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Abstract 

The increasing administration in IT-systems is the target of much debate today. It is viewed 

as taking time from what is considered to be managers’ real tasks as well as resulting in an 

ineffective and stressful work environment. This view of IT-systems as problematic and 

time consuming can also been found among unit managers in a municipality in the north of 

Sweden. To be able to understand why IT-systems are perceived in this way this study’s aim 

has been to find what leads to this view. The results we have found is that what is usually 

considered a problem which presents the use of IT-systems as a given solution to why 

administration is problematic, is a complex problem with many involved factors. Some of 

these factors are presented in this study and we find that there is a need for further studies 

in each of these to fully understand the situation. We argue that to only see IT-systems as 

the problem is to reduce a very difficult and multifaceted situation into something that only 

scratches the surface of the problem. 

 

 

 

 

 



 
 

Tack! 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår kontaktperson vid kommunen, för stort 

engagemang och hjälpsamhet under studiens gång. Ett stort tack vill vi även ge till 

alla respondenter för att de tagit sig tid att träffa oss för en intervju och dela med sig 

av sina upplevelser och åsikter. Till sist vill vi även tacka får handledare Torbjörn 

Nordström på institutionen Informatik vid Umeå universitet som varit ett stöd och 

ett bollplank under dessa veckor då studien utförts. 
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1. Inledning 

Det talas i dag om att administrativt arbete ökar i de flesta organisationer. Detta förekommer 

framför allt inom offentlig sektor i vård, skola och inom polisen och målas upp som en orsak 

till att läkare inte har tid att träffa patienter och att polisen löser färre brott. Forssell & 

Ivarsson Westerberg (2014) skriver i boken Administrationssamhället om hur administration 

upplevs ta över i och med alla de rapporter, granskningar och utvärderingar som ska utföras 

och dokumenteras. I och med detta anses administrationen stjäla tid från de “vanliga 

arbetsuppgifterna” i verksamheten och leda till en ineffektiv och stressig arbetssituation. 

Samma fenomen återfinns bland chefer i en kommun i norra Sverige, där en undersökning 

och kartläggning av dessa chefers arbetsuppgifter visar på att deras arbete präglas av allt mer 

administration. Detta upplevs inte som något positivt utan ses som tidsödande och det finns 

därför ett intresse från denna kommuns sida att vidare utreda hur denna ökande 

administration påverkar chefers arbetssituation och vilka delar av den som uppfattas som 

problematiska. Administration som chefer i dag utför möjliggörs av ett flertal IT-system som 

därför blir en avgörande faktor för hur det administrativa arbetet uppfattas. Det finns därför 

skäl till att studera hur väl dessa IT-system fyller sin funktion. En mindre sådan studie har 

redan utförts i tidigare nämnda studie och där visade det sig att IT-systemen många gånger 

uppfattas som mer av en påfrestning än det stöd som de ursprungligen utvecklades för att 

vara. Vad som resulterar i bilden av IT-system som problematiska behöver enligt den 

studiens rapport studeras vidare och därför har vi fått i uppdrag av kommunen att studera 

hur enhetschefer upplever de IT-system som används. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det är en allmänt spridd uppfattning att IT stjäl tid från “vanliga arbetsuppgifter”, detta är 

även en uppfattning som råder bland enhetschefer i en kommun i norra Sverige. Vårt syfte är 

därför att undersöka vad som ligger till grund för att enhetschefer upplever IT-systemen som 

problematiska. För att göra detta har vi formulerat följande fråga;  

 

1. Hur upplever chefer i kommunen sina administrativa arbetsuppgifter?  

1.2 Disposition 

Rapporten tar sin början i ett metodavsnitt som behandlar studiens design och 

genomförandet av denna. Detta följs av ett avsnitt som behandlar tidigare forskning som 

relaterar till den problemsituation som uppsatsen behandlar. Det empiriska materialet 

presenteras sedan i två teman vi ansett vara de centrala och dessa analyseras och diskuteras 

sedan för att slutligen leda fram till vår slutsats och avslutande reflektion.  
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2. Design av studien 

För att kunna svara på frågeställningen som satts upp för studien använde vi oss av ett 

kvalitativt tillvägagångsätt där intervjuer med enhetschefer i en kommun i norra Sverige 

utfördes. Detta för att vi eftersträvade information om enhetschefernas egen bild av sitt 

arbete samt de IT-system de använder för att senare kunna beskriva, tolka och förklara hur 

IT-systemen relaterar till enhetschefernas arbetssituation. Nedan följer en tydligare 

redogörelse för valet av intervjuprocess och hur dessa utfördes. Vi redogör även ingående för 

urval av respondenter, analysarbetet av det insamlade empiriska resultatet, valet av litteratur 

till relaterad forskning och tillslut en kritisk diskussion av vårt tillvägagångsätt. 

2.1 Intervjuer 

Studien har som tidigare nämnt utförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, vars syfte är att få personen som intervjuas att berätta så mycket som möjligt utan 

att ledas av intervjuaren och på så vis få information om personens syn på sin verklighet 

(Hedin, 1996). Detta innebär att en intervjuguide har utformats, innehållande fyra 

övergripande teman som efter studier av tidigare forskning och samtal med vår 

uppdragsgivare ansetts centrala för studien; arbetsuppgifter, IT-system, utbildning och 

historisk utveckling. Dessa fyra teman har i sin tur några underliggande frågor, vilka går att 

läsa i bilaga 1. Denna guide mejlades inte ut i förväg till respondenterna eftersom vi 

eftersträvade öppna och spontana svar för att fånga just den enskilda personens upplevelse. 

Vi upplevde att detta inte skulle ske i samma utsträckning om de fått frågorna i förhand och 

kunnat diskutera dem med andra, men insåg senare att detta hade kunnat vara bra för att få 

respondenterna att stanna upp och reflektera över hur deras arbetssituation egentligen ser 

ut.  

Frågorna i intervjuguiden har inte alltid ställts i samma ordning och följdfrågor har 

varierat baserat på de svar som respondenterna givit, detta då ett naturligt samtal har 

eftersträvats för att respondenterna ska känna sig bekväma och inte allt för styrda av 

frågorna. Intervjun har dock alltid följt samma mönster i och med de teman som i förhand 

satts upp. Detta i linje med Holme och Solvang (1997) som menar att genom användande av 

en intervjuguide kan forskaren hålla intervjun inom ämnet, samtidigt som respondenterna 

själva, i viss utsträckning, kan styra vilken ordning olika ämnen tas upp (Bryman, 2008). 

Samtalet kan därmed föras mer naturligt (Hedin, 1996).  

Personerna som medverkat i denna studie benämns i denna rapport som respondenter. 

