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Förord 

Vi vill tacka alla respondenter som ställt upp på intervjuer, för att vi fått ta del av era 
kunskaper och erfarenheter av personaladministration. Ni har varit oerhört viktiga 
för fallstudiens genomförande.  

Vi vill även tacka våra handledare, Ann Svensson och Ewa Zimmerman för råd, stöd 
och motivation under uppsatsprocessen. Er vägledning har varit en stor hjälp. 

Vi vill också tacka de handledare och opponenter som varit delaktiga under 
processen och tagit sig tiden att ge värdefull feedback. 
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Abstract 

Today’s healthcare is strained due to a limited amount of workforce and an increased 
need for medical care. Official reports of the Swedish government calls for a more 
efficient healthcare in order to cope with for example overcrowding. Digitalisation of 
Swedish healthcare is expected to contribute with management information for 
planning and resource allocation. Digitalisation has shown improved efficiency by 
using information systems. There is however a need for additional research on the 
effects of information systems in healthcare, since previous research has focused on 
information systems for patient care and not workforce allocation. In order to ensure 
that the information systems support the organisation, there are a number of 
challenges that needs to be handled. The aim of this case study is therefore to examine 
information systems as a way to support workforce planning for a more effective 
health care. This is done through the research question: Which challenges with 
workforce administration in a hospital can be handled with support from information 
systems? 

In order to answer the research question a qualitative research method has been 
used. Empirical material has been collected through interviews and analysed using 
process analysis. The results show that the main challenge with workforce 
administration that can be handled with the support of information systems is 
incorrect and irrelevant data. Other challenges are coordination of doctors and nurses 
as well as staff shortage. Finding a solution to the overall problem of understaffing is 
important, but information systems can only provide a basis for discussions.  

Keywords: Challenges, workforce administration, healthcare workforce, information 
systems  
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Abstrakt 

Det rapporteras om en ansträngd hälso- och sjukvård på grund av begränsat med 
personalresurser och ett ökat vårdbehov. Statens offentliga utredningar lyfter att 
svensk sjukvård behöver effektiviseras för att kunna hantera problem med 
exempelvis överbeläggningar. Digitalisering av svensk hälso- och sjukvård förväntas 
bidra med bland annat beslutsunderlag för planering och resursfördelning. 
Digitalisering har visat på bättre effektivitet, genom att använda IT-system. Det 
behövs dock mer forskning om IT-systems stöd inom sjukhus, eftersom forskningen 
tidigare har fokuserat på IT-stöd för behandling av patienter snarare än planering av 
personalresurser. För att säkerställa att IT-systemen stödjer verksamheten finns 
utmaningar som måste hanteras. Syftet med denna fallstudie är därför att undersöka 
IT-system som stöd för personaladministration för en effektivare sjukvård genom 
frågeställningen: Vilka utmaningar med personaladministration på sjukhus kan 
hanteras med stöd av IT-system? 

För att undersöka frågeställningen har en kvalitativ ansats använts. Empiriskt 
material har samlats in genom intervjuer och analyserats med processanalys. 
Resultatet visar på att den främsta utmaningen med personaladministration som kan 
hanteras med stöd av ett IT-system är inkorrekta och irrelevanta data. Andra 
utmaningar som framkommit är att samordna läkare och sjuksköterskor samt 
personalbrist. Att hitta lösningar på personalbristen är viktigt, men eftersom 
problemet ligger på en sådan hög nivå kan IT-system endast tillhandahålla underlag 
för diskussioner kring personalbrist.  

Nyckelord: Utmaningar, personaladministration, vårdpersonal, IT-system  
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1 Introduktion  

Sveriges hälso- och sjukvård står inför en digital förändring (Birkestad, 2017; 
Regeringskansliet, 2016:1) Bakgrunden till förändringen är att svensk sjukvård 
behöver effektiviseras, eftersom sjukhus bland annat har problem med 
överbeläggningar (SOU 2016:2). Exempelvis rapporteras det att det dör människor i 
väntan på vård i Sverige (Habul, 2018). Det kan vara en effekt av att vårdbehovet ökar 
eftersom befolkningen lever längre (Garefalakis, Mantalis, Vourgourakis, 
Spinthiropoulos & Lemonakis, 2016; Paré & Sicotte, 2001; Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016), samtidigt som sjukhusen inte väntas få mer pengar att nyttja (Elg, 
Stenberg, Kammerlind, Tullberg & Olsson, 2011; Sveriges Kommuner och Landsting, 
2016). Detta ställer högre krav på att de resurser som finns nyttjas på ett effektivt 
sätt, för att kunna hitta en balans mellan de resurser som finns tillgängliga och det 
vårdbehov som behöver mötas (Alvekrans, Lantz, Rosén, Siljemyr & Snygg, 2016). En 
sådan form av resurs kan vara personal (Wade & Hulland, 2004) vilket är den resurs 
som fallstudien kommer begränsas till. I fallstudien benämns arbetet med att planera 
och hantera personalresurser som personaladministration, vilket Dussault och 
Dubois (2003) beskriver kan ses som produktions- och kapacitetsstyrning, vilket 
inkluderar personalresurser.  

Inom sjukhus kan det dock vara komplext att hitta denna balans, eftersom flera 
avdelningar behöver samsas om begränsat tillgängliga personalresurser (Alvekrans 
et al., 2016). Något som ytterligare försvårar planeringen av personalresurser är att 
det inom sjukhus finns många olika vårdaktiviteter och professioner, alltmedan de 
olika professionerna ofta är specialiserade och har olika kompetenser (Willis, Cave & 
Kunc, 2017). Vidare skriver Uriarte, Zúñiga, Moris och Ng (2017) att sjukhus är 
komplexa, eftersom läkare som arbetar på sjukhuset även måste finnas tillgängliga på 
akutavdelningen. Behovet av akutsjukvård är dessutom slumpmässigt, och vilken 
vård patienterna behöver är svårt att förutse.  

Något som har visats ge förbättrad effektivitet av planering och hantering av 
personalresurser är verksamhetsövergripande IT-system (Shang & Seddon, 2002), 
vilket är en form av digitalisering. I Sverige har regeringen en vision om att 
digitalisering av hälso- och sjukvården bland annat ska bidra till att ”beslutsfattare 
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska ha ändamålsenliga verktyg för att 
fortlöpande följa upp verksamheternas kvalitet och säkerhet samt få ett aktuellt och 
heltäckande beslutsunderlag för verksamhetsstyrning, planering och resursfördelning” 
(Regeringskansliet, 2016:2). Dessutom argumenterar Ward, Marsolo och Froehle 
(2014) för att det inte längre räcker att basera beslut på erfarenhet. Istället bör data 
och analyser ligga till grund för beslut om fördelning av personalresurser.  
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IT-system har visats kunna stödja personaladministration genom att tillhandahålla 
data (Shang & Seddon, 2002). IT-system har använts inom sjukhus sedan 1960-talet, 
och systemen utvecklas fortfarande (Tursunbayeva, Bunduchi, Franco & Pagliari, 
2016). Trots det argumenterar flera författare för att det behövs mer forskning om 
hur IT-system kan stödja olika processer inom sjukhus (Chiasson & Davidson, 2004; 
Tursunbayeva et al., 2016; Willis et al., 2017; De Vries & Huijsman, 2011; Poutanen & 
Puhakka, 2011). Exempelvis uppmärksammar Chiasson och Davidson (2004) att det 
behövs mer forskning om resursfördelning för att IT-system ska kunna stödja 
sjukhus. Samtidigt beror ofta effekterna av IT-system på mänskliga och 
organisatoriska faktorer (Bygstad & Bergquist, 2018; Petter, DeLone & McLean, 
2008). Därför behövs mer forskning som fokuserar på IT-system ur ett sociotekniskt 
perspektiv (Tursunbayeva et al., 2016; Poutanen & Puhakka, 2011). Sociotekniskt 
perspektiv innebär att interaktionen mellan människor och IT-system studeras 
(Bostrom & Heinen, 1977; Geels, 2004).  

Eftersom personalresurser utgör en stor del av sjukhusens kostnader är det viktigt 
att undersöka hur personaladministration kan stödjas av IT-system (Jenkins & 
Christenson, 2001). Initialt bör sjukhus därför identifiera utmaningar med 
personaladministration som kan hanteras med stöd av deras IT-system. Hanteras inte 
utmaningarna med personaladministration kan det leda till att liv riskeras, 
skattepengar allokeras fel samt att det inte finns vårdpersonal med nödvändig 
kompetens för att möta vårdbehovet (Willis et al., 2017). Syftet med denna fallstudie 
är därför att undersöka IT-system som stöd för personaladministration för en 
effektivare sjukvård. Syftet studeras genom frågeställningen: Vilka utmaningar med 
personaladministration på sjukhus kan hanteras med stöd av IT-system?  
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2 Relaterad litteratur 

Kapitel två inleds med en övergripande beskrivning av sjukhus och 
personaladministration. Efter det beskrivs de utmaningar som personaladministration 
kan innebära för sjukhus, såsom att utveckla effektiva strategier för 
personaladministration, samla in korrekta och relevanta data samt säkerställa IT-stöd. 
Slutligen sammanfattas litteraturstudien med att presentera de utmaningar som 
identifierats i text och tabell.   

2.1 Personaladministration på sjukhus 

Sjukhus är komplexa organisationer som bygger på ett nätverk av relationer mellan 
läkare, sjuksköterskor, patienter och IT-system (Jenkins & Christenson, 2001). Deras 
olika intressen måste tas hänsyn till, vilket påverkar sjukhusets struktur. Sjukhus är 
också organiserade utefter avdelningar, vilket gör dem vertikalt strukturerade 
(Bygstad & Bergquist, 2018). Strukturen kan göra det svårt att få positiva effekter av 
IT-system (Wager, Lee & Glaser, 2005). Avdelningarna är i sin tur anpassade efter 
olika aktiviteter som utförs av olika typer av specialiserade professioner, till exempel 
olika typer av läkare. Professionerna utgör en primär kostnad för sjukhus, vilket ökar 
behovet av planering och hantering av personal så att rätt kompetenser används 
(Jenkins & Christenson, 2001). Det kan dock vara utmanande att skapa effektiva 
planeringar av personal eftersom vårdbehovet ökar snabbare än personalstyrkan, 
vilket är en följd av att befolkningen lever längre (Garefalakis et al., 2016; Paré & 
Sicotte, 2001; Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Samtidigt väntas inte svensk 
sjukvård få mer pengar att använda till exempelvis personalresurser, vilket ställer 
högre krav på att möta det ökade vårdbehovet med den personal som finns 
(Alvekrans et al., 2016; Elg et al., 2011; Sveriges Kommuner och Landsting, 2016).  

Det används flera olika begrepp för att beskriva arbetet med att planera och hantera 
personalresurser inom sjukhus. Det benämns som produktions- och 
kapacitetsplanering av Hedman och Svensson (2017), som kapacitetsplanering av 
Lantz (2012), som ”sales and operations planning” av Alvekrans et al. (2016) och som 
produktionsplanering av Vissers, Bertrand och deVries, (2001).  De begreppen ger 
dock inte tillräckligt stort utrymme åt personalresurser (Dussault & Dubois, 2003). I 
denna uppsats kommer därför begreppet personaladministration istället användas 
för att beskriva planering och hantering av personalresurser på olika nivåer inom ett 
sjukhus.  

Personaladministration verkar för att planera och säkerställa att de personalresurser 
som finns nyttjas maximalt (Vissers et al., 2001), samt att ha personal med rätt 
kompetens, på rätt plats vid rätt tillfälle (Willis et al., 2017). Personaladministration 
inkluderar diskussioner om, när och hur sjukhus bör ersätta, utöka eller dra ner sin 
aktuella personalstyrka (Lantz, 2012). Samtidigt behövs en balans mellan tillgängliga 
personalresurser och behov (Alvekrans et al., 2016; Hulshof, Kortbeek, Boucherie, 
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Hans & Bakker, 2012). En obalans mellan personalresurser och vårdbehov kan 
annars leda till höga alternativkostnader på grund av inhyrd vårdpersonal (Lantz, 
2012). Bristande personaladministration kan också leda till ökad dödlighet och 
felaktiga allokeringar av skattepengar (Willis et al., 2017). Att skapa effektiva 
strategier för personaladministration kan dock vara utmanande. 

2.2 Utveckla effektiva strategier för personaladministration 

Utmaningen med att skapa effektiva strategier för personaladministration kan bero 
på att den kompetens som behövs för en vårdaktivitet kan innehas av olika 
yrkeskategorier (Willis et al., 2017). Av den anledningen kan det vara svårt att 
förflytta personal inom sjukhus. Att flytta personal mellan avdelningar är dock ett sätt 
att möta problemet med personalbrist (Hulshof et al., 2012; Hurst & Kelley Patterson, 
2014). Att skapa effektiva strategier för personaladministration kan också vara 
utmanande eftersom det är enklare att allokera flera personalresurser till en 
vårdprocess än en personalresurs till en vårdaktivitet (Lantz, 2012). Det kan också 
vara en utmaning att planera och hantera personalresurser över flera perioder. Ett 
exempel på något som det kan vara svårt att planera personalresurser för är 
akutbesök per år. 

Det är även en utmaning att säkerställa att personal med rätt kompetens finns 
tillgänglig inom sjukhuset, på grund av att utbildning av läkare och sjuksköterskor tar 
lång tid (Willis et al., 2017). Under den tid det tar att utbilda nya sjuksköterskor och 
läkare finns en risk att vårdbehovet förändras, samtidigt som teknikutvecklingen kan 
ersätta en del av de arbetsuppgifter det var tänkt att personalen skulle utföra. Vidare 
är akutavdelningar på sjukhus komplexa, eftersom läkare som arbetar på sjukhuset 
även måste finnas tillgängliga på akutavdelningen (Uriarte et al., 2017). Behovet av 
akutsjukvård är även slumpmässigt, och vilken vård patienterna behöver är svårt att 
förutse. Det kan även vara svårt att uppskatta framtida vårdbehov. Det kan 
exempelvis ta tid innan hälsoprogram eller förändrade levnadsvanor hos 
befolkningen får en effekt på vårdbehovet (Willis et al., 2017). Dessutom går det inte 
alltid att dela in patienters vårdbehov i olika avdelningar, eftersom de kan behöva 
flera typer av vård (Hurst & Kelley Patterson, 2014). Därför kan det vara bra att även 
flytta personal mellan avdelningarna.  

Strategierna för personaladministration behandlas på strategisk, taktisk och operativ 
nivå (Hulshof et al., 2012). Samverkan mellan den strategiska nivån och den operativa 
nivån sker via den taktiska nivån (Alvekrans et al., 2016). Samverkan mellan den 
strategiska och operativa nivån behövs för att ta fram strategier för att bäst nyttja de 
personalresurser som finns. Samverkan behövs exempelvis för att säkerställa att 
specialistläkare nyttjas på bästa sätt eftersom det är en begränsad och kostsam resurs 
(Vissers et al., 2001). 

Den högsta nivån, strategisk, syftar till en mer långsiktig och övergripande planering 
av vårdaktiviteter, samt uppskattande av vårdbehov och patientvolymer (Vissers et 
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al., 2001). Nästa nivå, taktisk, ämnar till att uppskatta framtida vårdbehov, dela in 
patienter i patientgrupper och fördela personalresurser mellan patientgrupperna 
(Hulshof et al., 2012). Den taktiska nivån ska därmed bidra till en jämn planering av 
tillgänglig personal som kan möta det vårdbehov som finns, för att nyttja 
personalresurser maximalt. Samtidigt balanseras arbetsfördelningen för att uppnå 
mål om exempelvis behandling av patienter som grundas i planering på strategisk 
nivå. För läkare kan det innebära att arbetstiden fördelas över olika aktiviteter som 
exempelvis operation och konsultation. Utifrån den taktiska nivån bryts planeringen 
ner ytterligare i den lägsta nivån, operativ. På den operativa nivån fattas mer 
kortsiktiga beslut om exempelvis vård av enskilda patienter (Hulshof et al., 2012; 
Vissers et al., 2001). Inom operativ nivå finns det dels ett känt vårdbehov och dels ett 
akut vårdbehov (Hulshof et al., 2012). Det kända behovet kan användas vid planering 
av personalresurser, samtidigt som det kan uppstå akuta behov som får 
konsekvensen att det planerade schemat måste planeras om.  

