeras. 
 
Prestationsförväntan är den grad i vilken en individ uppfattar att användning av tekniken 
kommer att ge stöd i dennes arbete. Ansträngningsförväntan är individens uppfattning av hur 
enkel eller svår tekniken är att använda. Social påverkan individens uppfattning om i vilken 
omfattning andra viktiga personer använder tekniken. Det kan både vara kollegor i den egna 
verksamheten och personer utanför verksamheten som utgör förebilder. Underlättande 
förutsättningar är individens uppfattning om i vilken utsträckning det finns organisatorisk och 
teknisk infrastruktur som stödjer användning av tekniken. Exempelvis ledningens stöd, 
utbildning och support. Viktigt att lyfta är att det i alla dessa aspekter handlar om individens 
uppfattning och inte den faktiska förekomsten.  
 
IS Success Model 
DeLone och McLean publicerade sin första modell IS (Information system) Success Model 
1992 (Figur 4) och sedan en uppdaterad version 2003 (Figur 5). Båda versionerna har 
validerats och använts i stor utsträckning. Modellen ligger till grund för ett stort antal andra 
utvärderingsmodeller, bland annat inom området eHälsa. Modellen kan användas för att mäta 
framgången och effektiviteten hos ett informationssystem i en verksamhet. Modellen tar in 
alla delar av helhetsperspektivet människa, teknik och organisation och hur de påverkar 
varandra. Fungerar inte tekniken kan den inte användas och om den inte används kan den inte 
ge några nyttor för verksamheten. Modellen kan därmed användas för att identifiera och 
belysa var bristerna finns.  
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Figur 4. IS Success Model från 1992. 
 
 
Systemkvalitet (Figur 4) kan mätas i termer av hur enkelt det är att använda, funktionalitet, 
tillförlitlighet, flexibilitet, datakvalitet och portabilitet. Informationskvalitet kan mätas som 
korrekthet, läglighet, fullständighet, relevans och konsistens. Användning kan mätas i 
frekvens och tid. Nyttor för individen och organisationen beror på vad det är för 
informationssystem, vem som använder det, till vad och i vilken verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. IS Success Model från 2003. 
 
I den utvecklade versionen (Figur 5) har man lagt till avsikt att använda och servicekvalitet 
samt slagit samman nyttoeffekter till en. Servicekvalitet är den totala upplevelsen av tjänsten 
och inkluderar också det stöd som användaren upplever sig ha från IT-support. 
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Bilagor 
 
1. Intervjuguide till landsting/region, kommun, myndighet/organisation 
2. Intervjuguide till leverantör 
3. Transkriberade intervjuer (separat bilaga) 
 



	   	   eHälsoinstitutet, 2016-04-13 

Intervjuguide SoS–GI 

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att 
genomföra datainsamling om ändamålsenlighet och användbarhet hos produkter och tjänster 
inom Gemensam informationsstruktur. (Inte nämna definition av GI) 

Jag kommer att följa en intervjuguide för att få enhetlighet då vi är två personer från 
eHälsoinstitutet som intervjuar. 

Många av frågorna är öppna, men några av dem önskar vi att ni besvarar endast med ja eller 
nej. Det kommer att framgå vilka som är ja/nej-frågor. 

Om du inte kan eller vill besvara en fråga är det bara att säga det. 

1. Vilken funktion har du och i vilken roll kommer du att besvara frågorna? 

2. Vem är din arbetsgivare? 
3. Vad är Gemensam informationsstruktur för dig? 

4. Använder du Gemensam informationsstruktur? (ja/nej) 
5. Vilka delprodukter av Gemensam informationsstruktur använder du?  

6. Vad är NI / Snomed CT / SoS termbank / Hälsorelaterade klassifikationer för dig? 
7. Hur och i vilket sammanhang använder du Gemensam informationsstruktur eller 

respektive delprodukt?  
8. Räcker innehållet? (ja/nej/varför inte) 

9. Fungerar formatet/paketeringen av Gemensam informationsstruktur och dess 
delprodukter? (ja/nej/varför inte) 

10. Har du tillräcklig kunskap för användning av produkten? 
11. Finns det tillräcklig kunskap i den egna organisationen/verksamheten? 

12. Har SoS tillräckligt bra verktyg och användarstöd för användning av Gemensam 
informationsstruktur och dess delprodukter? Vad saknas? 

13. Vad är ändamålet med användningen av Gemensam informationsstruktur och dess 
delprodukter för dig och din organisation? 

14. Tycker du/din organisation/verksamhet att ändamålet uppnåtts av Gemensam 
informationsstruktur och dess delprodukter? Beskriv. 

15. Varför används inte hela den Gemensamma informationsstrukturen? Varför används inte 
vissa delprodukter? Hinder för det? 

16. Önskar du införa Gemensam informationsstruktur i er organisation/verksamhet för 
användning av den i utvecklingen av er dokumentation? (ja/nej) 

17. Vad krävs för att detta ska ske (fråga 16)? 
 
 
Är det ok att vi kontaktar dig via mejl om det skulle dyka upp några frågor/funderingar när vi 
sammanställer svaren? 



	   	   eHälsoinstitutet, 2016-04-13 

Intervjuguide SoS–GI (leverantörer) 

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet i Kalmar har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att 
genomföra datainsamling om ändamålsenlighet och användbarhet hos produkter och tjänster 
inom Gemensam informationsstruktur. (Inte nämna definition av GI) 

Jag kommer att följa en intervjuguide för att få enhetlighet då vi är två personer från 
eHälsoinstitutet som intervjuar. 

Många av frågorna är öppna, men några av dem önskar vi att ni besvarar endast med ja eller 
nej. Det kommer att framgå vilka som är ja/nej-frågor. 

Om du inte kan eller vill besvara en fråga är det bara att säga det. 

1. Vilken funktion har du och i vilken roll kommer du att besvara frågorna? 

2. Vem är din arbetsgivare? 
3. Vad är Gemensam informationsstruktur för dig? 

4. Använder ni Gemensam informationsstruktur? (ja/nej) 
5. Vilka delprodukter av Gemensam informationsstruktur använder ni?  

6. Vad är NI / Snomed CT / SoS termbank / Hälsorelaterade klassifikationer för dig? 
7. Hur och i vilket sammanhang använder ni Gemensam informationsstruktur eller 

respektive delprodukt?  
8. Fungerar formatet/paketeringen av Gemensam informationsstruktur och dess 

delprodukter? (ja/nej/varför inte) 
9. Har SoS tillräckligt bra verktyg och användarstöd för användning av Gemensam 

informationsstruktur och dess delprodukter? Vad saknas? 
10. Vad är nyttan med Gemensam informationsstruktur och dess delprodukter för er som 

leverantör? 
11. Önskar ni som leverantör att integrera Gemensam informationsstruktur i era system? 

(ja/nej) 
12. Ställer era kunder krav att ni använder Gemensam informationsstruktur och dess 

delprodukter i utvecklingen av era system? (ja/nej) 
13. Vad krävs för att integrera Gemensam informationsstruktur i era system? 
 
 
Är det ok att vi kontaktar dig via mejl om det skulle dyka upp några frågor/funderingar när vi 
sammanställer svaren? 
 