Holme och Solvang (1997) skiljer på respondenter och informanter, där en 

respondentintervju innebär att personen som intervjuas är involverad i den företeelse som 

studeras, och en informantintervju innebär att de personer som intervjuas står utanför 

företeelsen som studeras, men har mycket att säga om den. Eftersom intervjupersonerna är 

involverade i den kontext som studerat ska dessa alltså kallas respondenter.  

En pilotintervju utfördes med den första respondenten för att säkerställa kvaliteten på 

intervjuguiden, vilket resulterade i mindre justeringar av de frågor som upplevdes som 

otydliga. Vi använde till exempel i första intervjun benämningen system, men upptäckte att 

respondenten inte riktigt förstod vad vi syftade på och krävde att vi förklarade att det var IT-

system som menades. I de senare intervjuerna valdes därför benämningen IT-system, vilket 
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underlättade förståelsen av frågan. De justeringar som gjordes ändrade dock inte innebörden 

av frågorna vilket gjorde att svaren vi fått av respondenten är inkluderade i studien eftersom 

de fortfarande upplevdes som relevanta. Vid slutet av varje intervju tillfrågades 

respondenterna om det var möjligt att kontakta dem igen vid ytterligare frågor, vilket 

godkändes av alla. Efter transkribering av intervjuerna fanns behov av några ytterligare 

frågor (se bilaga 2) men främst förtydligande av vissa svar vi fått. Därför kontaktades 

respondenterna via mejl med dessa frågor. 

Totalt utfördes sex intervjuer med enhetschefer och en intervju med en verksamhetschef, 

som alla är anställda inom Socialtjänsten Vuxna i denna kommun i norra Sverige. 

Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och samtliga intervjuer spelades in, efter 

medgivande från respondenten, med hjälp av en mobilapplikation. Detta för att underlätta 

senare transkribering. Efter den sjätte intervjun upplevdes en känsla av mättnad, då ingen ny 

information uppkom gentemot de tidigare intervjuerna. I och med känslan av mättnad och 

den tidsbegränsning vi haft för studien utfördes därför inga fler intervjuer efter den sjunde 

intervjun som redan var schemalagd.  

2.2 Urval 

Urvalet som gjorts för denna studie kan kallas för ett målinriktat urval, vilket innebär att ett 

strategiskt val av vilka personer som ska intervjuas har gjorts, detta för att skapa en 

överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval (Bryman, 2008), och på så vis resultera 

i ett urval som är relevant för studien. I det inledande skedet av denna studie var tanken att 

studien skulle behandla chefer inom just den kommun som studien behandlar, dock fanns 

ingen specifikation om vilken chefsnivå dessa skulle vara på. På grund av den begränsade 

tidsram vi har att förhålla oss till valde vi att begränsa studien till en specifik chefsnivå, 

verksamhetschefer eller enhetschefer. Valet av att intervjua just enhetschefer gjordes då 

dessa förväntas uppfylla krav mot både medarbetare i verksamheten och högre chefsnivåer, 

vilken innebär mycket administration och därför upplevdes mer relevanta för vår studie.  

Att själva initiera kontakt med noga utvalda enhetschefer inom olika 

verksamhetsområden övervägdes i det inledande skedet av studien, detta blev dock inte fallet 

då vi uppfattade att enhetschefer har mycket att göra och en förfrågan om intervju från 

studenter antagligen inte skulle vara högst prioriterat av deras arbetsuppgifter. Därför 

gjordes valet att ta hjälp av vår kontaktperson inifrån kommunen. Hen valde då att kontakta 

en verksamhetschef inom Socialtjänsten Vuxna, då vetskapen fanns om att denne var väldigt 

intresserad av ämnet samt ansvarade för många enhetschefer. Verksamhetschefen 

kontaktade i sin tur enhetschefer och på så vis fick vi kontaktuppgifter till 14 enhetschefer. 

Dessa kontaktade vi sedan via mejl med en mer utförlig presentation av oss själva och 

studien, samt förfrågan om när de hade möjlighet att träffas för en intervju. Sex av dessa 

svarade på vårt mejl och bokades därefter in för intervju. Då verksamhetschefen själv visade 

ett stort intresse för studien och har arbetat som enhetschef tidigare har även hen intervjuats. 

Vi ansåg att det skulle kunna bidra med en annan syn på enhetschefers arbetssituation vilket 

gjorde att intervjufrågorna till verksamhetschefen (se bilaga 3) främst fokuserade på 

enhetschefernas arbetssituation, men de innehöll även frågor om den egna arbetssituationen 

i fall vi skulle behöva sådan information i ett senare skede av studien. De svar vi valt att 
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använda oss av i studien handlar dock endast om enhetschefers arbetssituation och är i linje 

med vad övriga respondenter har sagt. Därför har vi valt att inte särskilja 

verksamhetschefens och enhetschefernas svar i studien.  

Respondenterna vi intervjuat består av fem kvinnor och två män vars anställningar inom 

kommunen varierar mellan 2,5 månad till 16 år. Att anställningstiden varierar så kraftigt har 

vi upplevt som fördelaktigt då det bidragit till en mer nyanserad bild utav arbetssituationen. 

De nyanställda har exempelvis kunnat bidra med mer information angående hur 

utbildningar ser ut idag och de som arbetat en längre tid har bidragit med information om 

hur arbetsuppgifter har förändrats under årens lopp. 

2.3 Forskningsetik  

Vid utförande av humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns några forskningsetiska 

principer som man behöver ta hänsyn till och informera respondenterna om (Bryman, 

2008), vilka har som syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och respondenter 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Den första etiska principen är informationskravet som innebär att de berörda 

respondenterna måste informeras om undersökningens aktuella syfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav uppfylldes genom att respondenterna informerades om studiens syfte vid 

den första mejlkontakten och denna information upprepades även vid intervjutillfället. 

Vidare har respondenterna informerats om att deltagande i studien är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan i studien när helst de önskar, samt om hur och var 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nästa princip är samtyckeskravet som innebär att de som deltar i undersökningen har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan och forskaren måste få deras tillåtelse att utföra 

studien (Vetenskapsrådet, 2002). Då enhetscheferna gett godkännande att deras 

kontaktuppgifter fick ges ut till oss hade vi därmed fått ett första samtycke att delta i studien. 

Men förfrågan om deltagande i studien skickades även vid första mejlkontakten då de fick en 

mer utförlig information om studien, detta för att säkerställa deras samtycke.  

Konfidentialitetskravet syftar till att alla uppgifter om de personer som deltar i studien 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Detta innebär att alla uppgifter om 

personerna ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att det inte går att 

identifiera de enskilda personerna av utomstående personer (Vetenskapsrådet, 2002). Inga 

namn har därför antecknats varken i det transkriberade materialet eller i denna rapport. 

Materialet har även förvarats i personliga datorer, mobiltelefoner och i ett gemensamt Google 

Docs dokument där inga namn uppges, på så vis har ingen utomstående kunnat ta del av 

materialet. Alla inspelade intervjuer och annat material som skulle kunna identifiera våra 

respondenter kommer även raderas när studien är slutförd.  

Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att alla uppgifter som samlas in om 

enskilda personer enbart får användas för forskningsändamålet. Dessa uppgifter får alltså 

inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifterna 

som är insamlade får inte heller använda för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den 

enskilde personen (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylls då den information vi tagit 

del av endast kommer användas i vårt examensarbete som vid godkännande av uppsatsen 
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kommer publiceras i databasen DiVa som är en nationell databas där forskningsresultat 

publiceras. 

2.4 Analysarbetet 

Analysarbetet har utförts enligt interaktiv induktion, vilket innebär att planering av studien, 

insamlingen av material och analysen har genomförs omväxlande under hela 

undersökningen (Hartman, 2004). De tre olika faserna har utförts parallellt i denna studie 

genom att växla mellan att utföra intervjuer och transkribera dessa, läsa om tidigare 

forskning samt att planera inför nästkommande intervjuer. På så vis har vi uppnått ett mer 

effektivt uppsatsskrivande och även kunnat bibehålla ett öppet förhållningssätt till 

frågeställningen (Hartman, 2004). Frågeställningen har därför utvecklats från att endast 

behandla multipla IT-system i den kommun studien behandlar till att undersöka vad som 

ligger till grund för varför enhetschefer upplever IT-systemen som problematiska. Då 

intervjuerna har varit utspridda över flera veckor har det även varit tidseffektivt att 

transkribera och analysera löpande och på samma gång fördjupa förståelsen av 

problemsituationen. Alla intervjuer har efter medgivande av respondenterna transkriberats 

ordagrant utefter vad respondenterna har sagt och uttryckt. Detta underlättade analysarbetet 

då intervjuerna funnits nedskrivna och har kunnat läsas flera gånger för att på så sätt ge en 

samlad bild av vad respondenterna har sagt. Justering inför kommande intervjuer har 

därefter kunnat göras utefter vilka teman i intervjuguiden som behövde mer detaljerade svar 

för att kunna förstås. Exempelvis justerades temat om arbetssituation genom att vi efter den 

första intervjun adderade frågor om vad respondenterna upplever vara sin huvudsakliga 

uppgift samt hur de uppskattar tidsfördelningen av sina arbetsuppgifter. Detta bidrog till mer 

utförlig information om hur enhetscheferna ser på sin roll som chef i relation till den 

administration de utför. 

Analysarbetet har, som tidigare nämnt, skett parallellt med utförandet av intervjuerna och 

även studier av tidigare forskning. De transkriberade intervjuerna har efter färdigställande 

lästs igenom flera gånger för att sedan med överstrykningspenna, i olika färger, färgkodat 

meningar och ord efter olika teman som ansetts vara relevanta för studien. Denna slags 

analys kallas tematisk analys och beskrivs av Bryman (2008) som ett av de vanligaste 

angrepssätten när det gäller kvalitativa data. Syftet med tematisk analys är att skapa ett index 

av centrala- och underliggande teman som kan observeras i den data som analyseras och 

uppmärksamhet bör läggas på teman som återkommer gång på gång. Det är även viktigt att 

se till likheter och skillnader i det som respondenterna säger, deras användning av ord och 

uttryck som kan lyfta fram kausala kopplingar i deltagarnas medvetanden (Bryman, 2008). 

De övergripande teman vi tog fram och färgkodade utefter var arbetsuppgifter, kontaktytor, 

system, problem, problemlösning samt positiva och negativa upplevelser eller känslor. Efter 

färgkodningen sammanställdes allt färgkodat material tillhörande ett specifikt tema på 

samma ställe. Detta för att möjligöra en samlad bild över vad som behandlats i varje tema, 

hur enhetscheferna uttryckte detta och vidare underlätta upptäckten av likheter och 

skillnader i svaren. Utifrån den förförståelse vi införskaffat av studier inom relaterad 

forskning, samt det empiriska materialet har slutligen två centrala teman formats, vilka 
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sedan har varit utgångpunkten för vidare analys och diskussion. Dessa teman är “Upplevelse 

av arbetsuppgifter” och “Upplevelser av att arbeta i IT-system”. 

2.5 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång av relaterad forskning har utförts inför och under studiens gång, 

detta för att ta reda på vilken information som redan finns tillgänglig gällande studieområdet 

och som kan bidra till en fördjupad förförståelse inför problemsituationen. Bryman (2008) 

menar att en bra litteraturgenomgång kan stärka forskarens trovärdighet som en person med 

kunskaper inom området. Studier av relevant forskning behövs även för att kunna sätta sig in 

i det problemområde som ska studeras (Hartman, 2004). Inom ämnet som studien 

behandlar finns det sedan tidigare en hel del forskning och det är därför viktigt att ta del av 

denna för att inte behöva uppfinna hjulet igen. Vidare har den tidigare forskningen använts 

för att stödja vår analys genom att styrka den information som respondenterna givit oss.  

Litteraturen som studerats har funnits på olika sätt. På rekommendation av vår 

handledare har vi läst boken Administrationssamhället av Forssell och Ivarsson Westerberg 

(2014). Denna var startpunkten för studien och innehöll information som vi ansåg relevant 

för vår problemsituation. Bokens referenser genererade även vidare relevant litteratur. Övrig 

litteratur i bokformat har funnits utifrån sökningar på Umeå Stadsbibliotek och Umeå 

Universitetsbibliotek. Artiklar har vi funnit vid sökningar på Google Scholar på ord som 

relaterar till problemområdet, så som administration, ledarskap och chefskap i offentliga 

organisationer, användbarhet, IT-system i organisationer, utbildning i IT-system etc. Här har 

artiklar valts utefter relevans för studien och flera uppsatser har använts som hjälpmedel för 

att hitta andra relevanta artiklar genom referenser. 

2.6 Kritik av metod, urval och källor 

De val av metod, urval och källor som gjorts under studiens gång har självklart haft påverkan 

på dess resultat. Hade andra val gjorts skulle studien kunnat se väldigt annorlunda ut. Detta 

kritikavsnitt syftar till att visa på andra möjligheter som funnits under studiens gång och hur 

vi har resonerat kring dessa.  

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts och genom detta har ingen möjlighet till 

generaliserbarhet funnits. Hade studien gjorts med hjälp av en kvantitativ metod hade vi 

kunnat generalisera vårt resultat och kunnat visa på mer exakta siffror än sådan som nu 

presenterats och är baserade på respondenternas egna uppfattningar. Detta gör att svaren 

inte kan ses som absoluta fakta utan snarare information som forskaren själv ska tolka 

(Holme & Solvang, 1997). Det finns därför ingen garanti för att det sätt vi tolkat 

informationen stämmer med de uppfattningar som respondenterna hade. Feltolkningar och 

övertolkningar är svåra att skydda sig i från, samtidigt bör man vara medveten om att vi hela 

tiden fortsätter tolkar materialet och att det inte avslutas efter att forskningen slutförts. Det 

är därför viktigt att hela tiden hålla en kritisk distans till vad som görs. Även om vi förklarat 

det på ett sätt, betyder inte det att det inte finns andra förklaringar som är lika relevanta 

(Holme & Solvang, 1997). 