2.3 Samla in korrekta och relevanta data 

Vid planering, återkoppling och utvärdering av personalresurser inom ett sjukhus är 
det viktigt att de data som samlas in, lagras och används är korrekta och relevanta 
(Lantz, 2012). Sjukhus är bland de mest informationsintensiva organisationerna, och 
därför finns ett stort behov av administrativ information för att kunna erbjuda 
kostnadseffektiv vård med hög kvalitet (Wager et al., 2005). Trots det saknar de flesta 
chefer på ett sjukhus enkel åtkomst till kompletta, korrekta, pålitliga och relevanta 
data när de ska fatta viktiga strategiska och taktiska beslut. Istället finns mycket data 
på papper eller i otillräckliga IT-system. Det finns många orsaker till detta, men 
framförallt beror det på sjukhusens komplexitet.  

Felaktiga data kan leda till att fel beslut gällande hur personalresurser ska planeras 
och hanteras fattas (Lantz, 2012). För att data som samlas in ska kunna användas vid 
personaladministration är det viktigt med hög datakvalitet (Garefalakis et al., 2016; 
Lantz, 2012; Shang & Seddon, 2002; Ward et al., 2014). Det räcker inte att bara ha ett 
IT-system som hanterar data, utan kvaliteten måste kontrolleras (Ward et al., 2014). 
Att korrigera felaktiga data i efterhand kan vara kostsamt för sjukhus. Datakvalitet 
kan beskrivas utifrån fyra kategorier: precision, relevans, representation och 
tillgänglighet (Baškarada & Koronios, 2014; Wang & Strong, 1996). Precision innebär 
att personaldata som används är korrekta och trovärdiga. Relevanta personaldata är 
data som finns vid det tillfälle den behöver användas. Representation innebär att 
personaldata är lätta att tolka och förstå. Tillgängliga personaldata är data som inte 
begränsas av till exempel behörighet.  

Insamling av data är också viktigt för återkoppling och utvärdering av sjukhusets 
verksamhet (Lantz, 2012). Det finns dock en gräns där insamling av mer data enbart 
leder till slöseri av tid (Ward et al., 2014). Det är bättre att ha en liten volym 
fullständiga data med hög kvalitet än en stor mängd ofullständiga data. Det finns dock 
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ett antal utmaningar med att samla in personaldata inom sjukhus (Ward et al., 2014). 
De flesta IT-system är inte designade för att ligga till grund för analys, vilket kan göra 
det svårare att extrahera data för personaladministration. Därtill uppdateras data 
sällan i realtid.  Det finns även brister inom sjukhusens IT-system gällande 
datastandarder. Det kan bero på att olika systemleverantörer har möjlighet att 
implementera egenutformade definitioner av datastandard. Information om personal 
kan även samlas in från olika IT-system vilket kan skapa redundans i form av att 
samma data samlas in flera gånger (Ward et al., 2014). Det kan vara en konsekvens 
av att sjukhus ofta använder frikopplade IT-system för att samla in data (Ward et al., 
2014). Det kan bero på att sjukhus ofta är vertikalt strukturerade vilket försvårar 
delning av information (Bygstad & Bergquist, 2018). Vidare finns också risken att de 
data som samlas in är summerade på fel nivåer, vilket kan leda till att det uppstår fel 
(Hurst & Kelley Patterson, 2014). Om däremot rätt data samlas in och används vid 
personaladministration kan det vara ett sätt att samverka mellan avdelningar. På så 
sätt kan problemet med sjukhusens vertikala struktur lösas.  

2.4 IT-system som stöd för personaladministration 

Verksamhetssystem är IT-system som samlar in och lagrar information om 
verksamheter (Shang & Seddon, 2002). IT-system stödjer olika delar av 
verksamheten, såsom ekonomi, personaladministration och produktion. IT-system 
som stöd för personaladministration har visat på ökad effektivitet (Hitt, Wu & Zhou, 
2002). Effekterna av IT-systemen har även visat på förbättrad resurshantering av 
personal inom sjukhus (Shang & Seddon, 2002). Genom att samla in data kan IT-
system öka effektiviteten i planering och hantering av personalresurser (Ward et al., 
2014). Exempelvis kan data om läkare och sjuksköterskors utbildning och kompetens 
erhållas (Poutanen & Puhakka, 2011). Vidare kan de data som erhålls ge kännedom 
kring hur läkare och sjuksköterskor med nödvändig kompetens kan placeras.  

Flera författare argumenterar för att verksamhetssystem bör vara integrerade, och 
därmed verksamhetsövergripande, för att kunna bidra med förbättrat stöd (Hitt et 
al., 2002; Pinsonneault, Addas, Qian, Dakshinamoorthy & Tamblyn, 2017; Wang, Kung 
& Byrd, 2018). Integreras IT-system med varandra kan det bidra till ett 
gränsöverskridande transaktionsflöde som kan tillhandahålla aktuell och uppdaterad 
information (Hitt et al., 2002). Uppdaterad och aktuell information kan vidare leda till 
bättre fördelning av personalresurser. Integrerade IT-system kan bidra med att 
konsolidera resurser och skapa data-drivna modeller (Wang et al., 2018). Integration 
mellan olika IT-system kan också bidra till minskad dödlighet eftersom 
informationen är mer komplett och problem kan upptäckas tidigare (Pinsonneault et 
al., 2017).  Däremot kan det vara svårt att integrera olika IT-system till ett 
övergripande verksamhetssystem inom sjukhus (Bygstad & Bergquist, 2018; 
Garefalakis et al., 2016; Pinsonneault et al., 2017; Wang et al., 2018). Det kan bero på 
att sjukhusens IT-system ofta är vertikalt utformade för att stödja en specifik 
avdelning (Bygstad & Bergquist, 2018). För att kunna dela data mellan olika 
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avdelningar behövs ett horisontellt perspektiv samt förståelse för organisationens 
komplexitet.  

Sjukhus behöver fokusera på att integrera administrativa IT-system med andra IT-
system för att kunna säkerställa att personaladministration har någon effekt på 
vårdkvaliteten (Paré & Sicotte, 2001). Det är dock inte självklart att ett IT-system 
bidrar med fördelar (Chiasson & Davidson, 2004). IT-system som används inom 
sjukhus är tekniskt komplexa, vilket kan vara en anledning till att de brister när det 
kommer till att stödja användaren. För att IT-system ska kunna fungera som stöd för 
personaladministration är det viktigt att systemet anpassas efter sjukhuset och dess 
aktiviteter (Poutanen & Puhakka, 2011). Det är dock en komplex uppgift att anpassa 
verksamhetssystem efter organisationen (Poutanen & Puhakka, 2011; Shang & 
Seddon, 2002). Hendrickson (2003) argumenterar för att IT-system inte är 
begränsade till den tekniska delen av systemet. IT-system inkluderar även de data 
som systemen bygger på och de användare som använder systemet. Relationen 
mellan IT-systemet och användaren är viktig eftersom de samverkar (Tursunbayeva 
et al., 2016; Poutanen & Puhakka, 2011). IT-system måste också integreras med den 
dagliga vårdplaneringen (Poutanen & Puhakka, 2011). Stödjer systemet inte 
sjukhusets personaladministration finns det en risk att det istället stör verksamheten 
genom att förse personal som planerar och hanterar personalresurser med 
vilseledande information. Ytterligare en utmaning är att se till så att IT-systemet 
nyttjas i så hög grad som möjligt i verksamheten (Hedman, 2009). Ju mer IT-system 
nyttjas av personal som planerar och hanterar personalresurser, desto mer fungerar 
de som ett stöd. Nyttjande av IT-system kan både innebära att det används av en stor 
andel av personalen, samt att personalen använder IT-systemet i en stor del av 
planerings- och hanteringsarbetet. Därför är det viktigt att utforma arbetet på ett 
sådant sätt att insamlandet av data underlättas, exempelvis genom att nödvändig 
information fylls i vid ett enda tillfälle (Ward et al., 2014). Sjuksköterskor och läkare 
är också kostsamma personalresurser, och bör därför lägga så lite tid som möjligt på 
att samla in data. Störs deras arbetsflöde vid inmatning av data finns risken att IT-
systemet inte upplevs som ett stöd (Hedman, 2009). Stödjer IT-systemet dessutom 
inte personaladministration kan det påverka sjukhusets verksamhet på strategisk, 
taktisk och operativ nivå (Poutanen & Puhakka, 2011). 

IT-system kan stödja uppföljning av personalresurser genom att skapa analyser med 
output som illustrerar hur verksamheten presterar (Ward et al., 2014). För att skapa 
analyser och prognoser inom sjukhus finns det olika tekniker och verktyg att 
använda. Ett IT-system som kan stödja analys och beslutsfattande genom att 
konsolidera och presentera information är Business Intelligence (BI)-system (Chen, 
Chiang & Storey, 2012). Genom exempelvis dashboards och rapporter kan nyckeltal 
visualiseras vilket kan underlätta gruppering och upptäckter av avvikelser. 
Transformering av data till användbar information behövs dock för att den ska kunna 
ge stöd vid personaladministration (Ward et al., 2014). Även integration av IT-system 
är viktigt för att kunna analysera stora mängder data (Wang et al., 2018). Analyserna 
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kan stödja kostnadsreducering och verksamhetsoptimering. Dessa analyser kan 
definieras som förmågan att utnyttja resurser för att analysera verksamheten. 
Analyserna stödjer balansen mellan kapacitet och kostnad, genom databaserade 
beslut.  

För att IT-system ska kunna stödja hantering av utmaningar behöver IT-systemet 
nyttjas för att fördelarna ska erhållas (Hedman, 2009; Venkatesh, Morris, Davis & 
Davis, 2003). IT-systemen behöver dessutom utformas på ett sådant sätt att de 
erbjuder stöd för användarens arbetsuppgifter, för att undvika misstag som kan 
resultera i sämre vård (Al-Nanih, Al-Nuaim & Ormandjieva, 2009). För att undvika att 
läkare och sjuksköterskor begår misstag som får konsekvenser för patienter bör 
vårdpersonalens IT-system använda samma språk och bilder som användaren tänker 
i, underlätta för användaren så att han eller hon förstår exempelvis hur data ska 
registreras, samt ge feedback ifall användaren registrerar felaktiga data. Acceptans 
kan förbättras om användaren tror att nyttjande av systemet kommer att bidra till 
fördelar inom sjukhuset (Venkatesh et al., 2003) Det kan också förbättras om 
användaren upplever systemet som enkelt att hantera, om andra personer med 
socialt inflytande anser att systemet behöver användas samt om IT-systemet är 
anpassat efter sjukhusets verksamhet. Även Succi och Walter (1999) lyfter enkelhet 
att använda och upplevd användbarhet som faktorer som påverkar acceptans. Läkare 
är dock en yrkeskategori som ofta har mycket makt, prestige och möjlighet att styra 
sina egna arbetsuppgifter (Succi & Walter, 1999). Därför överväger läkare hur IT-
systemet kommer att påverka deras makt och prestige när de bestämmer i vilken 
utsträckning de ska använda IT-systemet.   

2.5 Sammanfattning 

Sjukhus är komplexa organisationer med olika professioner som utgör en stor 
kostnad och därför ställer krav på sjukhusets personaladministration (Jenkins & 
Christenson, 2001). Personaladministrationen behövs för att säkerställa att 
personalresurser nyttjas maximalt, samt för att säkerställa att personal med 
nödvändig kompetens är på rätt plats vid rätt tillfälle (Vissers et al., 2001; Willis et al., 
2017).  Det kan dock vara en utmaning då vårdbehovet ökat i takt med att 
befolkningen lever längre (Garefalakis et al, 2016; Paré & Sicotte, 2001; Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2016). Personaladministration behöver därmed effektiva 
strategier för att kunna möta vårdbehovet (Alvekrans et al., 2016). Dessa strategier 
kan behandlas på strategisk, taktisk och operativ nivå (Hulshof et al., 2012). Samtidigt 
finns det en samverkan dem emellan (Alvekrans et al., 2016).        

Effekter som följer från användning av IT-system har bland annat visats vara 
förbättrad personaladministration (Shang & Seddon, 2002). Personaladministration 
står dock inför utmaningen att det kan ta lång tid att utbilda personal, samtidigt som 
det kan vara svårt att flytta personal mellan olika avdelningar (Willis et al., 2017). På 
samma gång finns det många intressenter att ta hänsyn till (Jenkins & Christenson, 
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2001). Ytterligare utmaningar kan vara att allokera personalresurser till en 
vårdaktivitet (Lantz 2012; Willis et al., 2017) samt att planera personalresurser över 
flera perioder (Lantz, 2012). Vidare kan det också vara utmanande att säkerställa 
datakvalitet (Baškarada & Koronios, 2014; Wang & Strong, 1996; Ward et al., 2014) 
samtidigt som det kan vara en utmaning att samla in data på rätt sätt (Hedman, 2009; 
Poutanen & Puhakka, 2011; Ward et al., 2014). Det kan också vara utmanande att 
integrera olika IT-system på grund av sjukhusets struktur (Bygstad & Bergquist, 
2018). Utmaningarna sammanställs i tabell 1 genom att lista de identifierade 
utmaningarna, och placera dem inom de två områdena: utveckla effektiva strategier 
för personaladministration och samla in korrekta och relevanta data.  

 

Tabell 1 – Utmaningar med personaladministration på sjukhus 

Utveckla effektiva strategier för personaladministration 

Utmaning Referens 

Flera olika professioner och intressenter att 
ta hänsyn till. 

Willis et al., 2017 
Jenkins & Christenson, 2001 

Möta ett ökande vårdbehov med bristande 
personalresurser. 

Elg et al., 2011; Garefalakis et al., 2016; 
Paré & Sicotte, 2001; SKL, 2016; Vissers et 
al, 2013 

Flytta personal med specifik kompetens 
mellan avdelningar. 

Willis et al., 2017; Hulshof et al., 2012; 
Hurst & Kelley Patterson, 2014; Uriarte et 
al., 2017 

Allokera personalresurser till aktivitet, samt 
planera över flera perioder. 

Lantz, 2012 

Utbilda vårdpersonal för att möta framtida 
vårdbehov. 

Willis et al., 2017 

Samla in korrekta och relevanta data 

Utmaning Referens 

Säkerställa att data som samlas in är 
korrekta, relevanta och trovärdiga 

Garefalakis et al., 2016; Lantz, 2012; Shang 
& Seddon, 2002; Ward et al., 2014; Wager 

et al., 2005 

Säkerställa att data finns tillgängliga Wager et al., 2005 

Samla in data på rätt detaljnivå Ward et al., 2014 

Extrahera data till analysverktyg Ward et al., 2014 
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3 Metod 

I kapitel tre förklaras och motiveras de metodval som gjorts under fallstudien. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av fallstudiens forskningsansats, följt av genomförande av 
fallstudien. Slutligen beskrivs hur vi har förhållit oss till de forskningsetiska principerna 
vid insamling och hantering av empiriskt material, samt en metoddiskussion.  

3.1 Metodansats 

Denna studie har undersökt vilka utmaningar med personaladministration det finns 
på ett sjukhus som kan hanteras med stöd av IT-system för en bättre effektivitet. För 
att besvara frågeställningen gjordes en kvalitativ fallstudie. Genom att använda en 
kvalitativ ansats kunde vi få förståelse för respondenterna och deras arbete. 
Förståelse kan fås genom att undersöka hur, varför och när vissa händelser inträffar 
(Myers, 2013). En kvalitativ ansats möjliggör även att komma nära de miljöer och 
människor som forskningen handlar om, vilket skapar en kännedom om föremålen 
för forskningen (Ahrne & Svensson, 2015). På så vis har vi kunnat studera hur IT-
system stödjer människor i deras arbete med att planera och hantera 
personalresurser, genom att fånga upp deras olika uppfattningar kring vilka 
utmaningar med personaladministration respondenterna upplever. Uppfattningarna 
identifierades genom att respondenterna berättade hur de upplever 
personaladministration och hur IT-system stödjer deras arbete, samt beskrev känslor 
som exempelvis osäkerhet. Kvalitativ metod möjliggör identifiering av bland annat 
känslor (David & Sutton, 2016). Frågeställningen besvarades därmed genom att 
beskriva och förklara, snarare än kvantifiera, de utmaningar det studerade sjukhuset 
står inför. Fallstudie valdes eftersom, som Merriam (1994) lyfter, kvalitativa 
fallstudier är lämpliga för att undersöka problem av praktisk natur. Genom att 
studera en grupp människor på ett sjukhus har vi kunnat få en förståelse för 
processen personaladministration och de utmaningar som respondenterna upplever.   