Studien bygger på ett målinriktat urval där kontaktpersonen vid den kommun i norra 

Sverige som studien behandlar kontaktat en verksamhetschef som i sin tur tagit kontaktat 
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med enhetschefer om förfrågan att delta i vår studie. Svårigheten med denna typ av urval är 

dock att det finns en risk att urvalet inte kommer vara representativt, då man som person 

ofta känner människor som liknar sig själv vilket gör att spridningen av personer kan bli 

lidande (Hartman, 2004; Bryman, 2008). Hade vi istället kontaktat våra respondenter hade 

spridningen kunnat bli bättre och därför kunnat resultera i mer olika svar än de vi nu har 

fått. Dock skulle detta även inneburit en risk att vi inte fått några respondenter eller att vi fått 

svar allt för sent för att hinna utföra intervjuer och sedan analysera dessa. Då vårt urval inte 

är slumpmässigt kan studien inte heller ge garanti för att vara generaliserbar. 

Eftersom den första källa vi använt oss av var Administrationssamhället av Forssell och 

Ivarsson (2014) har övrig litteratursökning påverkats av detta. Vi blev intresserade av vad 

som stod i den boken och det kändes relevant, därför har sökord och artiklar som lästs hela 

tiden relaterats till den. Detta skulle kunna ses som negativt då vår tolkning av andra artiklar 

bygger mycket på den förkunskap som boken har gett oss. 

3. Tidigare forskning 

För att kunna studera enhetschefers arbetssituation krävs en förståelse för hur deras 

chefsroll ser ut i förhållande till andra chefsnivåer i kommunal verksamhet. Detta då 

innebörden av att vara chef är olika beroende på vem du frågar, vilken nivå av chef vi pratar 

om och i vilken situation denne befinner sig. Därför finner vi det relevant att mer noggrant 

utreda denna mångfasetterade bild av vad det innebär att vara chef och då främst med fokus 

på hur rollen som enhetschef beskrivs. Vi har även undersökt hur tidigare forskning beskriver 

administration, orsaker till att den har ökat samt vilka konsekvenser detta innebär. Slutligen 

har vi sökt efter faktorer som påverkar arbete i IT-system. Detta eftersom all administration i 

dag utförs i IT-system och därför är beroende av vilka förutsättningar som ges av systemen 

och vilken förmåga användaren har att använda dem. 

3.1 Vad det innebär att vara chef 

Att klart och tydligt definiera vad det innebär att vara chef är inte helt enkelt. Detta eftersom 

innebörden av ordet har olika betydelse beroende på verksamhet och organisation, samt 

vilken chefsnivå det talas om. Det beror även på hur chefskap och ledarskap särskiljs. 

Ledarskap beskrivs gärna som något beroende av ledarens personlighet och förmåga att 

motivera eller på annat sätt påverka andra. En ledare kan både vara utsedd av andra (en 

chef) eller en informell ledare. Chefskap å andra sidan innebär att ha blivit formellt utsedd 

som ledare och därigenom förväntas utföra vissa arbetsuppgifter. Chefskap innebär inte 

automatiskt ledarskap, om definitionen av ledarskap är den som uttryckts ovan. Dock ser 

chefer ofta sin arbetsuppgift som att framför allt vara en ledare och glömmer bort hur många 

arbetsuppgifter de utför som inte innebär den klassiska bilden av ledarskap (Alvesson, 2013). 

I den kommun i norra Sverige som studien behandlar finns det en ledarpolicy som är till 

för att stödja, stimulera och tydliggöra chefsrollen för cheferna i kommunen (se bilaga 4). I 

denna policy skiljer de på chefskap och ledarskap genom att chefskapet beskrivs som mer 

resultatinriktat och innebär att en chef ska företräda kommunen på ett förtroendeskapande 

och positivt sätt, leda arbetet mot goda resultat, ta ansvar för en budget i balans och ständigt 
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föra en dialog om mål och planer så att varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse 

för helheten. Ledarskapet beskrivs däremot som relationsinriktat och innebär att motivera 

och engagera medarbetarna, uppmuntra dessa till nyfikenhet, kreativitet och samverkan, 

vara en förebild för dem, skapa utrymme för medarbetarnas kompetens och handlingskraft i 

det dagliga arbetet, samt uppmärksamma och synliggöra den enskilde medarbetaren och 

arbetslaget. 

Eriksson (2014) har gjort ett försök att definiera några nivåer av chefskap inom den 

kommunala verksamheten som bidrar till ännu ett sätt att se på vad det innebär att vara chef. 

Han skiljer på enhetschef, områdeschef och förvaltningschef, där en enhetschef syftar på den 

chef som står närmast medarbetarna och har som uppgift att fokusera på att gruppen ska 

uppnå resultat. Enhetschefen förväntas ha ett starkt engagemang i medarbetarna och ska 

understödja samt underlätta mötet med brukarna/kunden, samtidigt som de ansvarar för 

enhetens utveckling, ekonomi och kompetensförsörjning. En områdeschef har mindre 

personalansvar i relation till medarbetare än enhetschefen men ska istället ha större ansvar 

för verksamhetens olika delar och hur de hänger ihop. Detta innebär att de ska vara starkt 

utvecklingsinriktade och hantera ett stort ansvar för ekonomi. Högre upp i chefshierarkin 

finns förvaltningschefen som ska ha ansvar över och förståelse för både organisationen samt 

omvärlden och regionen som verksamheten befinner sig i. Förvaltningschefen befinner sig i 

en politisk miljö och förväntas därför ha fokus på de övergripande målen för verksamheten. 

Det Eriksson (2014) konstaterar är att ju högre upp i chefsnivån man befinner sig desto mer 

övergripande ansvar har man, jämfört med chefer närmare verksamheten som har mer 

personalansvar. 

Dessa olika chefsnivåer i relation till medarbetare gör att ledarskap som ska utföras av 

mellanchefer blir extra komplext (Wolmesjö, 2013). Detta då mellanchefer, som kan likställas 

med enhetschefer, ska agera i enlighet med lagar och krav som ställs på dem uppifrån 

samtidigt som de ska vara tillgängliga för och engagerade i sina medarbetare och brukare. 

Det råder en ständig balansgång mellan att uppnå politikers och överordnades krav på 

måluppfyllelse och kostnadseffektivitet gentemot medarbetare och brukares krav på ett 

flexiblare arbetsliv och ett ökat medbestämmande. Larsson (2008) skriver att dessa 

mellanchefer har en väldigt viktig roll med mycket ansvar, då de ska fungera som en 

mellanlänk mellan sina medarbetare och den högre ledningen, samtidigt som de ska leda och 

engagera sina medarbetare och skapa ett gott arbetsklimat (Karlsson, 2006). 