En kvalitativ fallstudie valdes även för att vi skulle kunna studera de sociala och 
kulturella aspekterna av IT-system, vilket Ahrne och Svensson (2015) samt Myers 
(2013) förklarar att kvalitativ ansats möjliggör. Exempelvis bygger sjukhus på 
relationer mellan IT-stöd, läkare och sjuksköterskor (Jenkins & Christenson, 2001). 
Om IT-systemet förändras kommer därmed även läkare och sjuksköterskor att 
påverkas, eftersom det är genom användning av IT-system som stödet erhålls.  Ett 
socio-tekniskt perspektiv användes därmed, eftersom fallstudien ämnade att 
undersöka vilka utmaningar med personaladministration som kan hanteras med stöd 
av IT-system för bättre effektivitet. Socio-tekniskt perspektiv kan beskrivas som 
uppfattningen att effekter av IT-system är ett resultat av interaktionen mellan 
människor och teknik (Bostrom & Heinen, 1977; Geels, 2004). Perspektivet användes 
då flera författare efterfrågade mer forskning om samverkan mellan IT-system och 
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människan vid personaladministration (Poutanen & Puhakka, 2011; Tursunbayeva et 
al., 2016). 

3.2 Förstudie  

Inledningsvis, innan litteraturstudie och intervjuer påbörjats genomfördes en 
förstudie, genom en intervju på cirka 30 minuter. Intervjun genomfördes med Adam, 
som även deltog i intervju och uppföljning (Tabell 2). På så sätt bekräftades problem 
med sjukhusets planering av personalresurser på grund av bristande IT-system, 
vilket gav tryggheten att fortskrida med fallstudien. Att göra en förstudie beskriver 
Kvale (1997) som en fördel eftersom det skapar en relation med respondenten, vilken 
kan stimulera samspel under intervjuerna. Förstudien gav oss också en initial 
förståelse för sjukhusets struktur för planering och hantering av personal. Samtidigt 
fick vi vetskap om att deras personaladministration gick under begreppet 
produktions- och kapacitetsstyrning, vilket även innefattar planering av till exempel 
utrustning. Därefter inleddes fallstudien med en litteratursökning om produktions- 
och kapacitetstyrning inom sjukhus. Litteraturen visade att det även fanns brister 
med IT-system som stöd för personaladministration på sjukhus, vilket befäste 
problemet både praktiskt och teoretiskt.   

3.3 Litteraturstudie 

Litteratur som använts har hämtats främst från informatikjournaler, såsom Journal 
of Management Information Systems. Kompletterande litteratur har hämtats från 
andra journaler som exempelvis International Journal of Medical Informatics och 
Journal of Engineering Science & Technology Review. Artikelsökning gjordes i 
Högskolan i Halmstads databas Scopus och ABI Inform. Inledande sökord som 
använts var bland andra "resource planning", "healthcare" och "production planning”. 
Efter intervjuerna med Adam och Bengt adderades även sökord som ”human 
resources” och "data". I samtliga litteratursökningar användes även sökordet 
”information systems”. Av sökresultaten lästes abstrakt och slutsats. På så sätt 
gjordes en första bedömning av vilka artiklar som skulle läsas vidare. Artiklarna 
bedömdes som relevanta om de diskuterade personaladministration inom 
sjukvården eller utmaningar med att använda data inom sjukhus.  

Artiklar som bedömts relevanta lästes mer ingående och sammanfattades utefter 
frågeställning, syfte och slutsats. Litteratur som diskuterade personaladministration 
har använts i litteraturstudien och riktats mot frågeställningen. Utmaningar 
identifierades genom att läsa igenom artiklarna och anteckna beskrivningar av 
problem, svårigheter eller utmaningar med personaladministration, användning av 
IT-system eller insamling av data inom sjukhus. Även artiklar som beskriver hur IT-
system kan stödja användare vid hantering av dessa utmaningar har använts. 
Information om svensk sjukvård och aktuella utmaningar inom sjukvården har främst 



 

 

 

12 

hämtats från hemsidor såsom Sveriges Kommuner och Landsting och Regeringen. 
Information har även hämtas från Statens Offentliga Utredningar, SOU, som beskriver 
hur sjukhus behöver effektiviseras för att kunna möta problem med personalbrist och 
överbeläggningar. Litteraturstudien sammanfattas genom att lista de identifierade 
utmaningarna, och placera dem inom de två områdena: utveckla effektiva strategier 
för personaladministration och samla in korrekta och relevanta data (Tabell 1). Dessa 
utmaningar låg till grund för de intervjuguider som skapades, vilka vidare beskrivs 
under 3.4 Genomförande av intervjuer (Bilaga 1). 

3.4 Urval av respondenter 

Sjukhuset valdes då det under förstudien framkommit att det fanns utmaningar med 
personaladministration på grund av brister i deras IT-system. Utifrån förstudien har 
frågeställningen formulerats för att kunna identifiera vilka utmaningar med 
personaladministration som kan hanteras med stöd av deras IT-system. Sammanlagt 
intervjuades sex respondenter. Eftersom sjukhuset är en stor organisation med 
många anställda, bad vi respondenten under förstudien om hjälp att välja ut 
resterande respondenter. Kriterier var att respondenterna arbetade med 
personaladministration och de IT-system som används. På så sätt fick vi kontakt med 
Bengt, Caroline och Diana. Diana hänvisade oss sedan till Emil. Fredrik fick vi kontakt 
med genom att Adam hänvisade oss till en person som i sin tur hänvisade till Fredrik. 
De respondenter som valdes ut använder systemstöd för att arbeta med 
personaladministration. Adam och Bengt valdes ut eftersom de arbetar med 
sjukhusets produktions- och kapacitetsplanering, där personalresurser är en stor 
kostnad. Caroline och Diana valdes ut eftersom de arbetade med att extrahera 
personaldata och skapa rapporter, som används för att planera och hantera 
personalresurser. Emil och Fredrik arbetar med att följa upp personaldata. I Tabell 2 
visas respondenternas fiktiva namn och deras arbetsuppgifter samt intervjutillfällen. 
Tabellen visar även i vilken fas, det vill säga del av personaladministrationsprocessen, 
respondenten är aktiv (se figur 1 för en illustration av processen). Respondenternas 
titlar är exkluderade för att säkerställa deras anonymitet.  
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Tabell 2 – Respondenter och deras arbetsuppgifter 

Namn Fas 
Arbetsuppgifter gällande 
personaladministration 

Intervjutillfällen 

Adam 1-3 

Planerar, budgeterar och följer upp 
produktionsplan för vårdbesök, samt är 
processledare för sjukhusets planerings- och 
uppföljningsprocess. 

Förstudie: 30 min.  
Intervju: 60 min. 
Uppföljning: 30 min.  

Bengt  1-3 
Analyserar data för att styra, leda och planera, 
samt avdelningschef på ekonomiavdelningen. 

Intervju: 60 min. 
Uppföljning: mail. 

Caroline 5 
Samlar in underlag, presenterar rapporter och 
förser beslutsfattare med stöd för uppföljning av 
bland annat personalresurser. 

Intervju: 45 min.  

Diana 5 
Samlar in underlag, presenterar rapporter och 
förser beslutsfattare med stöd för uppföljning av 
bland annat personalresurser. 

Intervju: 45 min.  

Emil 6 
Vid uppföljning bidrar med personaldata, samt 
schemaläggning i ett förvaltningsperspektiv. 

Intervju: 60 min.  

Fredrik 6 Samlar in och följer upp personaldata. Intervju: 60 min. 

3.5 Genomförande av intervjuer 

Inför intervjuerna skapades tre olika intervjuguider (Bilaga 1) för att 
intervjufrågorna skulle stämma överens med respondenternas arbetsuppgifter, 
ansvarsområde och del i personaladministrationen. Exempelvis justerades 
intervjuguiden inför intervjun med Emil genom att frågor om svårigheter med att 
flytta personal mellan avdelningar lades till, eftersom det under tidigare intervjuer 
framkommit att det är ett stort problem. Vidare ställdes inga frågor om 
personaladministration till Fredrik, eftersom hans arbetsuppgifter inte innefattade 
personaladministration på sjukhuset. Revidering av intervjuguiden bidrog till att vi 
kunde ställa intervjufrågor om problem som upptäckts i tidigare intervjuer, något 
även Kvale (1997) diskuterar.  

Intervjufrågorna delades in i tre frågeområden, som grundades i de kategorier av 
utmaningar som växte fram i litteraturstudien. Frågeområdena var utveckla effektiva 
strategier för personaladministration, samla in korrekta och relevanta data samt 
säkerställa IT-stöd för personaladministration. Inom varje frågeområde fanns några 
öppna frågor, för att ge respondenterna möjlighet att berätta fritt. Det ledde till 
spontana och rika beskrivningar (Kvale, 1997). Även Myers (2013) framhäver att 
intervjuer möjliggör insamling av rikt material om personer och situationer. 
Intervjuerna var också semistrukturerade för att möjliggöra följdfrågor, vilka bidrog 
till att respondenterna kunde få intervjufrågor som utvecklade deras tidigare svar. 
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Exempelvis bads respondenterna om exempel och förtydliganden. Följdfrågorna 
bidrog även till att konversationen flöt mer naturligt.  Att ställa följdfrågor kan 
nämligen möjliggöra att intervjufrågorna anpassas till intervjusituationen (Ahrne och 
Svensson, 2015; Kvale, 1997). Utöver frågor om vilka utmaningar som finns, 
inkluderar intervjuguiden även frågor om hur dessa utmaningar tar sig uttryck i 
arbetet med personaladministration. Under intervjuerna användes begreppet 
produktions- och kapacitetsstyrning istället för personaladministration, för att 
använda respondenternas begrepp. Att använda respondentens egna ord istället för 
akademiskt språk kan bidra till en avslappnad stämning (Kvale, 1997; Myers, 2013).  

Initialt genomfördes och transkriberades fyra intervjuer, innan vi bokade in 
resterande intervjuer. På så sätt kunde transkriberingen av de fyra första 
intervjuerna läsas igenom, för att sedan bestämma vilka roller som vidare skulle 
intervjuas. Att läsa igenom materialet och välja respondenter efter hand kan bidra till 
att de respondenter som intervjuas är så relevanta som möjligt (Ahrne & Svensson, 
2015). Exempelvis bokades en intervju med Emil då materialet behövde 
kompletteras med uppföljning av personaldata. Även intervjun med Fredrik bokades 
för att komplettera det tidigare insamlade materialet med utmaningar med 
datainsamling av personaldata.   

Intervjuerna som genomfördes pågick ungefär en timme vardera. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas arbetsplats. Att genomföra intervjuer på 
respondentens arbetsplats kan påverka utsagor om organisationen, genom att 
respondenterna inte vill uttala sig kritiskt om sin arbetsplats (Ahrne & Svensson, 
2015). Detta kan ha påverkat fallstudiens resultat. Trots det har respondenterna 
beskrivit utmaningar.  Intervjuerna inleddes dessutom med ett lättare samtal om 
ämnen som inte är kopplade till uppsatsens problemområde, för att respondenterna 
skulle slappna av. Att inleda intervjuer på det sättet förklarar Walsham (2006) kan 
leda till att respondenterna känner sig mer bekväma och ger bättre svar under 
intervjun. För att underlätta analys av intervjuerna spelades de in för att sedan 
transkriberas. Genom att spela in intervjuerna kunde också citat användas i 
resultatet, för ytterligare trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015). Under analys av 
intervjuerna upptäcktes att exempelvis processen för personaladministration 
behövde förtydligas. Av den anledningen gjordes en uppföljning över e-post med 
Bengt för att be honom dela in arbetet med personaladministration i en process. Även 
Adams intervju följdes upp för att förtydliga det som varit otydligt i de transkriberade 
intervjuerna, för att på så sätt kunna få en bättre förståelse för det insamlade 
materialet. 

3.6 Analysmetod 

För att strukturera och analysera det empiriska materialet användes en 
processanalys. Att studera det empiriska materialet som en process kan skapa en 
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förståelse kring hur och varför saker utvecklas över en viss tid (Langley, 1999; 
Langley et al., 2013). Processanalysen gjordes genom att identifiera vad som händer 
och vem som gör det. Analysmetoden möjliggjorde därmed att det empiriska 
materialet kunde struktureras i en kronologisk ordning baserat på respondenternas 
aktiviteter. Vidare kan processanalys också skapa förståelse för mönster, vilka kan 
liknas med faser, samtidigt som information som går vidare till nästa fas kan 
identifieras (Langley, 1999). På så sätt kunde det empiriska materialet, efter att det 
blivit kronologisk strukturerat delas in i sex faser; fastställa vårdbehov, fördela 
resurser på övergripande nivå, uppskatta resursåtgång och fördela yrkeskategorier, 
schemaläggning, skapa underlag för uppföljning samt uppföljning. Dessa faser sker på 
strategisk, taktisk och operativ nivå. Samtidigt sker en iteration mellan faserna, vilket 
Langley (1999) beskriver möjligt (se figur 1).  

Efter att det empiriska materialet struktureras i kronologisk ordning och delats in i 
faser lästes materialet noga igenom för att identifiera utmaningar. Resultat och analys 
strukturerades efter de faser som identifierats i processanalysen. Varje fas 
analyserades sedan för att identifiera utmaningar. Genom tematisering kunde 
utmaningar med personaladministration i respondenternas utsagor identifieras. 
Tematiseringen inleddes med att koda och namnge alla de utmaningar som 
respondenterna beskrev. För att identifiera koder lästes materialet igenom för att 
identifiera utmaningar. Olika begrepp för utmaningar identifierades som koder, till 
exempel utmaningar och problem. Även mer indirekta formuleringar, såsom uttryck 
för irritation eller att IT-systemen inte ger stöd klassificerades som utmaningar. För 
att sedan skapa teman av koderna grupperades de koder som uttryckte samma 
utmaning.  

Genom att gruppera koder i teman kan det insamlade empiriska materialet reduceras 
(David & Sutton, 2016). Kodningen påbörjades innan alla intervjuer hade genomförts, 
vilket gjorde att vi kunde identifiera utmaningar som sedan kunde studeras vidare i 
intervjuer med Emil och Fredrik samt uppföljningsintervjuer. På så sätt kunde 
liknande utsagor om utmaningar samlas under teman. Teman som framkommit från 
analysen blev utmaningar (Tabell 3).  Därmed kan analysen beskrivas som data-
driven, vilket betyder att det empiriska materialet driver fram tematiseringen (Braun 
& Clark, 2006). En fördel med att låta empirin styra analysen är att fler teman kan 
identifieras, eftersom analysen inte är styrd till att hitta teman som redan bestämts i 
litteratur (Braun & Clark, 2006).  

3.7 Forskningsetiska principer 

Aktuella forskningsetiska principer som uppsatsen följt gällande insamlat empiriskt 
material är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Principerna syftar till att skydda de 
deltagande respondenterna genom att de ska informeras om deras deltagande, vilken 
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betydelse deras medverkan har samt när och hur informationen ska användas. 
Samtidigt ska respondenterna informeras om att de när som kan avbryta sin 
medverkan samt att känsliga uppgifter kan hanteras med tystnadsplikt. Ovan nämnda 
principer användes i uppsatsen genom att varje respondent erhöll ett utskrivet 
papper med information om att intervjun genomfördes för att i en kandidatuppsats 
svara på vilka utmaningar med personaladministration som kan hanteras med stöd 
av deras IT-system. Vidare informerades även respondenterna om att 
kandidatuppsatsen kommer att publiceras som en offentlig handling och att 
citeringar av uttalanden kommer att finnas med i fall de samtycker till att intervjun 
spelas in.  Vidare presenterades även en kort beskrivning av området samt vad 
uppsatsen förväntades bidra till ny kunskap om. Under intervjuerna var det dock 
ingen respondent som önskades vara anonym, men i uppsatsen har ändå fiktiva 
namn, tillsammans med en beskrivning av deras arbetsuppgifter använts i syfte att 
skydda respondenterna och deras arbetsplats. 

3.8 Metoddiskussion 

Samtliga respondenter arbetar inom en mindre organisation i sjukhuset, och var 
därför väl medvetna om vilka som ställt upp på intervjuer. Att respondenterna kände 
till varandra skulle kunna påverka deras utsagor, då de inte är fullt anonyma för 
varandra. Däremot upplevde vi att vi ändå att respondenterna var bekväma med att 
berätta om sjukhusets utmaningar, vilket gav ett rikt datamaterial. Respondenterna 
vet dock inte i vilken ordning intervjuerna genomfördes, och inte heller vilket 
kodnamn de fått.  

Under de första två intervjuerna svarade respondenterna väldigt utförligt på 
intervjufrågorna, och berättade snabbt om personaladministration och olika 
utmaningar i ett och samma svar. Detta gjorde att vi tappade bort oss i våra 
intervjuguider, och missade att ställa vissa följdfrågor. Det kan ha berott på att vi hade 
bristande erfarenhet i att intervjua och var nervösa. Samtidigt kan det ha varit bra att 
respondenterna fick berätta mycket, utan att avbrytas av följdfrågor, eftersom de då 
nämnde flera utmaningar som vi inte var förberedda på. Resterande intervjuer flöt på 
bättre, även om vi fortfarande frångick intervjuguiden till viss del.  

Trots brister vid intervjutillfällena bedöms resultatet av fallstudien som trovärdigt. 
En trovärdig fallstudie ska skildra verkligheten som den upplevs av de människor 
som finns i den (Merriam, 1994). Detta har vår fallstudie gjort genom att 
respondenterna har fått berätta om sina upplevelser. Det är dessa upplevelser som 
analyserats och därmed ligger till grund för de slutsatser som dragits. Däremot 
intervjuades ingen på operativ nivå i fas fyra, det vill säga någon som arbetar som 
schemaläggare. Därför kan kritik riktas mot att de respondenter som intervjuats inte 
kan uttala sig om hur personal på operativ nivå upplever utmaningarna. Däremot är 
det personalen på taktisk och strategisk nivå som ser konsekvenserna av 
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utmaningarna samt har en övergripande bild av verksamheten. I förstudien framkom 
att det är viktigt med en övergripande bild vid personaladministration. Därför gjordes 
valet att inte intervjua respondenter på operativ nivå.   
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4 Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en sammanfattande beskrivning av sjukhusets arbete med 
personaladministration som kan ses som en del av produktions- och kapacitetsstyrning. 
Arbetet är en process som beskrivs och illustreras nedan (Figur 1). Under arbetet med 
personaladministration uppstår utmaningar som sjukhusets IT-system kan stödja 
hantering av. Dessa utmaningar presenteras och analyseras sedan under den fas i 
processen där de uppstår. Vissa utmaningar är återkommande i flera faser, och nämns 
därför upprepade gånger men i olika sammanhang.  

Sjukhuset arbetar med produktions- och kapacitetsstyrning, ett projekt som startade 
2012. Projektet startade på uppdrag av politiker efter att sjukhuset fått kritik för att 
inte ha tillräcklig kontroll på produktion, kapacitet, kvalitet, resurser och kostnader. 
Adam berättar att det är viktigt att planera alla resurser samtidigt, förstå hur de 
hänger ihop samt att följa upp de variabler som resurserna hänger ihop med. 
Samtidigt är personalresurser en stor del i detta arbete och uppskattas kosta 
sjukhuset runt 2,2 miljarder kronor årligen. Bengt berättar att personalresurser 
planeras uppifrån och ned, utifrån analyser av hur många patienter som beräknas 
behöva vård, och vilka processer och personalresurser som behövs för att möta 
vårdbehovet. Planering av personalresurser sker också nedifrån och upp, genom att 
sjukhuschefer och områdeschefer gör en bedömning av hur mycket personal de tror 
att de behöver. Personaladministration är en komplex process, där exempelvis 
sjuksköterskor förflyttas mellan avdelningar för att lösa akuta vårdbehov och hantera 
personalbrist. Det är också komplext att planera och schemalägga personal, eftersom 
det finns många regler att ta hänsyn till.  

I figur 1 illustreras sjukhusets process för personaladministration. Processen delas in 
i följande faser: fastställa vårdbehov, fördela resurser på övergripande nivå, uppskatta 
resursåtgång och fördela yrkeskategorier, schemaläggning av läkare och 
sjuksköterskor, skapa underlag för uppföljning samt uppföljning av 
personaladministration. I fas 1, 2 och 3 sker diskussioner om resursfördelning av 
personal iterativt mellan strategisk och taktisk nivå. Diskussionerna ligger sedan till 
grund för fas 4, 5 samt 6. Hela processen är iterativ, vilket innebär att fas 6 
återkopplar till fas 1. På så sätt samverkar strategisk, taktisk och operativ nivå. 
Illustrationen är färgkodad, där blå betyder strategisk nivå, grön betyder taktisk nivå 
och orange betyder operativ nivå.  
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Figur 1 – processkarta över personaladministration, egen illustration.  

4.1 Fastställa vårdbehov 

På den strategiska nivån görs en uppskattning av vårdbehovet. Bengt berättar att 
uppföljning av föregående års budget och utfall ligger till grund för uppskattningen, 
eftersom utgångsläget är att sjukhuset ska göra samma saker med samma resurser. 
Utöver uppföljningen görs även analyser och så kallade framtidsspaningar av hur 
vårdbehovet tros komma att förändras under det kommande året, det vill säga om det 
kommer finnas fler eller färre patienter som behöver vård.  

Emil berättar att det kan vara svårt att fastställa kommande vårdbehov, eftersom det 
aldrig går att veta till exempel när nästa forskningsgenombrott kommer att förändra 
sjukvården. Dessutom berättar Emil att det kan vara svårt att förutse epidemiutbrott, 
och att med ett bristande IT-system se ifall sjukhuset har personal med tillräcklig 
kompetens för att hantera utbrottet. Däremot går det att göra vissa uppskattningar 
av vårdbehov på kort sikt. Exempelvis kan trendanalyser visa på hur mycket personal 
som förväntas anställas baserat på äldre data. Både Adam och Bengt förklarar att en 
utmaning för sjukhuset har varit att ta fram beslutsunderlag för hur många patienter 
sjukhuset kan ta hand om med den personal som finns. För att göra beräkningar av 
hur många patienter sjukhuset kan ta emot krävs information om vårdbesökstid, hur 
många vårdbesökstider sjukhuset har samt beläggningsgrad. De data som behövs för 
att kunna utföra beräkningarna saknas dock.  
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”Vi har inte data på hur långa vårdbesöken är. Vi vet inte när patienten 
kommer för vårdbesöket och när den går därifrån.” (Adam)  

”Vi har ingen aning. För vi vet inte hur mycket tid vi lägger på vårdplatserna. 
Så där är problemet att vi har, vi kan säga det finns inget historiskt att 
jämföra ny plan mot när det gäller fördelning av tid.” (Bengt)  

Adam förklarar att data saknas eftersom det saknas rutiner för hur patientbesök ska 
bokas i journalsystemet. Till exempel kan patientbesök bokas på olika sätt beroende 
på vem som bokar besöken, vilket har lett till att data om besökstider inte stämmer. 
Exempelvis bokas vårdbesök på en timme, där vissa egentligen bara tar 15 minuter, 
vilket resulterar i att det finns 45 minuter ledig tid efteråt. Adam berättar att det gett 
helt orimliga siffror, gentemot utfallet av arbetad tid. För att samla in de data har 
vårdpersonal fått uppskatta vårdbesökstider för olika typer av vårdbesök. Bengt 
förklarar dock att ifall varje delmoment bedöms tenderar varje del att överskattas, 
vilket leder till en högre total tidsåtgång. Att uppskatta vårdtiden på öppenvården (all 
vård där patienten inte blir inlagd) var dock ett projekt som lades ned, eftersom 
resultatet av uppskattningen skiljde sig så mycket från verkligheten. Det har fått 
konsekvensen att sjukhuset fortfarande inte vet hur mycket tid som läggs på 
vårdplatser. 

Vidare berättar Emil att det saknas IT-system på strategisk och taktisk nivå som kan 
följa upp kompetens.  

”Vi har ett system som… eller vi har flera olika system, men det vi har nu har 
brister i att ha full koll på kompetens. Så att vi har inget strategiskt system 
för att ha koll på kompetens just nu faktiskt.” (Emil) 

Emil berättar ytterligare ett exempel på att data om läkares och sjuksköterskors 
kompetens inte finns i något IT-system, vilket blir ett problem på strategisk och 
taktisk nivå. När svininfluensan drabbade Sverige behövde sjukhuset veta vilken 
personal som hade intensivvårdskompetens. För att fastställa vem som hade det var 
administrationen tvungen att fråga alla chefer i verksamheten vilka anställda som har 
den kompetensen.  

4.1.1 Analys av hur vårdbehov fastställs 

Utmaningen med att uppskatta vårdbehov kan ses som en utmaning på strategisk 
nivå, eftersom det saknas beslutsunderlag för att planera på en längre sikt. Det är 
enligt respondenterna svårt att fastställa vårdbehovet, då data som samlats in från 
operativ nivå kan vara bristande. Fallet har visat att bristande data får konsekvensen 
att även uppföljning brister, vilken ligger till grund för kommande planering. På så 
sätt kan utmaningen att uppskatta vårdbehov kan ses som en konsekvens av 
bristande uppföljning i fas sex. Det kan bero på att det är svårt att förutse behov, på 
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grund av exempelvis forskningsgenombrott eller epidemiutbrott. Det kan vara svårt 
att lösa med ett IT-system, eftersom varken människor eller IT-system kan säga exakt 
vad som kommer att hända. Trots det använder sjukhuset trendanalyser för att göra 
uppskattningar av framtida vårdbehov, vilket fallet dock visar är lämpligare för att 
uppskatta vårdbehov på kort sikt. Samtidigt saknas IT-system på strategisk och 
taktiskt nivå som kan tillhandahålla information om vårdpersonalens kompetens. Det 
gör det problematiskt i vissa situationer som exempelvis vid hantering av 
oförutsedda vårdbehov.  

Dessa utmaningar skulle kunna stödjas av ett IT-system, som kan tillhandahålla 
korrekta och relevanta data från verksamheten. Ett IT-system skulle också kunna 
förse den strategiska nivån med information om hur mycket personal, och med vilken 
kompetens, som behöver anställas. Däremot visar fallet att de IT-system som 
sjukhuset använder idag inte ger det stödet.  

 

4.2 Fördela resurser på en övergripande nivå 

Nästa fas i processen är att fördela de resurser som sjukhuset har på en övergripande 
nivå, det vill säga på kliniker och avdelningar. Fasen inkluderar diskussioner mellan 
strategisk och taktisk nivå om hur sjukhuset ska ta hand om patienter. Det görs en 
bedömning av hur många av patienterna som förväntas kunna behandlas på 
akutmottagningen, och hur många som behöver gå vidare till slutenvården, det vill 
säga när patienten blir inlagd. På så sätt kan en övergripande fördelning av sjukhusets 
personalresurser göras, genom att göra en bedömning av hur mycket av sjukhusets 
personal som behöver finnas på varje avdelning.  

En utmaning med att planera personalresurser per aktivitet berättar Bengt är att det 
saknas detaljerade processer för delar av sjukhusets verksamhet. I dagsläget har 
sjukhuset detaljerade processer för slutenvården, men saknar detaljer för uppföljning 
av öppenvården och läkare. Dessutom har det de senaste åren varit mycket svårare 
att rekrytera ny personal, samtidigt som det slutar lika många som tidigare, berättar 
Bengt. Detta gäller sjuksköterskor, men även läkare till viss del, vilket gör det svårt 
att hitta en balans i planeringen. Även Emil berättar att bristen på sjuksköterskor är 
en utmaning för sjukhuset. Eftersom det inte finns tillräckligt med exempelvis 
sjuksköterskor, räcker det inte med planering för att möta vårdbehovet, eftersom det 
inte går att planera för fler resurser än de som finns tillgängliga.  

”Då kan man ju planera och tänka och ha en plan för hur mycket som helst, 
det är lite det där ”ett är lika med ett”. Men om ett inte finns, då är ju planen 
ganska dålig egentligen.” (Emil) 
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Personalbristen löses kortsiktigt genom att personal hyrs in, och långsiktigt genom 
att utbilda fler sjuksköterskor och läkare. Emil poängterar dock att IT-system 
generellt sett kan stödja med att visa hur mycket personal som saknas, vilket kan leda 
till diskussioner om ifall det utbildas tillräckligt. Däremot kan IT-system inte lösa 
problemet med personalbrist, eftersom IT-system inte kan tillsätta personal. 
Dessutom poängterar Emil att avdelningscheferna oftast själva kommer ihåg hur 
många anställda de har och behöver. Däremot tror Emil att ett bättre IT-system skulle 
kunna stödja personaladministration genom att hjälpa till att lösa akuta behov av att 
omfördela personal, men förklarar att de IT-system sjukhuset har idag inte ger det 
stödet. Vidare berättar Emil också att personaladministration är en utmaning 
eftersom personal ofta har specialiserad kompetens, vilken försvinner om personalen 
slutar. Specialiserad kompetens innehas dessutom av ett fåtal personer. 

4.2.1 Analys av resursfördelning på övergripande nivå 

En utmaning när resurser ska fördelas på övergripande nivå är att det saknas detaljer 
i beslutsunderlaget. Bristande detaljnivå tvingar den som planerar budget att utifrån 
läkares scheman uppskatta på ett ungefär hur tiden har fördelats, eftersom läkares 
arbetstider summeras och ligger till grund för fördelning av resurser på övergripande 
nivå. I det undersökta fallet kan det vara svårt att samla in data på rätt detaljnivå på 
grund av att det är svårt att allokera läkare till en aktivitet eller avdelning.  

En annan utmaning är att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor samtidigt som det 
slutar lika många som tidigare. Detta leder till personalbrist vilket gör det svårare att 
möta vårdbehovet. Ett sätt att lösa personalbristen på kort sikt är att hyra in personal. 
På lång sikt hanteras problemet genom att utbilda och vidareutbilda fler läkare och 
sjuksköterskor.  

Utmaningen med bristande detaljnivå skulle till viss del kunna hanteras med hjälp av 
ett IT-system, genom att mer data samlas in. Ett IT-system kan även bidra till att föra 
diskussioner om hur mycket personal som sjukhuset ytterligare behöver för att 
kunna möta det vårdbehov som finns. På liknande sätt som ett IT-system kan behövas 
på strategisk nivå för att tillhanda information om kompetens visar fallet att det 
behövs på taktisk nivå. Liknande tidigare fas är det i det undersökta fallet insamling 
av data som brister, men i denna fas behövs underlag med en högre detaljnivå på data 
än i fas ett.  

4.3 Uppskatta resurser och fördela yrkeskategorier 

På respektive avdelning görs sedan en mer detaljerad fördelning av personalresurser. 
En bemanningsplan på när olika aktiviteter ska utföras och med vilken personal 
framställs. Ett exempel är att måndag till fredag klockan 8-16 ska det finnas tre läkare 
med en viss kompetens på en mottagning. Hänsyn måste tas till olika regler, till 
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exempel hur många helger personal får arbeta. Bemanningsplanen med hur många 
timmar olika aktiviteter ska vara bemannade översätts sedan till hur många tjänster, 
det vill säga personer, som behövs.  

Bemanning av vårdaktiviteter stödjs av sjukhusets databas för 
personaladministration, berättar Adam, Bengt och Caroline. Databasen innefattar 
bemanningsplanerna, som beskriver hur mycket personal som ska finnas på varje 
aktivitet, vid varje tid på dygnet. Adam och Caroline berättar att sjukhuset tidigare 
använt Excel för att skapa bemanningskalkyler, men att det blev alldeles för många 
och komplexa filer för att använda. Inmatning av bemanningsfilerna sker fortfarande 
i Excel, men data läses ned i databasen. Från databasen kan data sedan användas i 
rapporter som skapas i analysverktyg.  

Både Bengt och Emil beskriver dock att det vid uppföljning av bemanningsplanerna 
är svårt att fastställa hur läkare fördelar sin tid, eftersom de utför många olika 
aktiviteter. Läkarna spenderar sin arbetstid dels på vårdavdelningar där de följer upp 
sina patienters tillstånd, dels på mottagningar där de tar emot patienter, och dels på 
akutmottagningen. Samtidigt har de ibland jour, och går ibland utbildning och 
fortbildning samt deltar i konferenser. Ytterligare en anledning till varför det kan vara 
svårt att använda bemanningsplanerna vid budgetering och uppföljning, berättar 
Adam och Bengt, är att det inte finns data som binder det totala utfallet av läkares 
timmar till olika produktionstyper såsom vårdavdelningar, mottagningar, 
akutmottagning och utbildning. På så sätt finns inte data om hur läkare och 
sjuksköterskor har fördelat sin arbetstid. Istället får den som planerar budgeten titta 
på läkarnas scheman och försöka lista ut hur tiden har fördelats.  

”Och det problemet som vi har idag när det gäller att få information för att 
göra planering det är att vi vet inte hur personalen fördelar sin tid.” (Bengt) 

Bengt förklarar att det görs vissa uppskattningar om hur läkarna fördelar sin tid, men 
att de är för grova och därmed blir ”en blind fläck.” Det finns möjlighet till 
tidsstämpling genom att det finns stämpelklockor vid varje ingång. På så vis finns 
information om vilka läkare som har stämplat in och när. Däremot berättar Bengt att 
IT-systemet inte visar någon information om på vilken avdelning stämplingen 
gjordes, varken för läkare eller sjuksköterskor. Emil lyfter att det, trots bättre data, 
kan vara svårt med läkarbemanning, eftersom läkarna rör sig över så stora ytor.  