3.2 Den ökande administrationen 

För att kunna förstå den ökande administrationen och vilka konsekvenser den innebär 

behövs först en förståelse för vad administration innebär. Det är ett begrepp som används i 

stor utsträckning men som sällan definieras och därför är något otydligt. Forssell och 

Ivarsson Westerberg (2014, s.43) har gjort en undersökning om hur administration kan 

definieras vilket resulterade i detta; 

 

administration är allt skapande och all insamling, bearbetning, sammanställning 

och avrapportering av information till olika intressenter (ägare, ledningar, chefer, 

personal, intressegrupper, myndigheter, kunder, leverantörer, media med flera) 



9 
 

som syftar till att upprätthålla, samordna och styra ett organiserat system av något 

slag (en verksamhet, en organisation, ett projekt, ett nätverk etcetera) över tid och 

rum. 

 

Forssell och Ivarsson Westerberg (2014) menar att detta administrativa arbete, framförallt i 

den offentliga sektorn, ökar. Det är dock svårt att, i siffror, visa på hur denna ökning ser ut då 

administration är svårt att kvantitativt mäta, men allt fler människor uttrycker att de ser 

administration som ett hinder i deras arbete samtidigt som administration verkar ta sig in i 

allt fler sammanhang. 

En förklaring till varför administration upplevs ha ökat inom offentliga organisationer är 

de nedskärningar som främst drabbade administrativ personal på nittiotalet. Tidigare var det 

vanligt att organisationer hade personal som var specifikt anställda för att utföra denna 

administration, så som sekreterare eller assistenter, och därmed kunde ses som 

professionella administratörer (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014). Samtidigt som 

nedskärningar av den administrativa personalen skedde infördes även strukturförändringar 

som innebar att administrativa uppgifter i stället för att minska i antal snarare blev fler. Det 

fanns alltså mindre personal men lika många arbetsuppgifter som tidigare (ibid). De 

administrativa uppgifterna har därmed i många fall flyttats över på andra yrkeskategorier, 

däribland chefer, vilket resulterat i att de chefer som tidigare har haft organisationens 

kärnverksamhet som huvuduppgift nu även ska agera administratörer i större utsträckning 

än tidigare (Wikström & Dellve, 2009). 

En ytterligare förklaring till förändringen av administrativt arbete är utvecklingen av IT. 

Det är som Forssell & Ivarsson (2014) menar svårt att säga om den i sig har bidragit till att 

administrationen har ökat, men den har definitivt en roll i dess förändring. Eftersom att 

arbete i dag utförs i IT-system kan flera arbetsuppgifter utföras av den egna personen och att 

ha en professionell administratör som utför administration anses inte längre behövas i 

samma utsträckning som tidigare. Istället förväntas alla kunna utföra “sin egen” 

administration vilket bidrar till fler arbetsuppgifter för den egna personen (Forssell & 

Ivarsson, 2014). 

Den ökande administrationen kan observeras inom flera områden i den offentliga sektorn, 

så som polisen, skolan och vården. Den visar sig genom att yrkesgrupper inom dessa 

områden spenderar allt mer tid framför datorn och allt mindre med arbete som ses tillhöra 

den direkta kärnverksamheten, ”de vanliga arbetsuppgifterna” (Ivarsson Westerberg, 2004; 

Anskär, 2012; socialstyrelsen, 2000). Detta verkar vara fallet även för chefer och i en studie 

utförd av tidningen Ledarna (2013), som involverar 1290 chefer inom både privat- och 

offentlig sektor i Sverige, framkommer uppgifter om att chefer spenderar nästan en dag per 

vecka åt uppgifter som, av dem själva, inte anses meningsfulla i deras roll som chef. Dessa 

uppgifter uttrycks i många fall vara av just administrativt slag och cheferna uttrycker även att 

de har upplevt en ökning av dessa uppgifter de senaste åren. Många gånger uppfattas denna 

ökning som stressande och arbetstempot har ökat då cheferna förväntas utföra samma arbete 

som de gjort tidigare men med fler administrativa arbetsuppgifter (Wikström & Dellve, 2009; 

Forssell & Ivarsson Westerberg, 2014). Att fokus flyttas från kärnverksamheten till 

administration kan enligt Forssell och Ivarsson Westerberg (2014) många gånger leda till 
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något som de kallar för målförskjutning. Detta innebär att fokus flyttas från det som är den 

huvudsakliga uppgiften, att se till brukaren/patienten/kundens behov, till att uppfylla 

administrativa krav. Detta kan i sin tur leda till en jakt på bra statistik och en fin bild utåt, 

istället för att fokusera på välmående inom organisationen. 

3.3 Administration i IT-system 

Administration är i dag synonymt med användande av IT-system. Detta innebär att dessa IT-

system spelar en stor roll i väldigt många människors arbetssituation och det är därför viktigt 

hur dessa fungerar. 

För att IT-system ska upplevas som användbara bör de uppfylla känslan av effektivitet, 

ändamålsenlighet och tillfredsställelse bland användarna (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Användaren ska uppleva systemet som intuitivt, det vill säga att det ska vara lätt att förstå, 

lära sig och minnas hur det används, uppfylla ett bekvämt användande (Löwgren, 1993; 

Rogers, Sharp, & Preece, 2011), samtidigt som det ska vara överskådligt och ge användaren 

en känsla av kontroll (Scandurra, 2013). Hur gränssnittet ser ut är därför viktigt för att 

användaren ska få en bra upplevelse av systemet. Rogers et al. (2011) menar att en anledning 

till att användare kan uppleva frustration över ett system är på grund av att systemet inte ger 

tillräckligt med information till användaren eller om det upplevs som svårt att navigera i. En 

anledning till den upplevelsen kan vara att systemets gränssnitt är stökigt med många olika 

färger och symboler eller att systemet kräver många steg för att utföra en uppgift. Vidare 

menar Söderström (2010) att de knappar och menyer som förekommer i ett system bör vara 

tydliga och underlätta för användaren att förstå vad som händer när den klickas på. 

Felmeddelanden som användaren får bör även de vara tydliga och lätta att förstå, samtidigt 

som det är viktigt att användaren får feedback (återkoppling). Detta för att de ska få en 

bekräftelse på att det de utfört i systemet är rätt och även information om vad de förväntas 

göra härnäst i sin uppgift (Rogers et al., 2011). Men trots att IT-system i dag är en 

självklarhet så är det inte självklart att de uppfyller dessa kriterier (Söderström, 2010). 