”De rör sig ju över så stora liksom, ytor och mellan olika verksamheter så vi 
vet inte… det är svårt att veta exakt vad som är vad.” (Emil) 

Gällande sjuksköterskor berättar Bengt att de antas vara på den avdelning som de är 
anställda på, men både Bengt och Adam berättar att de ofta lånas ut till andra 
avdelningar. Däremot finns ingen data i något IT-system som visar detta, vilket 
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riskerar att leda till felaktig information om var sjuksköterskor arbetat. Detta medför 
att personalkostnaden belastas på fel avdelning, vilket Bengt berättar kan ge en 
missvisande bild. Det går att i efterhand korrigera data om var sjuksköterskors 
arbetstid ska belastas, men det görs sällan eftersom det är för administrativt 
krångligt, för att ”systemet bara är sådant.” Detta resulterar i en obalans, som är ett 
resultat av att systemen är utformade för specifika funktioner.  

4.3.1 Analys av resursuppskattning och fördelning av yrkeskategorier 

Utmaningen med bristande detaljnivå i sjukhusets IT-system som identifierats i fas 
två återfinns även i fas tre. Bristande detaljnivå i fas tre gör det svårt att fastställa hur 
läkare har fördelat sin tid. Det kan dels bero på ett bristande IT-system som inte 
möjliggör insamling av den typen av data, och dels på grund av att läkare är en 
komplex yrkeskategori. Fallet visar att komplexiteten beror på att läkare utför flera 
olika arbetsuppgifter och att de rör sig mellan olika produktionstyper. En orsak till 
komplexiteten är att det är svårt att förutse hur lång tid läkare behöver spendera på 
exempelvis vårdbesök.  

Utmaningen med bristande detaljnivå på data gäller även sjuksköterskor. I det 
undersökta fallet är det svårt att fastställa sjuksköterskors fördelning av arbetstid 
eftersom de kan flyttas mellan olika avdelningar. Det kan få konsekvensen att 
personalkostnaden belastas på fel avdelning, eftersom de antas arbeta på den 
avdelning där de är anställda. Felbelastningen ger även en missvisande bild av var 
sjuksköterskorna egentligen behövs. Detta resulterar i en obalans, som är ett resultat 
av bristande detaljnivå vid uppföljning. I det undersökta fallet beror det på att de IT-
system som används i fas fyra för att planera sjuksköterskor är svåra att göra 
korrigeringar i, vilket medför att dataunderlagen som går vidare i fas fem och sex 
brister. Underlagen återanvänds senare vid uppskattning av resurser. I det 
undersökta fallet fattas därmed beslut om fördelning av personalresurser på känsla 
istället för på data från IT-system. Det får också konsekvensen att sjukhuset blir 
personberoende  eftersom de besitter information om kompetens som inte lagrats i 
IT-systemet, samtidigt som det ställs högre krav på den som fördelar 
personalresurser.  

4.4 Schemaläggning av läkare och sjuksköterskor 

Utifrån bemanningsplanerna skapas sedan scheman, som bestämmer vilka personer 
som ska arbeta vilka tider. Adam och Caroline berättar att sjukhuset använder Excel 
för att schemalägga läkare. Läkarna får skapa sitt eget dokument, vilket Caroline 
berättar resulterar i att alla gör på sitt eget sätt. Att läkarna inte har något specifikt 
sätt att beskriva sina scheman på försvårar för uppföljning, eftersom det blir svårt att 
ställa scheman mot utfall.  
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”Så vi har ingen egentligen uppföljning på vad man sa att man skulle göra 
och vad som blev.” (Caroline)  

När det gäller sjuksköterskor berättar Caroline att det finns ett schemaverktyg men 
att det inte är kopplat till planering. Caroline berättar även att hon tror ett framtida 
schemaverktyg skulle kunna bidra med mer data i hennes arbete. Däremot berättar 
hon också att ett nytt IT-system skulle kunna orsaka motstånd i verksamheten, 
eftersom det kan vara ”krångligt och svårt att lägga scheman”. Vidare berättar hon att 
insamling av mer detaljer om hur läkare arbetat kan möta motstånd, eftersom läkare 
anser att de inte har tid.  

Adam berättar att läkare och sjuksköterskor i nuläget planeras i separata system. Det 
finns några enheter som planerar dem i samma system, men i övrigt planeras 
yrkeskategorierna i olika IT-system. Adam berättar att det gör det svårt att få 
planering att bli transparent, och att samordna och kontrollera att det finns 
tillräckligt med sjuksköterskor som kan stödja läkarna.  

”Det är svårt att få det transparant, så man verkligen kan se om vi verkligen 
har mottagningspersonal på samma tider som vi har läkare på 
mottagningarna.” (Adam) 

Vidare berättar både Adam, Bengt och Emil att sjuksköterskor ofta flyttas mellan 
avdelningar när det uppstår behov. Emil förklarar att det görs på operativ nivå, och 
att det oftast inte påverkar resursplaneringen. Ett problem med att flytta 
sjuksköterskor mellan avdelningar är dock att de bygger upp en kompetens på den 
avdelning de är anställda på, och att det kan ta tid att bygga upp den kompetensen på 
en ny avdelning. Det kan vara utmanande eftersom personalen behöver ha en viss 
kompetens för att kunna arbeta på en avdelning. Förflyttning av sjuksköterskor 
mellan olika avdelningar kan dock ge dem en bredare kompetens, vilket Emil 
förklarar kan vara något positivt.  

Emil berättar att eftersom sjukhuset idag inte har något IT-system som stödjer 
fastställande av kompetens är det upp till ansvarig för en avdelning att komma ihåg 
vilka kompetenser de anställda på den avdelningen har, vilket skapar ett 
personberoende. Det är också avdelningscheferna som ser till att personalen utbildas 
och fortbildas, samt anställer ny personal om någon slutar. Även här berättar Emil att 
sjukhusets IT-system brister eftersom det inte går att registrera data om personalens 
formella utbildning eller de externa vidareutbildningar personalen går. IT-systemet 
innehåller endast information om vissa läkares specialistkompetenser och interna 
vidareutbildningar.  
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4.4.1 Analys av schemaläggning av läkare och sjuksköterskor 

Utmaningen med bristande detaljnivå vid fördelning av yrkeskategorier som 
beskrivits i fas tre är en konsekvens av transparens samt förflyttning av vårdpersonal 
i fas fyra. Den bristande transparensen beror på att det är svårt att planera läkare och 
sjuksköterskor i samma IT-system, det vill säga att samordna. Det gör det svårt att 
fastställa ifall läkare och sjuksköterskor finns tillgängliga samtidigt. Uppföljning av 
hur läkare och sjuksköterskor har fördelat sin tid försvåras i det undersökta fallet 
ytterligare av att läkare utformar sina egna scheman. Dessutom saknas koppling 
mellan IT-system för planering och IT-system för schemaläggning, vilket får 
konsekvenserna att det är svårt att matcha schemaläggning mot planering. IT-system 
som kan samordna läkare och sjuksköterskor skulle kunna bidra till transparens vid 
planering och schemaläggning.  

Om inte data om hur läkare och sjuksköterskor har fördelat sin tid samlas in får det 
även konsekvensen att det i andra faser kan vara svårt att fastställa det faktiska 
personalbehovet. I det undersökta fallet påverkas uppföljningen av 
personaladministration i fas sex, vilket i sin tur får konsekvenser för planering i fas 
ett, två och tre. På så vis visar fallet att data på rätt detaljnivå även är viktiga förutom 
att de ska vara korrekta och relevanta. Därmed behöver IT-system som tidigare 
nämnts stödja insamling av data på högre detaljnivå, vilket dock kan möta motstånd 
hos bland annat läkare.    

4.5 Skapa underlag för uppföljning 

Diana förklarar att personaldata innefattar information om anställningar, 
nyrekryteringar och anställda som slutat. De inkluderar även information om hur 
många timmar de anställda arbetar, och på vilken avdelning. Diana berättar vidare att 
det kan finnas många felkällor när det gäller personaldata. Detta kan bero på tre 
orsaker. Den första orsaken är att de som arbetar med att mata in data i 
personalsystemet har olika rutiner för hur data ska registreras. Det andra är att de 
anställda helt enkelt matar in fel, eftersom systemet inte ger någon hjälp vid 
inmatning. Den tredje orsaken tror Diana är att personalen tidigare inte har använt 
de data som matas in i personalsystemet, och därför inte har sett vad resultatet av 
inmatningen blir.  

”Då har man matat in något i tron om att det ska bli på ett visst sätt, med 
sen när man ser det i utdatan så blir det fel.” (Diana) 

Diana berättar även att det skulle kunna vara en utmaning att inmatningen av data är 
så fri, och att ju mer det kan styras upp, desto bättre. Hon säger även att det blir 
”förvånansvärt lite fel med tanke på hur mycket fel man kan göra.” Även Fredrik lyfter 
problemet med att data hanteras manuellt. Det skulle enligt Fredrik vara möjligt att 
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registrera hur läkare arbetar, men att problemet ligger i att läkare inte vill använda 
ett standardiserat sätt att fylla i sina timmar på.  

”Det är väldigt känsligt det här att tala om för en läkare att dom inte kan 
göra som dom alltid gjort och som dom tycker är enklast. För att vi i vår tur 
då skulle kunna följa upp på ett bättre sätt.” (Fredrik)  

Om detta skulle standardiseras förklarar Fredrik att det skulle bli mycket lättare att 
följa upp läkares jourverksamhet.  

Både Caroline och Diana berättar att underlag för uppföljning av personalresurser 
skapas genom att personaldata extraheras från flera olika IT-system in i en databas 
för personaladministration. Databasen är specifikt utformad för att stödja planering 
och uppföljning av personalresurser. Från databasen skapas sedan rapporter genom 
olika analysverktyg, som ligger till grund för uppföljning och styrning. Diana förklarar 
att användaren måste ha en förståelse för vad data innehåller för att analysverktyget 
ska fungera som ett stöd, eftersom rapporterna inte byggs för att vara 
användarvänliga. Fredrik berättar att utifrån de data som samlas in från HR- och 
lönesystem, så används ungefär 20-30%.  

Fredrik berättar också att personaldata som samlas in ofta är aggregerad redan vid 
insamling. Det innebär exempelvis att läkares jourtimmar räknas om och summeras, 
och att det är den summerade siffran som matas in i lönesystemet. Eftersom data inte 
är registrerade på sin ursprungliga detaljnivå förklarar Fredrik att de inte går att 
använda för uppföljning. 

”Så att vi kan liksom inte använda då, systemet till att verkligen gå in och få 
ut all den information som faktiskt finns i den här tjänstgöringsrapporten, 
eftersom vi lägger in det summerat direkt från början.” (Fredrik)  

Fredrik berättar även att det är en utmaning att data kan ändras i efterhand, eftersom 
underlagen då kan ändras. Det kan även ta lång tid innan personaldata stämmer 
överens med verkligheten. Det är till exempel inte ovanligt att personal lämnar in sin 
tjänstgöringsrapport ett halvår försent, vilket kan få konsekvensen att underlaget 
som registrerades i januari behöver korrigeras i juni. För att kunna använda underlag 
behövs därför mycket arbete.  

En annan utmaning med att skapa underlag är att säkerställa att de data som 
underlagen bygger på är korrekta. Caroline, Diana och Emil berättar alla tre att 
datakvalitet kontrolleras innan data matas in i databasen, men att de trots det gör 
stickprover och rimlighetsbedömningar för att kontrollera data som de extraherar ur 
databasen. Även Fredrik berättar att han kontrollerar datakvaliteten genom att köra 
vissa rapporter där han vet att det tidigare blivit fel.  
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Diana förklarar att eftersom data kan plockas ut på många olika ställen, så kan de 
jämföras för att se ifall de stämmer. Oftast är det verksamheten som upptäcker när 
data inte stämmer, om det inte upptäcks i stickproverna. Diana berättar om ett 
exempel där antalet specialister skulle rapporteras. Antalet kardiologer som var 
registrerade i systemet stämde inte med det antal som faktiskt arbetade på sjukhuset. 
Då uppstod problemet att fel beslutsunderlag presenterades, vilket Diana förklarade 
gör det svårt att få trovärdighet i siffrorna. Diana förklarar att eftersom felaktigt 
beslutsunderlag har presenterats en gång, så blir det svårare att övertyga chefer om 
att fatta beslut baserat på nästa underlag. Konsekvensen berättar Diana blir troligtvis 
att cheferna struntar i underlaget. Istället fortsätter cheferna att fatta beslut baserat 
på erfarenhet, vilket Diana beskriver som att ”då tappar man ju den här styrningen.” 
Eftersom Diana måste förlita sig på de data som är registrerade, är det ofta 
verksamheten som upptäcker när siffrorna inte stämmer. Upptäckten sker då för 
sent, eftersom underlaget redan presenterats. Därför är det viktigt att rätt data 
registreras från början, och att de anställda förstår vikten av att registrera rätt. 

”Men tyvärr försent, alltså, för min del blir det för sent för att jag kan inte 
registrera, jag vet ju inte hur många kardiologer vi har, jag får ju förlita mig 
på datat.” (Diana) 

Diana berättar även att det har hänt flera gånger att det har blivit fel när personaldata 
ska laddas från databasen till analysverktygen. Hon berättar om ett exempel där data 
visade att en anställd arbetat tre miljoner timmar. I det exemplet var felet så stort att 
det upptäcktes direkt och kunde åtgärdas, men Diana påpekar att hon började undra 
hur många gånger det blir små fel i överföringen som inte upptäcks, speciellt eftersom 
anledningen till varför överföringen blev fel inte kunde hittas. Problemet med 
överföring av personaldata har uppstått flera gånger, vilket Diana förklarar har fått 
personal att bli osäkra på om siffrorna stämmer eller inte. Även Emil berättar att han 
gör rimlighetsbedömningar för att kontrollera personaldata och berättar samma 
exempel som Diana.  

Caroline berättar vidare att det kan hända att data saknas i de Excelfiler hon skickar 
vidare som underlag till uppföljning i ett budgetsystem. Oftast kommer ett mail från 
användaren som berättar vad som saknas. Caroline poängterar av den anledningen 
att det kan vara bra med ett extra steg så att fel information inte går in i 
budgetsystemet, trots att det egentligen kanske inte är bra med extra steg.  

”Så det är ju liksom både bra och dåligt att det mellansteget finns, för dels 
då så blir det en extra kontroll att någon mer tittar på det innan det går in i 
budgetsystemet. Samtidigt så tar det kanske onödigt många steg för att 
komma dit.” (Caroline) 
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Caroline berättar även att det händer att fel information har skrivits in i sjukhusets 
patientjournalsystem. Exempelvis kan det bero på att fel datum för in- och 
utskrivning fyllts i, eftersom det är lätt att göra fel där. Dessa fel kan göra att 
laddningarna stannar när data hämtas från systemet. Detta upptäcks oftast fort, men 
att korrigera felet berättar Caroline kan ta lång tid. Den långa ledtiden beror på de 
steg som informationen passerar innan den upptäckts, vilket är en följd av sjukhusets 
organisering. Vidare berättar Caroline att ett ärende kan ta allt från en dag till flera 
veckor beroende på hur komplicerat det är men att IT-sidan arbetar så fort de kan. 
Samtidigt förklarar Caroline att det är lätt att glömma bort att IT-sidan ska stödja flera 
förvaltningar. Det är då lätt att bli frustrerad över att ens egna data-fel inte justeras 
direkt. Även Fredrik berättar om att det ibland registreras fel information i 
verksamheten. Vidare berättar Fredrik om att det exempelvis kan vara svårt att 
registrera anställningsstyrande uppgifter, eftersom systemet inte ger tillräckligt stöd.   

Caroline berättar att de som arbetar med att skapa rapporter inte har behörighet att 
ändra i datalagret. Istället berättar respondenten att hon bara kan påtala fel och sedan 
be IT-avdelningen att kontrollera. Är det dock en registrering i 
patientjournalsystemet som blivit fel kan hon istället kontakta en områdescontroller 
som i sin tur kan kontakta någon som har behörighet att gå in i 
patientjournalsystemet och korrigera felet. Anledningen till att behörigheten är 
begränsad till IT-avdelningen berättar Caroline beror på att det finns en risk för att 
data av misstag ändras eller tas bort. En annan kommunikation som kan vara svår är 
mellan de som använder personaldata för att styra, och de som registrerar data. Diana 
berättar att de vid arbete med personaladministration ”står och faller” med data, 
eftersom den är så viktig för dem. De som arbetar i verksamheten å andra sidan, ser 
verkligheten, men kan ha svårt att se helheten, det vill säga nyttan med att registrera 
data. Diana förklarar att båda perspektiven behövs, och att personal på strategisk, 
taktisk och operativ nivå absolut behöver samarbeta för att förstå varandras roller.  

Även Bengt berättar att det kan vara en utmaning att samla in data på grund av 
motstånd i verksamheten. För detaljerad insamling och planering skulle kunna göra 
personal trött på att rapportera. Balansen mellan för grova bemanningsplaner och för 
mycket detaljer är viktig men svår att uppnå, något som även Emil lyfter. Emil 
förklarar dessutom att verksamheten är ganska trött på att svara på saker. Eftersom 
sjukhuset består av flera grupper inom administrationen, och alla vill samla in data 
till sina underlag, ställs många frågor till verksamheten. Emil poängterar att 
administratörer därför kanske borde fundera kring vad värdet av insamling av 
underlaget är. Konsekvensen av en trött verksamhet kan leda till att personal struntar 
i att svara på frågorna. 
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4.5.1 Analys av skapande av underlag för uppföljning 

Utmaningen med att skapa korrekta och relevanta underlag beror på svårigheter att 
samla in data på operativ nivå. Det kan uppstå fel vid inmatning av data, beroende på 
att IT-systemet inte ger tillräckligt stöd för användaren. Vidare visar det studerade 
fallet att det kan bero på att personal matar in data manuellt, där det finns risk att 
data matas in på fel nivåer. Dessutom framkom att personal på operativ nivå inte 
alltid vet hur data kommer att användas, vilket gör att de inte ser nyttan av att 
registrera rätt. Det kan också leda till att data registreras felaktigt. När personalen 
inte förstår hur viktigt det är att registrera rätt data, och dessutom måste prioritera 
arbetsuppgifter, kan det också leda till motstånd på operativ nivå mot att registrera 
data i fas fyra. En stark yrkeskategori är läkare, vilka kan motsätta sig förändringar 
gällande schemaläggning.  

Underlag som bygger på inkorrekta och irrelevanta data har i det studerade fallet fått 
konsekvensen att beslutsfattare inte litar på de underlag som presenteras, som i 
exemplet med kardiologerna. Personaldata kan förutom att vara inkorrekta och 
irrelevanta också saknas i de rapporter som sprids i organisationen. Det är då oftast 
användaren av rapporten som upptäcker och framhåller felet. Ofta är det den 
operativa verksamheten som uppmärksammar felaktiga data, då de som skapar 
rapporter måste förlita sig på att de data som finns i IT-systemet de använder 
stämmer. En konsekvens kan vara att felaktiga underlag presenteras för 
beslutsfattare.  

Korrigering av felaktiga personaldata i IT-systemen kan ta lång tid och kräver 
samverkan med andra avdelningar, efter de som bygger rapporter eller upptäcker fel 
inte har behörighet att ändra data i IT-systemen. Vid korrigering behöver exempelvis 
IT-avdelningen involveras, vilket kan ta lång tid. Trots att användare ofta identifierar 
felaktiga data finns det en risk att mindre fel med personaldata aldrig upptäcks. För 
att uppmärksamma fel redan innan beslutsunderlag presenteras för användaren har 
det studerade fallet visat att respondenterna utforma egna kvalitetskontroller av 
data. Nackdelen är att det tar längre tid, medan fördelen är att det blir en extra 
kontroll innan data lagras i ett nytt IT-system, som till exempel ett budgetsystem, eller 
används för beslutsunderlag.  

Här skulle ett IT-system som stödjer användaren i fas fyra vid registrering av data 
kunna användas. Genom att IT-systemet stödjer användaren vid inmatning på 
operativ nivå kan det bidra till att öka datakvaliteten i alla faser. Det finns dock en 
risk att det skulle bli en utmaning eftersom ett nytt IT-system kan möta motstånd i 
verksamheten hos framför allt läkare. Dessutom kan insamling av mer personaldata 
till ett nytt IT-system upplevas som krångligt och svårt, samtidigt som det kan trötta 
ut verksamheten eftersom det tar lång tid och personalen redan är högt belastad.  
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4.6 Uppföljning av personaladministration 

Uppföljning görs främst i ett balanserat styrkort, i vilket rapporterna från fas fem 
laddas. Adam berättar att det kan ta lång tid innan verksamheten förstår att arbetet 
med personaladministration måste ske från grunden. Fredrik berättar exempelvis om 
att en del chefer på operativ nivå registrerar fel orsak till övertid på grund av att de 
inte har tid att prioritera administrativa uppgifter samt att de inte är medvetna om 
hur inkorrekta data påverkar personaladministrationsprocessen. Hur övertiden 
registreras påverkar inte de anställdas lön, samtidigt som uppgiften kan klaras av 
snabbare. Fredrik förklarar också att han inte tror att ett annat IT-system skulle 
kunna lösa problemen med att få verksamheten att förstå vikten av att följa upp 
personalresurser. Istället behöver det skapas uppföljningsfrågor som får 
verksamheten att inse vikten av att registrera korrekta data.  

”Det man registrerar det är det man får ut sen i slutändan, det är folk inte 
riktigt medvetna om, eller tycker inte att det borde påverka så mycket som 
det gör.” (Fredrik) 

Både Bengt och Adam lyfter att det är viktigt att ha en kultur där de anställda tror att 
det är viktigt att fatta beslut baserat på data. Bengt berättar även om vikten av att 
grunda ledning och styrning på data. Bengt vill ha information för att kunna mäta 
effekter av olika förändringar.  

”Det är bra med mycket bra data, så man kan ha tydlig transparens om den 
här typen av frågor. Annars blir det bara den som ropar högst.”  (Bengt) 

Transparensen vill Bengt ha för att kunna föra diskussioner om fördelning av 
personalresurser, exempelvis genom att jämföra ”om en läkargrupp tar hand om en 
patient i timmen, och den andra tar hand om en patient var femte timme.” Av den 
anledningen berättar Bengt att information är viktigt för att kunna fatta databaserade 
beslut, och inte känslobaserade. Emil berättar att data kan användas för att fastställa 
ifall en känsla stämmer, och att han upplever att sjukhuset har kommit långt i arbetet 
med att beslut ska baseras på data. 

En utmaning sjukhuset fortfarande står inför är dock att binda det totala utfallet av 
läkares timmar till olika produktionstyper, såsom vårdavdelningar, mottagningar, 
akutmottagning och utbildning. Adam berättar att det är data som ska ligga till grund 
för uppföljning, men att det är svårt att nå den informationen. Det beror på att det 
inte finns något IT-system som registrerar information om hur personalen fördelat 
sin tid.  

”Vi saknar ju då systemstöd på uppföljning av var resurserna då har lagt sin 
tid.” (Adam) 
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Ett nytt IT-system skulle kunna göra att personalresurser kan följas upp mer effektivt, 
berättar Bengt.  Samtidigt kan sjukhuset då låta lönehanteringssystemet räkna lön, 
vilket Bengt förklarar är att låta rätt system göra rätt saker. Det personalsystem som 
sjukhuset använder idag är ett lönehanteringssystem, och är inte utformat för att följa 
upp hur personalen rör sig. På så sätt tror Bengt att outputen kommer att bli bättre. 

Sjukhuset har sedan ungefär ett år tillbaka arbetat med uppföljning av personaldata, 
men kvalitetssäkring av den berättar Adam har varit jättesvår, och att många fel har 
uppstått. Ett exempel som Adam ger är att inmatning av löneförhöjning i 
lönesystemet, registrerats som timmar i personalsystemet.  

 ”Vi hade jättehöga utfall i april-maj. Så småningom visade det sig att 
löneförhöjningen som kom där, landade in som timmar i personalsystemet. 
Det är ju inte så lätt att lista ut det.” (Adam) 

En uppföljning av var vårdpersonal är kan visa ifall patienter i större utsträckning 
vårdas på öppenvård, istället för slutenvård. Bengt berättar att ett sätt att hantera 
personalbristen på är att behandla på lägsta möjliga vårdnivå. Den högsta nivån är 
specialistvård och sedan följer länsvård där fallstudien genomfördes. Inom 
länsvården är slutenvården en högre vårdnivå än öppenvården. Lägre nivåer är hos 
läkare eller sjuksköterskor på vårdcentraler, och slutligen egenvård där patienten 
kan behandla sig själv. Att behandla på så låg nivå som möjligt berättar Bengt är ett 
sätt att effektivisera vården. Exempelvis kan en sjuksköterska svara i telefon när det 
kommer till vissa patientgrupper, istället för att patienterna ska söka läkarvård. På så 
sätt berättar Bengt att sjukhuset kan minska kostnader utan att plocka bort 
personalresurser, genom att använda dem på ett annat sätt. För att kunna göra det 
behövs databaserat underlag.  

”Då behövs det data för att kunna prata om det, för annars blir det bara 
känslobaserat och inte databaserat.” (Bengt) 

Fredrik berättar att beslutsfattare också medvetet använder beslutsunderlag 
som inte är korrekta på grund av att de måste slutföra sina arbetsuppgifter.  
Uppföljning kan bli bättre om verksamheten börjar använda data i längre 
perioder för att få ut data om hur vårdpersonal har arbetat, men också 
information om frånvaro, övertid och att utvärdera var personal fördelat sin tid. 
Fredrik nämner också att de som arbetar med personaladministration måste bli 
bättre på att ställa krav på IT-system för att kunna följa upp vissa data. 

4.6.1 Analys av uppföljning av personaladministration 

Utmaningarna med att samla in korrekta och relevanta data på rätt detaljnivå som 
identifierats i fas ett, två, tre och fyra får konsekvenser i fas sex. Det undersökta fallet 
visar att underlag som presenterats har varit felaktigt, vilket har lett till att 
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beslutsfattare ignorerar underlagen eftersom de tror att data inte stämmer. Fas sex 
återkopplar till fas ett, då uppföljning i fas sex ligger till grund för planering i fas ett. 
Därför är det viktigt att vid uppföljning mäta effekter, för att de ska kunna påverka 
beslut på strategisk nivå. Det undersökta fallet visar att uppföljningen exempelvis är 
viktig för att kontrollera ifall beslut som fattats inom sjukvården påverkar 
sjukvårdens effektivitet.  

För att kunna fatta fler beslut baserade på insamlade data framkom det i det 
undersökta fallet att mer data behöver registreras i IT-system, men att det inte alltid 
är så enkelt. Det kan dels vara svårt att hamna på rätt detaljnivå, och dels kan det vara 
svårt att säkerställa insamling av korrekta och relevanta data. Databaserade beslut 
skulle kunna leda till att sjukhuset kan styras mer effektivt, dels genom att 
beslutsfattare vet vad som har hänt, och dels för att de kan jämföra nya utfall med 
historiska data. Fallstudien visar därför att vikten av registrera korrekta och 
relevanta data därför behöver genomsyra hela sjukhuset. Genomsyras inte sjukhuset 
av vikten att registrera data för databaserad styrning så kan det leda till att 
personaladministrationen brister. Det krävs även ett samarbete mellan strategisk, 
taktiskt och operativ nivå för att förstå respektives arbetsuppgifter.  

4.7 Sammanfattning av resultat och analys 

Fallstudien visar att den främsta utmaningen med personaladministration på det 
studerade sjukhuset är att erhålla beslutsunderlag med korrekta och relevanta data 
på rätt detaljnivå. Utmaningen kan ses som den främsta utmaningen eftersom 
samtliga respondenter berättar hur den påverkar deras arbete, samt att den är 
genomgående i personaladministrationsprocessen. Utmaningen uppstår i fas fyra på 
operativ nivå, men tar sig uttryck i de övriga faserna på taktisk och strategisk nivå. 
Därmed finns störst behov av IT-system på den operativa nivån, vilket dock kan möta 
motstånd. Även krav på att registrera data i högre utsträckning kan möta motstånd 
på grund av ökad belastning. Viktigt att uppmärksamma är att arbetet med 
personaladministration är en iterativ process, och därför kan utmaningar bero på 
brister i arbetsuppgifter eller IT-system från andra faser. Utmaningarna som 
identifierats sammanfattas i Tabell 3. Processkartan har även reviderats för att 
illustrera vilka utmaningar IT-system kan stödja hantering av, baserat på de 
utmaningar som identifierats under analys (Figur 2; Tabell 3).   
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Tabell 3 – Sammanfattade utmaningar med personaladministration 

Nivå Fas i processen Utmaningar 

S
tr

a
te

g
is

k
 

1. Fastställa vårdbehov 

 Saknas insamling av korrekta och relevanta data. 
 Bristande detaljnivå på data för att fastställa 

vårdbehov.  

T
a

k
ti

sk
 

2. Fördela resurser på 
övergripande nivå 

 Bristande detaljnivå på data för att fördela 
resurser.  

 Personalbrist.  

3. Uppskatta resurser 
och fördela 
yrkeskategorier 

 Bristande detaljnivå på data om hur läkare och 
sjuksköterskor fördelat sin arbetstid. 

O
p

e
ra

ti
v

 

4. Schemaläggning av 
läkare och 
sjuksköterskor 

 Planering och samordning av läkare och 
sjuksköterskor. 

 Motstånd mot att registrera personaldata. 
 Säkerställa kvalitet av personaldata.  
 Inmatningsfel vid registrering av personaldata.  

T
a

k
ti

sk
 

5. Skapa underlag för 
uppföljning 

 Korrigera felaktiga data. 

6. Uppföljning av 
personaladministration 

 Bristande detaljnivå på data för uppföljning. 
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4.7.1 Ny processkarta 

 

Figur 2 – Reviderad processkarta över personaladministration, egen illustration.  

I figuren har processkartan uppdaterats på flera sätt. Fas 4, Schemaläggning av läkare 
och sjuksköterskor, har bytt namn till Samordning, och istället delats in i två del-
processer, 4.1 Schemalägga läkare och 4.1 Schemalägga sjuksköterskor. Vidare har en 
kolumn med punkter som IT-system ska hantera lagts till. På strategisk nivå behövs 
ett IT-system som kan tillhandahålla data om personalens kompetens för strategisk 
planering. Samma data behövs även på den taktiska nivån. På den operativa nivån 
behövs kvalitetskontroller av data samt en högre detaljnivå på data som registreras.  
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5 Diskussion 

I kapitlet diskuteras de utmaningar som identifierats I fallstudien. Kapitlet inleds med 
utmaningen att samla in korrekta och relevanta data på rätt detaljnivå. Inom 
utmaningen återfinns andra utmaningar: motstånd mot att registrera personaldata, 
inmatningsfel vid registrering av personaldata samt säkerställa kvalitet av 
personaldata. Vidare diskuteras utmaningen att planera och samordna läkare och 
sjuksköterskor. Inom utmaningen återfinns andra utmaningar: svårigheter att 
rekrytera ny personal samt samordning av läkare och sjuksköterskor. Diskussionen 
avslutas med att diskutera personaladministration och personalbrist utifrån ett 
samhälleligt och etiskt perspektiv.   

5.1 Insamling av korrekta och relevanta data på rätt detaljnivå 

Fallet visar att insamling av korrekta och relevanta data är den främsta utmaningen 
med personaladministration på sjukhuset (Tabell 3). Utmaningen beror på andra 
utmaningar såsom detaljnivå på data, motstånd mot registrering, inmatningsfel vid 
registrering samt svårigheter att kontrollera datakvalitet.  Ökad detaljnivå på 
personaldata behövs i fas sex. Däremot kan det vara en utmaning att samla in data på 
rätt detaljnivå i fas ett, två, tre och fyra. Det kan bero på att det finns en gräns där ökad 
detaljnivå istället leder till slöseri av läkares och sjuksköterskors tid (Ward et al., 
2014). Samtidigt är det viktigt att insamling av personaldata sker vid ett tillfälle, 
eftersom läkare och sjuksköterskor är kostsamma resurser. Därmed kan det istället 
vara bättre med en mindre volym data som håller hög kvalitet. Att hålla hög kvalitet 
på data lyfter författare så som Garefalakis et al. (2016), Lantz (2012), Shang och 
Seddon (2002) och Ward et al. (2014) som viktigt. Dels är det viktigt eftersom det är 
data som fallet visar att sjukhuset använder för att personaladministration. Dels är 
det viktigt eftersom korrigering av personaldata i efterhand kan vara kostsamt (Ward 
et al., 2014). Dessutom argumenterar Bygstad och Bergquist (2018) för att sjukhusets 
vertikala struktur kan försvåra informationsdelning, vilket ytterligare kan försvåra 
insamling av personaldata.  