Oftast förekommer det ett system för varje administrativ uppgift, vilka många gånger 

utvecklas vid olika tillfällen och därmed kan resultera i att de fungerar på olika sätt. Detta gör 

att sällananvändare av systemen kan uppleva det besvärligt att komma ihåg hur de olika 

uppgifterna utförs i systemen. Vilket i sin tur kan resultera i att det både kan upplevas svårt 

och tidskrävande att arbeta i dessa (Söderström, 2010). IT-system utvecklas dessutom oftast 

av olika leverantörer, vilket gör att ett utbyte av data dem emellan inte alltid är genomförbart. 

Detta kan leda till att man behöver fylla i samma uppgifter i olika system och även att 

upprepade inloggningar kan behövas. Detta kan upplevas som problematiskt av användarna 

och resultera i att det tar längre tid att utföra olika arbetsuppgifter (Söderström, 2010). 

Scandurra (2013) menar att detta inte skulle ske i samma utsträckning om IT-systemen var 

kompatibla och information kunde flyttas mellan dem. Samtidigt menar Söderström (2010) 

att IT-system många gånger inte är flexibla, vilket gör att användarna inte alltid kan utföra 

uppgifter på de sätt de vill eller behöver. Det är ofta systemet som bestämmer vad 

användaren ska göra, hur och när, vilket leder till att systemet styr användarens arbete i 

stället för att användaren själv får bestämma hur arbetet ska utföras (Söderström, 2010). 



11 
 

För att på bästa sätt kunna ta vara på de funktioner som IT-system möjliggör ges i de 

flesta fall utbildning av systemen i början av en anställning eller vid implementation av ett 

nytt system. I en studie utförd av Fackförbundet Vision (2014) ansåg dock 38 procent av 1572 

tillfrågade att utbildningen de fått inte uppfyllt deras behov. Det visar på att det många 

gånger inte är i vilken mån utbildning ges utan snarare hur denna är utformad som spelar en 

betydande roll i hur framgångsrikt användandet av ett system blir (Batenburg & De Waal, 

2012). Batenburg et al. (2012) menar att den som utbildar i systemanvändande bör vara väl 

utbildad i systemet och ha en god förmåga att undervisa i det. Grundén (2011) menar vidare 

att lärande på arbetsplatser skiljer sig från det lärande som tidigare upplevts i skolan. Detta 

då det syftar till att ge kunskap som direkt ska omsättas i verksamheten och förväntas bidra 

till bättre kvalitet och effektivitet vid utförande av arbetsuppgifter. Svårigheten i detta är att 

tillgodose varje individs behov gällande lärande då utbildningen ofta hålls under en väldigt 

begränsad period. Eftersom alla individer kommer från olika bakgrunder och har olika 

erfarenhet gällande det som studeras, i detta fall IT, kommer lärandeprocessen att påverkas. 

Detta innebär att kurser som hålls bör vara väl anpassade till de olika kategorier av deltagare 

som närvarar (Batenburg et al. 2012) Det kan även vara positivt att blanda olika former av 

lärande för att tillgodose individers olika behov (Grundén, 2011). Om utbildningen inte håller 

tillräckligt hög kvalitet kan den vara en orsak till att systemet i sig upplevs som misslyckat. 

4. Enhetschefernas arbetssituation 

Vår studie syftar som tidigare nämnt till att undersöka varför enhetschefer upplever IT-

system de använder i sitt arbete som problematiska. I den kommun som studien behandlar 

finns det 130 enhetschefer inom Socialtjänsten Vuxna, som var och en har ansvar över 30-50 

medarbetare som sammanlagt vårdar drygt 900 brukare. Detta är ett stort antal människor 

som påverkas av vad enhetschefer gör i sitt arbete, vilket självklart innebär ett stort ansvar. 

Detta gör att enhetschefers arbetssituation inte endast påverkar dem själva utan i 

förlängningen många fler, vilket gör denna studie viktig på många olika plan. Utifrån vår 

frågeställning har vi valt att presentera delar av det insamlande intervjumaterialet som vi 

anser är relevanta för studien. Dessa presenteras nedan i två centrala teman. 

4.1 Upplevelse av arbetsuppgifter  

En typisk arbetsdag för respondenterna beskrivs som väldigt varierande. Alla var eniga i sina 

svar om att en arbetsdag till stor del formas av vad som händer just den dagen eller vad som 

hänt under natten. En arbetsdag kan därmed bestå av allt från att gå på olika möten, 

administrera, till att vara ute och träffa personal och brukare. De menar att det inte fungerar 

att ha en agenda färdigplanerad inför nästkommande arbetsdag, då denna agenda ytterst 

troligt blir helt förändrad när de kommer tillbaka till jobbet dagen efter beroende på vilka 

mejl de har fått eller vem som knackar på deras dörr. En respondent uttrycker detta enligt 

följande; ”Jag brukar säga att ingen dag är den andre lika för man vet aldrig vilka frågor man 

kommer ställas inför när man öppnar dator och ser: vad har jag fått för mejl” (Respondent 7). 

Även fast en enhetschef har varierande arbetsuppgifter är alla respondenter samstämmiga 

i sin åsikt om att deras huvudsakliga arbetsuppgift ska vara att agera som ledare. Att agera 
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som ledare innebär enligt svar som getts att ge stöd åt personalen, så att de i sin tur kan ge 

den bästa möjliga vård och omsorg till brukarna på enheten. Respondent 2 uttrycker sig på 

följande sätt om vad hen anser borde vara den huvudsakliga arbetsuppgiften; “Att arbeta för 

att få arbetsgruppen att arbeta så att våra äldre får en god, säker vård och omsorg. Att våra 

äldre känner att de är värdefulla och att deras tillvaro är meningsfull”. Däremot var alla 

respondenter eniga om att de spenderar den största delen av arbetsdagen framför datorn och 

utför olika administrativa uppgifter, något som många upplever inte borde vara deras 

främsta arbetsuppgift; “jag känner mig nog för det mesta som en administratör, så är det 

tyvärr” (Respondent 6). Majoriteten uppskattar tidsfördelningen av deras arbetsdag som 75% 

bestående av administrativt arbete och de resterande 25% till att agera som ledare. Några av 

respondenterna uppskattade tidsfördelningen till 50% administration och 50% ledarskap, 

men dessa berättade att de har ett verksamhetsstöd vilket innebär att de har en slags 

assistent som hjälper till med schemaläggning och hantering av korttidsfrånvaro. 

4.1.1 Hur arbetsuppgifterna har förändrats 

Tre av våra respondenter har arbetat åtta till sexton år som enhetschef inom kommunen och 

dessa uttryckte att mängden av och kraven på administrativt arbete har ökat under årens 

lopp; “[J]ag upplever att det är högre krav på administration. Det är mycket mer 

kvalitetsmätningar och uppföljningar och, ja eller ändrade krav på dokumentation. Det har ju 

förändrats mycket under de här åren” (Respondent 5). Respondent 1 samstämmer och anser 

att det administrativa arbetet bara ökat fast de förväntas arbeta mer verksamhetsnära; 

 

[M]er och mer administrativt arbete fast de säger att vi ska arbeta mindre 

administrativt och mer verksamhetsnära. Och det tycker jag är lite synd, jag förstår att 

man måste ha vissa saker, att vi måste vara inne och såhär, det förstår jag men man 

ska inte skapa ytterligare administrativ tid. Det kan jag väl uppleva, att det tar mycket 

mer nu än det var tidigare faktiskt.  