5.1.1 Motstånd mot att registrera personaldata  

En annan utmaning på operativ nivå som det undersökta fallet visar är att det kan 
finnas motstånd mot att registrera data på operativ nivå i fas fyra. Utmaningen 
uppstår på grund av hög arbetsbelastning, vilket gör att vårdpersonal kan behöva 
prioritera behandling av patienter före administrativt arbete. Fallet visar även att 
vårdpersonal inte registrerar personaldata korrekt i IT-systemet bland annat 
eftersom det tar lång tid. För att insamling av data ska vara mer effektivt behöver IT-
systemen vara anpassade efter sjukhusets verksamhet (Poutanen & Puhakka, 2011). 
Dessutom är det viktigt att IT-system stödjer användaren (Al-Nanih et al., 2009; Succi 
& Walter, 1999; Venkatesh et al., 2003). Exempelvis argumenterar Ward et al. (2014) 
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för att registrering av personaldata bör ske vid ett tillfälle, för att operativ 
vårdpersonal ska kunna fokusera på att behandla patienter. IT-systemen behöver 
också anpassas efter användarna (Al-Nanih et al., 2009; Succi & Walter, 1999; 
Venkatesh et al., 2003). Anpassas IT-systemen efter användaren kan läkare och 
sjuksköterskor stödjas så att vårdkvaliteten förbättras, eftersom kvaliteten på de data 
som registreras blir bättre. Däremot behöver vårdpersonalen förstå hur 
användningen kan bidra med fördelar för sjukhuset (Venkatesh et al., 2003).  

5.1.2 Inmatningsfel vid registrering av personaldata 

Ytterligare en utmaning med insamling av data är inmatningsfel.  Inmatningsfel beror 
i det studerade fallet på att operativ personal inte vet vad data ska användas till eller 
hur resultatet av registreringen ser ut. Därför förstår personalen inte innebörden av 
att registrera rätt, vilket kan bidra till att felaktiga data registreras. Det studerade 
fallet visar att inmatningsfel resulterar i att datakvalitet brister, vilket får 
konsekvenser för personaladministration på strategisk och taktiskt nivå, samt i andra 
faser. Lantz (2012) poängterar vikten av korrekta och relevanta data som underlag 
vid strategiska och taktiska beslut. Korrekta och relevanta underlag kan leda till en 
förbättrad balans mellan personalresurser och vårdbehov (Alvekrans et al., 2016; 
Hulshof et al., 2012). En ojämn balans mellan personalresurser och vårdbehov kan 
annars innebära att sjukhuset behöver hyra in vårdpersonal, vilket medför en hög 
kostnad (Lantz, 2012).  

5.1.3 Säkerställa kvalitet av personaldata 

Det har visats att inkorrekta och irrelevanta data är en utmaning som bland annat 
beror på bristande datakvalitet. Det är därmed också en utmaning att säkerställa 
datakvalitet. Fallet visar att bristande datakvalitet har fått konsekvensen att 
beslutsfattare inte litar på de underlag som presenteras. Istället fattas beslut på 
erfarenhet och känsla, vilket Ward et al. (2014) argumenterar för inte är tillräckligt. 
Fallet visar att beslutsfattare på strategisk och taktisk nivå är medvetna om att beslut 
bör fattas baserat på rapporter med data från IT-system, men att den uppfattningen 
inte genomsyrar hela verksamheten. Det är ytterligare en konsekvens som får 
personal på operativ nivå att inte prioritera datainsamling i IT-systemen. IT-system 
kan dock underlätta gruppering av data och upptäckt av avvikelser (Chen et al., 2012). 
På så sätt kan IT-system stödja beslutsfattare genom att felaktiga nyckeltal enklare 
identifieras, vilket dock är en utmaning inom det studerade sjukhuset. På grund av 
sjukhusets struktur är det oftast operativa användare som kan identifiera fel. Det 
skulle kunna bero på vad Bygstad & Bergquist (2018) beskriver som vertikala 
strukturer, vilka kan påverka informationsdelning mellan avdelningar på sjukhus. 
Det undersökta fallet har också visat att det kan vara svårt att åtgärda felaktiga data, 
på grund av behörighetsbegränsningar i IT-systemen. Samtidigt kan åtgärderna ta 
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lång tid att utföra, eftersom flera avdelningar måste samverka, vilket Willis et al., 
(2017) förklarar kan vara svårt.   

5.2 Planera och samordna läkare och sjuksköterskor 

Ytterligare en utmaning som i det studerade fallet får konsekvenser för 
personaladministration är samordning och planering av läkare och sjuksköterskor i 
IT-system. Utmaningen beror på att läkare och sjuksköterskor planeras i separata IT-
system och att det saknas integration dem emellan. Att läkare och sjuksköterskor 
planeras i separata IT-system beror på att sjukhus är, som Jenkins och Christenson 
(2001) beskriver, komplexa organisationer, samt att yrkeskategorierna är komplexa 
i sig (Wager et al., 2005). Fallet visar även att det är möjligt att planera läkare och 
sjuksköterskor i samma IT-system, men eftersom läkare inte vill förändra sina 
arbetssätt, och är en yrkeskategori inom sjukhuset som har mycket makt, så 
genomförs inte den förändringen. Det är även något som Succi och Walter (1999) 
poängterar. Att schemalägga läkare och sjuksköterskor i samma IT-system kan ses 
som en form av integration av olika yrkeskategorier. En integration av 
schemaläggning för läkare och sjuksköterskor skulle, vilket Wang et al. (2018) 
argumenterar för, kunna leda till förbättrade analyser av hur verksamheten nyttjar 
sina personalresurser, samt stödja personalfördelningen med information så att 
beslut fattas på data. Integrerade IT-system kan effektivisera verksamheten, vilket 
vidare kan leda till att kostnader för personalresurser reduceras (Wang et al., 2018). 
Genom att tillhandahålla information om hur personalresurser nyttjas får 
beslutsfattare stöd i fördelning av personalresurser. På så sätt minskar deras 
arbetsbelastning, genom att de inte behöver uppskatta resursåtgång.  

Flera författare argumenterar för att verksamhetssystem bör integreras för att kunna 
bidra med förbättrat stöd (Hitt et al., 2002; Paré & Sicotte, 2001; Pinsonneault et al., 
2017; Wang et al., 2018). Författarna lyfter flera olika positiva effekter som 
integration av IT-system kan bidra med, såsom att data lättare kan delas mellan olika 
IT-system (Bygstad & Bergquist, 2018; Hitt et al., 2002). Däremot visar fallet att det 
inom sjukhus finns en skepsis mot verksamhetsövergripande system. Samtidigt kan 
det vara svårt att inom sjukhus integrera olika IT-system (Bygstad & Bergquist, 2018; 
Garefalakis et al., 2016; Pinsonneault et al., 2017; Wang et al., 2018). Det kan bero på 
sjukhusens vertikala struktur och därmed svårighet att dela data (Bygstad & 
Bergquist, 2018). Paré och Sicotte (2001) argumenterar för att sjukhus behöver 
integrera administrativa system med andra IT-system, för att kunna säkerställa att 
personaladministration kan bidra med effektivitet. Integration kan också bidra till att 
konsolidera data i form av rapporter som sedan kan användas i uppföljning (Wang et 
al., 2018).  

Det studerade fallet visar att en utmaning på strategisk och taktisk nivå är bristande 
data om kompetens, vilket gör det svårt att möta förändrade vårdbehov då det inte 
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finns databaserade underlag i något IT-system. Fallet visar även att det kan vara svårt 
att flytta vårdpersonal beroende på att de har olika kompetenser, något som även 
Willis et al. (2017) beskriver. Att flytta sjuksköterskor mellan avdelningar är dock 
viktigt, eftersom det är ett sätt att tillfälligt lösa problemet med personalbrist 
(Hulshof et al., 2012; Hurst & Kelley Patterson, 2014). Förflyttning av vårdpersonal 
har dock i det studerade fallet fått konsekvensen att fel avdelning belastas med 
kostnaden vilket skapar utmaningar på strategisk och taktisk nivå, då underlag som 
presenteras om var personal utfört sin arbetstid inte stämmer. Används inte underlag 
med korrekta och relevanta data vid planering och uppföljning poängterar Lantz 
(2012) att det kan leda till fel beslutsfattande gällande om, när och hur sjukhus bör 
ersätta, utsöka eller dra ner sin aktuella personalkapacitet. 

Det kan även vara svårt att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig inom 
sjukhuset, vilket även Uriarte et al. (2017) lyfter. Det kan vara svårt eftersom 
samhället och vårdbehovet kan förändras under den tid det tar att utbilda nya läkare 
och sjuksköterskor (Willis et al., 2017). Samtidigt visar fallet att det inom sjukhus 
finns brister i de IT-system som används för att följa upp kompetens. Istället får 
avdelningschefer själva ha kunskap om vilken kompetens som finns, vilket skapar ett 
personberoende.  Vårdbehovet kan också vara svårt att förutse eftersom det kan 
uppstå akuta vårdbehov (Willis et al., 2017). 

5.3 Sammanfattande diskussion 

Bristande IT-system har i det studerade fallet fått konsekvensen att data lagras 
utanför IT-systemet, på papper eller inte alls. Även Wager et al. (2005) poängterar att 
det är ett problem inom sjukhus, trots att sjukhus är så beroende av korrekta och 
relevanta data. Fallet visar att databaserad styrning är viktig för att på strategisk och 
taktisk nivå kunna fatta beslut som ökar sjukhusets effektivitet, samt mäta effekter av 
besluten för att vården ska bibehålla hög kvalitet. Det är då viktigt med ett IT-system 
som stödjer beslutsfattare och användare genom att samla in och presentera data, 
något som även Chen et al. (2012), Wang et al. (2018) och Ward et al. (2014) lyfter.  

Utöver att IT-systemen ska användas behöver de, som Poutanen och Puhakka (2011) 
argumenterar för, anpassas efter sjukhusets verksamhet. Att anpassa IT-system efter 
sjukhusets verksamhet kan dock vara svårt eftersom sjukhus i sig är komplexa 
organisationer (Jenkins & Christenson, 2001; Wager et al., 2005). Sjukhus är 
komplexa eftersom det är många intressenter som ska tas hänsyn till och många IT-
system som används för att samla in data. Dessutom är samverkan mellan IT-system 
och användare viktig (Hendrickson, 2003; Tursunbayeva et al., 2016; Poutanen & 
Puhakka, 2011). Stödjer inte IT-systemet insamling av personaldata på operativ nivå 
kan det istället störa verksamheten genom att tillhandahålla beslutsfattare på 
strategisk och taktiskt nivå med vad Poutanen och Puhakka (2011) benämner 
vilseledande information. Vilseledande information om vårdpersonalens arbetstider 
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får konsekvensen att resursfördelningen fortsätter vara ineffektiv. Stödjer inte IT-
systemet personaladministration kan det alltså få konsekvenser på strategisk, taktisk 
och operativ nivå eftersom nivåerna samverkar vid personaladministration. 

I introduktionen lyftes att svensk hälso- och sjukvård står inför personalbrist, och 
därför behöver effektiviseras. Personalbrist är en stor utmaning vid 
personaladministration, och beror på att det är svårare att rekrytera sjuksköterskor, 
samtidigt som det kontinuerligt slutar lika många som tidigare. Samtidigt ökar 
vårdbehovet eftersom befolkningen lever längre (Garefalakis et al., 2016; Paré & 
Sicotte, 2001; Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Om det inte finns tillräckligt 
med vårdpersonal för att bemanna alla vårdaktiviteter spelar det ingen roll hur väl 
underbyggda underlag är. Det kan därmed ses som en utmaning som svensk hälso- 
och sjukvård behöver hantera parallellt med digitaliseringen, eftersom personalen i 
dagsläget behöver prioritera sina arbetsuppgifter och därför kan ha ont om tid att 
förbättra registrering av data. Personalbrist är därmed ett samhällsproblem som 
behöver hanteras genom att svensk hälso- och sjukvård lägger stor vikt vid utbildning 
av ny vårdpersonal. Det är inte etiskt försvarbart att patienter dör i väntan på vård, 
som en konsekvens av bristande planering som skulle kunna vara bättre. Det är inte 
heller hållbart att konsekvensen av bristande planering belastar vårdpersonal. 
Parallellt med att IT-system utvecklas för att kunna stödja resursplanering bör därför 
svensk hälso- och sjukvård lägga stor vikt vid att utbilda ny personal. Bristande 
resurser kan leda till bristande vårdkvalitet, vilket inte är rättvist varken mot 
patienter, vårdpersonal eller samhälle. 

Resultatet av studien visar att IT-system inte helt kan stödja hantering av 
personalbrist, eftersom IT-system inte kan göra så att mer vårdpersonal finns 
tillgänglig. Dessutom visar fallet att det kan ta lång tid att utbilda vårdpersonal, vilket 
kan göra det svårare att rekrytera på kort sikt. Även Willis et al. (2017) lyfter 
utmaningen att det tar lång tid att utbilda vårdpersonal inom sjukhus. Istället 
används exempelvis inhyrd vårdpersonal, vilket Lantz (2012) förklarar kan vara 
kostsamt. Däremot kan IT-system tillhandahålla korrekta och relevanta data om hur 
behovet av personal har sett ut, vilket kan ligga till grund för faktabaserade 
diskussioner om hur mycket personal, och med vilken kompetens, som behöver 
utbildas. IT-system kan också bidra till att säkerställa att de personalresurser som 
finns nyttjas maximalt (Vissers et al., 2001) och att personal med rätt kompetens finns 
på rätt plats (Willis et al., 2017). På så sätt kan argumenteras för att IT-system kan 
bidra till att sjukhuset kan erhålla kostnadseffektivitet och kvalitet. För att förbättra 
insamling av personaldata, och därmed erhålla bättre beslutsunderlag, kan sjukhuset 
använda IT-system i större utsträckning. Ju mer ett IT-system används i en 
verksamhet, desto bättre stöd kan det ge (Hedman, 2009; Venkatesh et al., 2003).  

Denna fallstudie har endast studerat ett sjukhus i Sverige, vilket kan göra det svårt att 
föra över resultatet på andra sjukhus. Däremot är det ett faktum att det i Sverige 
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saknas vårdpersonal att hantera det vårdbehov som finns, vilket delvis kan ses som 
en konsekvens av bristande personaladministration. Eftersom flest utmaningar som 
identifierats uppstår på operativ nivå kan viss kritik riktas mot den genomförda 
fallstudien. Däremot beskriver Hulshof (2012) att den strategiska och operativa nivån 
samverkar genom den taktiska nivån, vilket förklarar valet av att främst intervjua 
respondenter på taktisk nivå.   

Fallstudiens har identifierat utmaningar med personaladministration som kan 
hanteras med stöd av IT-system. Resultatet kan bidra till att sjukhus i Sverige vidare 
kan föra diskussioner om hur problematiken kan hanteras med hjälp av digitalisering, 
exempelvis genom IT-system. Fallstudien har även bidragit med en teoretisk modell 
som illustrerar processen för personaladministration på det studerade sjukhuset 
samt på vilken nivå utmaningarna kan hanteras med stöd av IT-system. Dessa 
utmaningar har medfört en förändring av tabell 1, genom att utmaningarna i tabell 1 
beskriver datakvalitet, medan utmaningarna i tabell 3 beskriver hur datakvalitet 
påverkar beslutsunderlag och personaladministrationsprocessen. Utmaningarna 
med att utveckla effektiva strategier för personaladministration har även slagits 
samman till att planera och samordna läkare och sjuksköterskor, då det i fallstudien 
framkommit vara den huvudsakliga utmaningen inom personaladministration. En 
utmaning som tillkommit i tabell 3 är personalbrist. Tabell 3 inkluderar även en 
illustration av på vilken nivå och i vilken fas utmaningen uppstår. En slutsats som kan 
dras av detta är att förbättrad registrering av data på operativ nivå kan bidra till 
förändringar i andra faser av processen och därmed även påverka de olika nivåerna. 
IT-system kan bidra till hantering av dessa utmaningar genom att stödja användaren 
vid registrering och uppföljning av personaldata. För att detta ska vara möjligt 
behöver IT-systemen dock anpassas efter verksamheten. Modellen kan överföras på 
andra sjukhus med liknande utmaningar. Däremot kan anpassningar behöva göras 
eftersom modellen är utformad utefter utmaningar identifierade på ett sjukhus.  

Denna studie har inte ämnat ge detaljerade beskrivningar på hur utmaningarna ska 
hanteras, utan enbart identifierat utmaningar som kan hanteras med stöd av IT-
system. Fortsatt forskning behövs därmed för att ingående studera hur dessa 
utmaningar kan hanteras med stöd av IT-system. 
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6 Slutsats 

Avslutningsvis har fallstudien haft för avsikt att besvara frågeställningen: Vilka 
utmaningar med personaladministration på ett sjukhus kan hanteras med stöd av IT-
system? Det finns en förhoppning om att digitalisering, genom IT-system, ska kunna 
bidra till att effektivisera sjukvården, och att sjukhus på så sätt ska kunna möta det 
ökande vårdbehovet genom att hantera utmaningar med personaladministration. För 
att kunna säkerställa att effektiviseringen sker, och att det finns personalresurser på 
rätt plats, krävs data om hur och med vilken personal patienter behandlats. Den 
främsta utmaningen som identifierats i fallstudien är inkorrekta och irrelevanta data. 
Utmaningen uppstår till följd av andra utmaningar såsom detaljnivå på data, 
motstånd mot registrering, inmatningsfel vid registrering samt svårigheter att 
säkerställa datakvalitet. Ytterligare två utmaningar som identifierats är planering och 
samordning av läkare och sjuksköterskor samt personalbrist.  
Personaladministration bör alltså vara så effektiv som möjligt, vilket IT-system som 
samlar in korrekta och relevanta data på rätt detaljnivå bör bidra till.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Intervjuguide – Adam och Bengt 

Intervjufrågor Litteratur 

Inledande generella frågor 

Kan du lite kort nämna din roll inom organisationen 

och vilka arbetsuppgifter du har?  

 

Utveckla effektiva strategier för personaladministration 

Som vi har förstått det arbetar ni sedan 2012 med 

produktions- och kapacitetsstyrning, PKS. Kan du 

berätta mer om hur sjukhuset arbetar med PKS? 

 Varför valde ni att arbeta med just PKS? Vad 

gav det som ni inte hade innan? 

 Kan du beskriva hur ni identifierar behov och 

hur ni allokerar resurser? 

 Hur används PKS för att planera 

personalresurser? 

 Vem ansvarar för planeringen?  

 Samarbetar du med andra avdelningar i det 

arbetet? 

Alvekrans et al. (2016)  

Hedman & Svensson (2017)  

Hulshof et al (2012) 

Jenkins & Christenson (2001) 

Lantz (2012) 

Willis et al. (2017) 

Vissers et al. (2001) 

Vilka utmaningar finns med att planera 

personalresurser?  

 Kan du berätta om i vilka situationer det är 

svårt att göra en bedömning/planering av 

vilka personalresurser som behövs? 

 Är det oftare i vissa situationer?  

 Varför tror du att det uppstår problem? 

 Hur tror du att de skulle kunna lösas?  

 Finns det någon möjlig lösning idag, som inte 

används? Varför används den inte? 

Sjukhus är komplexa organisationer, 

med många specialiserade 

kompetenser att ta hänsyn till 

(Jenkins & Christenson, 2001) 

Vårdbehovet ökar snabbare än 

kapaciteten, vilket leder till 

personalbrist (Garefalakis et al., 

2016; Paré & Sicotte, 2001; Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016) 

Det tar lång tid att utbilda läkare och 

sjuksköterskor (Willis et al., 2017) 



 

 

 

49 

Säkerställa IT-stöd för personaladministration 

Kan du beskriva hur du arbetar med de 

informationssystem som du använder? 

Ju högre grad IT-systemet används, 

desto större nytta bidrar det med 

(Hedman, 2009)  

Hur stödjer informationssystemet ditt arbete med 

personaladministration, på kort sikt och på lång sikt?  

 Finns det några tillfällen där 

informationssystemet inte stödjer?  

 Kan du berätta lite mer om de tillfällena?  

 Hur skulle du vilja att det ändrades? 

IT kan bland annat stödja 

fördelningen av personalresurser, 

genom att addera ett horisontellt 

perspektiv på en organisation som 

annars är strukturerad efter silos 

(Bygstad & Berquist, 2018) 

Om IT-systemet inte stödjer 

användaren i dess arbetsuppgifter, 

finns risk att det istället stör 

(Poutanen & Puhakka, 2011) 

Samla in korrekta och relevanta data 

Vilken data behöver du i ditt arbete med 

personaladministration? 

 Hur hämtar du in de data?  

 Finns det olika källor till informationen?  

 Behöver data på något sätt ändras innan de går 

att använda? I så fall hur?  

Applikationen av analys i sjukvården 

kräver transformering av data till 

användningsbar information som 

användare kan stödjas av (Ward et al., 

2014)  

 

Vad har du som controller för krav på informationen 

som ska användas vid personaladministration?  

 Finns det tillfällen då data inte är fullständig?  

 Hur gör du om data inte finns tillgänglig? 

 Finns det tillfällen då data inte går att använda 

på grund av? 

 Litar du alltid på data?  

Hög kvalitet på data vid insamling är 

en kritisk faktor, eftersom det är 

extremt dyrt att justera i efterhand. 

Bara för att sjukhus har ett IT-system 

betyder det inte att de automatiskt 

har högkvalitativ data. (Ward et al., 

2014) 

Baseras några beslut på erfarenhet snarare än data?  

 Vilka och varför?  

 Vilken typ av data är det som saknas?  

Det räcker inte längre att fatta beslut 

baserat på erfarenhet vid 

personaladministration (Ward et al., 

2014) 

Avslutande generella frågor 
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Kan du berätta hur ni planerar att arbeta med 

resursplanering i framtiden?  

 Om skillnad – varför förändringen?  

 

 

 

 

 

Intervjuguide – Caroline och Diana 

Intervjufrågor Litteratur 

Inledande generella frågor 

Kan du lite kort nämna din roll inom organisationen 

och vilka arbetsuppgifter du har?  

Kan du berätta vilka IT-system som används vid 

personaladministration och uppföljning? 

 

Utveckla effektiva strategier för personaladministration 

Som vi har förstått det arbetar ni sedan 2012 med 

produktions- och kapacitetsstyrning, PKS. Kan du 

berätta mer om hur sjukhuset arbetar med PKS? 

 Varför valde ni att arbeta med just PKS? Vad 

gav det som ni inte hade innan? 

 Kan du beskriva hur ni identifierar behov och 

hur ni allokerar resurser? 

 Hur används PKS för att planera 

personalresurser? 

 Vem ansvarar för planeringen?  

 Samarbetar du med andra avdelningar i det 

arbetet?  

Alvekrans et al. (2016)  

Hedman & Svensson (2017)  

Hulshof et al. (2012) 

Lantz (2012) 

Jenkins & Christenson (2001) 

Vissers et al. (2001) 

Willis et al. (2017) 
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Vilka utmaningar finns med att planera 

personalresurser?  

 Kan du berätta om i vilka situationer det är 

svårt att göra en bedömning/planering av 

vilka personalresurser som behövs? 

 Är det oftare i vissa situationer?  

 Varför tror du att det uppstår problem? 

 Hur tror du att de skulle kunna lösas?  

 Finns det någon möjlig lösning idag, som inte 

används? Varför används den inte? 

Sjukhus är komplexa organisationer, 

med många specialiserade 

kompetenser att ta hänsyn till 

(Jenkins & Christenson, 2001) 

Vårdbehovet ökar snabbare än 

kapaciteten, vilket leder till 

personalbrist (Garefalakis et al., 

2016; Paré & Sicotte, 2001; Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016) 

Det tar lång tid att utbilda läkare och 

sjuksköterskor (Willis et al., 2017) 

Säkerställa IT-stöd för personaladministration 

Kan du beskriva hur du arbetar med de 

informationssystem som du använder? 

Ju högre grad IT-systemet används, 

desto större nytta bidrar det med 

(Hedman, 2009)  

Hur stödjer informationssystemet ditt arbete med 

personaladministration, på kort sikt och på lång sikt?  

 Finns det några tillfällen där 

informationssystemet inte stödjer?  

 Kan du berätta lite mer om de tillfällena?  

 Hur skulle du vilja att det ändrades? 

IT kan bland annat stödja 

fördelningen av personalresurser, 

genom att addera ett horisontellt 

perspektiv på en organisation som 

annars är strukturerad efter silos 

(Bygstad & Berquist, 2018) 

Om IT-systemet inte stödjer 

användaren i dess arbetsuppgifter, 

finns risk att det istället stör 

(Poutanen & Puhakka, 2011) 

Samla in korrekta och relevanta data 

Vilken data behöver du i ditt arbete med 

personaladministration? 

 Hur hämtar du in de data?  

 Finns det olika källor till informationen?  

 Behöver data på något sätt ändras innan de går 

att använda? I så fall hur?  

Applikationen av analys i sjukvården 

kräver transformering av data till 

användningsbar information som 

användare kan stödjas av (Ward et al., 

2014)  

 

Vad har du som controller för krav på informationen 

som ska användas vid personaladministration?  

Hög kvalitet på data vid insamling är 

en kritisk faktor, eftersom det är 

extremt dyrt att justera i efterhand. 
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 Finns det tillfällen då data inte är fullständig?  

 Hur gör du om data inte finns tillgänglig? 

 Finns det tillfällen då data inte går att använda 

på grund av? 

 Litar du alltid på data?  

Bara för att sjukhus har ett IT-system 

betyder det inte att de automatiskt 

har högkvalitativ data. (Ward et al., 

2014) 

Baseras några beslut på erfarenhet snarare än data?  

 Vilka och varför?  

 Vilken typ av data är det som saknas?  

Det räcker inte längre att fatta beslut 

baserat på erfarenhet vid 

personaladministration (Ward et al., 

2014) 

Avslutande generella frågor 

Kan du berätta hur ni planerar att arbeta med 

resursplanering i framtiden?  

 Om skillnad – varför förändringen?  

 

 

 

 

 

Intervjuguide - Emil 

Intervjufrågor Litteratur 

Inledande generella frågor 

Kan du lite kort nämna din roll inom organisationen 

och vilka arbetsuppgifter du har?  

Kan du berätta vilka IT-system som används vid 

personaladministration och uppföljning? 

 

Utveckla effektiva strategier för personaladministration  

Som vi har förstått det arbetar ni sedan 2012 med 

produktions- och kapacitetsstyrning, PKS. Kan du 

berätta mer om hur sjukhuset arbetar med PKS? 

Alvekrans et al. (2016)  

Hedman & Svensson (2017)  

Hulshof et al. (2012) 
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 Varför valde ni att arbeta med just PKS? Vad 

gav det som ni inte hade innan? 

 Kan du beskriva hur ni identifierar behov och 

hur ni allokerar resurser? 

 Hur används PKS för att planera 

personalresurser? 

 Vem ansvarar för planeringen?  

 Samarbetar du med andra avdelningar i det 

arbetet?  

Jenkins & Christenson, (2001) 

Lantz (2012) 

Willis et al. (2017) 

Vissers et al. (2001) 

Vilka utmaningar finns med att planera 

personalresurser?  

 Kan du berätta om i vilka situationer det är 

svårt att göra en bedömning/planering av 

vilka personalresurser som behövs? 

 Är det oftare i vissa situationer?  

 Varför tror du att det uppstår problem? 

 Hur tror du att de skulle kunna lösas?  

 Finns det någon möjlig lösning idag, som inte 

används? Varför används den inte? 

Sjukhus är komplexa organisationer, 

med många specialiserade 

kompetenser att ta hänsyn till 

(Jenkins & Christenson, 2001) 

Vårdbehovet ökar snabbare än 

kapaciteten, vilket leder till 

personalbrist (Garefalakis et al., 

2016; Vissers et al., 2001) 

Det tar lång tid att utbilda läkare och 

sjuksköterskor (Willis et al., 2017) 

Finns det tillfällen det kan vara svårt att flytta 
personal mellan avdelningar?  

 Hur hanterar ni det i så fall? 

 Hur stödjer IT-systemen att flytta personal?  

På grund av vårdpersonal ofta har en 

specifik kompetens kan det vara svårt 

att flytta personal mellan avdelningar 

(Willis et al., 2017) 

Säkerställa IT-stöd för personaladministration 

Kan du beskriva hur du arbetar med de 

informationssystem som du använder? 

Ju högre grad IT-systemet används, 

desto större nytta bidrar det med 

(Hedman, 2009)  

Hur stödjer informationssystemet ditt arbete med 

personaladministration, på kort sikt och på lång sikt?  

 Finns det några tillfällen där 

informationssystemet inte stödjer?  

 Kan du berätta lite mer om de tillfällena?  

 Hur skulle du vilja att det ändrades? 

IT kan bland annat stödja fördelningen av 

personalresurser, genom att addera ett 

horisontellt perspektiv på en 

organisation som annars är strukturerad 

efter silos (Bygstad & Berquist, 2018) 

Om IT-systemet inte stödjer användaren i 

dess arbetsuppgifter, finns risk att det 

istället stör (Poutanen & Puhakka, 2011) 
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Samla in korrekta och relevanta data 

Vilken data behöver du i ditt arbete med 

personaladministration? 

 Hur hämtar du in de data?  

 Finns det olika källor till informationen?  

 Behöver data på något sätt ändras innan de går 

att använda? I så fall hur?  

Applikationen av analys i sjukvården 

kräver transformering av data till 

användningsbar information som 

användare kan stödjas av (Ward et al., 

2014)  

 

Vad har du som controller för krav på informationen 

som ska användas vid personaladministration?  

 Finns det tillfällen då data inte är fullständig?  

 Hur gör du om data inte finns tillgänglig? 

 Finns det tillfällen då data inte går att använda 

på grund av? 

 Litar du alltid på data?  

Hög kvalitet på data vid insamling är 

en kritisk faktor, eftersom det är 

extremt dyrt att justera i efterhand. 

Bara för att sjukhus har ett IT-system 

betyder det inte att de automatiskt 

har högkvalitativ data. (Ward et al., 

2014) 

Baseras några beslut på erfarenhet snarare än data?  

 Vilka och varför?  

 Vilken typ av data är det som saknas?  

Det räcker inte längre att fatta beslut 

baserat på erfarenhet vid 

personaladministration (Ward et al., 

2014) 

Avslutande generella frågor 

Kan du berätta hur ni planerar att arbeta med 

resursplanering i framtiden?  

 Om skillnad – varför förändringen?  

 

 

Intervjuguide – Fredrik 

Intervjufrågor Litteratur 

Inledande generella frågor 

Kan du lite kort nämna din roll inom organisationen 

och vilka arbetsuppgifter du har?  
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Säkerställa IT-stöd för personaladministration 

Kan du berätta vilka informationssystem som 

används för personaladministration?  

 Vad används respektive informationssystem 

till? 

 Finns det funktionalitet i systemen som inte 

används? 

IT kan bland annat stödja fördelningen av 

personalresurser, genom att addera ett 

horisontellt perspektiv på en 

organisation som annars är strukturerad 

efter silos (Bygstad & Berquist, 2018) 

Om IT-systemet inte stödjer användaren i 

dess arbetsuppgifter, finns risk att det 

istället stör (Poutanen & Puhakka, 2011) 

Finns det några tillfällen där informationssystemet 

inte stödjer personaladministrationen? Kan du i så fall 

berätta lite mer om de tillfällena?  

 Hur skulle du vilja att det ändrades?  

 

Samla in korrekta och relevanta data 

Vi tänkte fråga lite om data nu. Skulle du kunna 

berätta: 

 Vilken data som behövs för 

personaladministration?  

 Hur säkerställs datakvalitet? Kan du ge 

exempel? 

 Kan du berätta om hur data hämtas till PKS-

databasen?  

 Finns det olika källor till information? Hur 

hanteras det i så fall? 

 Behöver data behandlas innan den går att 

ladda i databasen? I så fall hur?  

 Vem använder de data som behandlats och 

sammanställs?  

Om vi pratar lite utmaningar med data finns det då 

tillfällen när den är:  

 Ofullständig?  

 Behöver hämtas på olika ställen? 

Applikationen av analys i sjukvården 

kräver transformering av data till 

användningsbar information som 

användare kan stödjas av (Ward et al., 

2014)  

Hög kvalitet på data vid insamling är 

en kritisk faktor, eftersom det är 

extremt dyrt att justera i efterhand. 

Bara för att sjukhus har ett IT-system 

betyder det inte att de automatiskt 

har högkvalitativ data. (Ward et al., 

2014) 

Följdfrågor om det finns brister i informationen.   
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 När informationen brister, vad är det i så fall 

som inte finns tillgängligt? 

 Hur gör du om inte all information som behövs 

finns tillgänglig?  

 Kan det ta tid lång att ta fram nödvändig data? 

Hur lång tid ungefär i så fall?    

Kan du berätta hur PKS-databasen integreras med 

sjukhusets andra system? 

 

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete? Kan du 

beskriva?  
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