 

Som respondent 1 berättar förväntas enhetscheferna arbeta mer verksamhetsnära och 

majoriteten av respondenterna uttrycker att det även är något som de vill göra och därmed 

arbeta mindre administrativt. Att arbeta mer verksamhetsnära beskriver respondenterna 

som att vara ute på sina enheter oftare, prata med personal och brukare och finnas till för 

hela enheten vid frågor och problem. Detta för att ge personalen möjlighet att uppfylla 

brukarnas rättighet till bästa möjliga vård och omsorg, vilket Respondent 4 uttrycker på 

följande vis; 

 

Ja egentligen är det inte att göra administrativa uppgifter i IT-system, utan det 

handlar ju mer om att egentligen ehh..ja någon slags vision om vart vi ska och hur 

verksamheten ska formas. Att finnas, vara för personalen, att finnas tillgänglig och 

sprida informationen och ha en dialog med personal över huvudtaget, men det 

handlar ju väldigt väldigt mycket om att administrera, just administrera olika 

uppgifter, att vara effektiv på många andra sätt. 
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Däremot ser det inte ut så idag då administrationen tar upp majoriteten av deras tid och 

Respondent 5 säger att; “Som det ser ut idag så hinner man inte med alla frågor, utan får 

prioritera det viktigaste och skjuta annat på framtiden”. 

Nyligen har det även skett ett systembyte där ett gammalt system bytts ut till ett helt nytt. 

I och med detta systembyte har det uppkommit nya och annorlunda arbetsrutiner bland 

medarbetarna, men också enhetscheferna, vilket enhetscheferna uttrycker frustration över. 

Det nya systemet genererar stängda gränser som inte fanns i det gamla systemet. Gränser 

som innebär att inte all personal har tillgång till att se allting i systemen, vilket i sin tur lett 

till att personalen blivit tvungna att lösa detta på andra sätt som exempelvis genom att 

information nu måste förmedlas muntligt vilket upplev vara lätt att glömma. Enhetscheferna 

uttryckte ett missnöje över detta då det kan skapa problem som kan påverka vården av 

brukarna. Samtidigt har även enhetscheferna fått nya arbetsuppgifter i och med det nya 

systemet, arbetsuppgifter som de aldrig utfört tidigare, som helt andra personer har haft 

ansvar för. 

4.2 Upplevelser av att arbeta IT-system 

När intervjun började handla om de IT-system som respondenterna använder i sitt 

administrativa arbete började de genast räkna upp dem på fingrarna. Många kunde snabbt 

räkna upp i alla fall 4-6 system som används dagligen, men efterhand kom ännu fler system 

upp och totalt används omkring 25 system, en del oftare än andra. Flera respondenter 

uttryckte att det är ett problem att det är så många olika system. Speciellt eftersom många av 

dem används mer sällan vilket gör att det blir svårt att komma ihåg hur man ska gå tillväga 

för att utföra sina arbetsuppgifter i dem. Respondent 5 säger så här angående mängden av 

system och att många av dem används sällan; 

 

Det som är svårt det är väl att det är så många system, [d]et är många sådana där 

sällansystem. [Ä]r det sällan man gör saker så har man ju inte hundra koll på, man 

kommer inte ihåg, det jag gjorde för ett halvår sedan det kommer ju inte jag ihåg exakt 

då när jag ska göra det igen. Men det man gör kontinuerligt, det lär man sig ju.  

 

Att det är så många olika system och framför allt att det är så många system som inte 

används dagligen upplevs som sagt problematiskt. För att lösa detta problem uttrycker en 

respondent att det hade varit mer lätthanterligt ifall systemen var färre men bredare; “Nej 

men det är väl sådana samordningsvinster, som man skulle kunna göra, färre fast bredare 

system ja att de kan hantera mer än en sak, så man slipper logga in och ut i 

dem.”(Respondent 5). Samtidigt som en annan respondent uttrycker missnöje över att det 

aldrig tas bort något system när ett nytt implementeras; “Det kommer till ett system, eller så, 

men det tas aldrig bort något system. Det blir så att allt läggs på en hög. För annars får det ju 

den följden att man bara spyr på det till slut, att man styr bort det på något sätt” (Respondent 

3). 

4.2.1 Åsikter om användbarhet 

Flera av respondenterna hade åsikter om att vissa system är svåranvända då de inte följer 

något logiskt, standardiserat mönster vilket några av de andra systemen gör. Detta resulterar 
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i att respondenterna har svårt att komma ihåg och veta vart i systemet vissa uppgifter ska 

utföras och detta gäller speciellt de system som används någon gång i månaden till någon 

gång per år. Respondent 2 uttrycker att det finns en problematik i att systemen inte följer ett 

logiskt mönster på följande vis; “En del är inte användarvänliga, [d]et är för att det finns 

ingen, ingen logik i de. De är krånglighet som gör att det är nästan omöjligt. [D]et är olika 

mallar, de är olika ställen man kan skriva på”. Det finns därmed önskemål om att alla system 

följde en liknande standard för att de lättare ska kunna navigera i dem, samt önskemål om att 

systemen inte involverade så mycket klickande; 

 

Jobbar man i flera olika system dagligen så vill man att det ska vara ganska lätt 

[n]avigerat och känna som att det är naturliga kopplingar. Men klickar jag där så 

kommer jag dit. Det ska inte vara att jag ska klicka där för att markera en sak och gå 

tillbaka. Å så sen ska jag göra flera steg och när jag har gjort det så ska jag gå tillbaka 

och göra andra steg. [D]et är väldigt mycket klickande å det är ju svårt att komma 

ihåg.[D]å blir man, eller jag många gånger osäker. (Respondent 7) 

 

Men trots att systemen kan upplevas svårhanterliga ibland och administration tidsödande så 

anser ändå majoriteten av respondenterna att IT-systemen är en nödvändighet eftersom de 

underlättar arbetet på så vis att det går att spara information på ett enkelt sätt och att det går 

snabbare att göra saker på datorn än för hand. Dessutom säger systemen till om man gör 

någonting fel, vilket upplevs som en trygghet. Utöver detta innehåller de mycket information 

som kan vara nödvändig i arbetet och ger påminnelser om att utföra aktiviteter vilket 

Respondent 4 ser som positivt; 

 

Jag skulle inte ha så lätt att ha koll på när en person varit sjuk mycket tillexempel 

om det inte är så att det ger mig en signal i systemet att det är någon som varit 

sjuk och nu måste du göra något [d]et är mycket lättare, det hjälper ju en också.  

4.2.2 Åsikter om tidsåtgång 

Respondenterna uttryckte upprepade gånger åsikter som pekar på att tidsfrågan är väldigt 

viktig i deras arbete då de har många olika arbetsuppgifter. Dock uttryckte majoriteten av 

respondenter att de inte har tid att utföra allt de planerat att göra under en arbetsdag och att 

de ibland får arbeta övertid på grund av att olika saker gällande en arbetsuppgift eller ett 

system tar mer tid än planerat. Detta kan bero på att ett system ligger nere och en uppgift 

måste vara gjord vid just det tillfället, vilket kan resultera i att de måste stanna kvar på 

arbetet tills systemet är i bruk igen och därmed fullfölja uppgiften. I vissa system krävs det 

att någon annan ska utföra en uppgift i systemet innan de själva kan fortsätta med sin 

uppgift, vilket även det ansågs vara tidskrävande då de ibland kan behöva vänta en längre tid 

innan de själva kan fortsätta med sin uppgift. Respondenterna uttrycker även att uppgifter de 

ska utföra i sällansystemen är tidskrävande eftersom de inte vet, eller kommer ihåg, hur de 

ska gå tillväga i systemet och därmed måste ringa support eller be en kollega om hjälp. Vissa 

respondenter påpekade även att dataflöden via mejl många gånger avbryter arbetsflödet och 

tar lång tid att hantera då de oftast kräver någon form av aktivitet som måste utföras direkt; 
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Jag har jobbat som enhetschef ganska länge, men jag har nog aldrig upplevt att vi har 

haft så mycket datainformation som vi har nu. [D]et är störande på så vis att jag kan 

sätta mig ner och så tänker jag nu, men nu har jag skrivit en lista, de här fem sakerna 

ska jag göra. Bra. Och så öppnar jag upp mejlen. 10 mejl. Och så börjar man läsa ett 

och ett. Ja justja det där måste jag göra. Å det där får jag int..å det där måste jag göra 

nu. Å så fyller man bara på den här listan istället för att bocka av eftersom. 

(Respondent 2) 

 

Respondenterna är dock positiva till att de flesta systemen har samma inloggning via ett 

personligt så kallat SITH:skort, detta då det underlättar deras arbete genom att de inte 

behöver komma ihåg mängder av olika inloggningar, samt att det sparar tid att inte behöva 

logga in och ut i alla system; “det jag upplever som lite överraskande är det här att det är 

gemensam inloggning till alla de här systemen [s]å det är det som är bra” (Respondent 4). 

Dock finns det vissa system som har en enskild inloggning men dessa är i de flesta fall 

sällansystem.  

En annan arbetsuppgift som är nödvändig men i vissa fall kan upplevas som tidskrävande 

för att systemen inte stöder den fullt ut är hantering av korttidsfrånvaro. Detta är något som 

behöver göras dagligen och som när det sker blir akut och måste lösas direkt. Därmed är det 

en arbetsuppgift som är högt prioriterad men som kan upplevas stressig. Respondent 6 

uttrycker detta såhär; 

 

[D]en är så ad hoc. Att du liksom, du måste släppa allt. Oavsett om du gör någonting 

som du tänker att det här måste jag göra. [...] Så måste du släppa det för att jobba med 

korttidsfrånvaron, du måste lösa det först. Å det kan ju komma när som helst på 

dagen.  

 

För att lösa korttidsfrånvaron krävs att enhetschefen snabbt ska göra ett ärende om behov av 

vikarie i ett IT-system, som skickas till bemanningscentrum. Dock så blir inte behovet alltid 

löst utan ärendet skickas tillbaka till enhetschefen som själv blir tvungna att ringa vikarier 

eller beordra ut ordinarie personal. Dessa gånger uttrycker majoriteten av respondenterna att 

det hade sparat tid om de hade fått välja ifall de själva ska ringa in personal direkt eller lägga 

in ett behov i systemet. De uttrycker att det vissa gånger hade varit lättare om de själva hade 

ringt till vikarier direkt, i stället för att vänta i någon timme bara för att få tillbaka ärendet 

och ändå behöva lösa det själva. 

4.2.3 Åsikter om utbildning 

Vid frågor om hur respondenterna har fått lära sig att använda systemen uttrycker flera av 

dem att det många gånger finns förväntningar på att man bara ska kunna systemen och lära 

sig under arbetets gång hur de ska användas och fungerar; “Just det här att du bara ska 

kunna! Det är väl det som jag tycker är ganska..fantastiskt..att man bara förväntas kunna” 

(Respondent 1). Detta var i de flesta fall de respondenter som arbetat under en längre period 

och därför inte fått någon utförlig utbildning av systemen. Vissa av dem uttrycker att de fått 

utbildning men att det var så länge sedan att de inte kommer ihåg den och att IT-systemen 

förändrats samt blivit så många fler sedan dess. 
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Enhetschefer som har arbetat en kortare tid har alla fått gå utbildningar i början av sina 

anställningar. De flesta av IT-systemen har då lärts ut och utbildningarna har pågått mellan 

en halv dag till tre dagar. Alla utbildningarna har varit lärarledda men i övrigt utförts på lite 

olika sätt. Några av utbildningarna har en lärare som visar IT-systemen på skärm, medan 

andra utbildningar har inneburit att cheferna själva fått arbeta i testmiljöer och prova sig 

fram, samtidigt som en utbildare funnits till hand och visat. Enligt en respondent har några 

av utbildningarna skett i större grupper bestående av blandade yrkeskategorier som är nya 

med att arbeta i systemen. Därmed fick respondenten även ta del av sådant som hen inte har 

så stor nytta av att kunna, vilket inte upplevdes som optimalt. Några andra respondenter 

berättar att det kan dröja längre mellan tiden då utbildningen ges och det faktiska 

användandet av IT-systemet. De menar att de då hinner glömma bort hur uppgifterna utförs 

och därmed upplevs systemen som svåra att hantera; 

 

Man kan ju förstå. men att de här enklaste grejerna som man ska göra varje dag och 

hålla efter. De är ganska, ofta är de ganska lätta att ta till sig de bitarna [i 

utbildningen]. Men sen när det blir saker som man kanske inte gör så ofta, så är det ju. 

ja men hur, hur kommer jag ihåg? Nej det gör jag inte. (Respondent, 7) 

 

Respondent 4 uttryckte även att trots utbildning så behärskar hen inte vissa IT-system på 

den nivå som krävs för att utföra arbetet; 

 

Nej, jag lärde mig inte [lönesystemet] på den stunden, det tycker jag inte. Ändå tycker 

jag att jag vad hyffsat van att hantera PA-system. [M]en jag upplevde inte att jag kände 

att jag hade, att jag var färdig i mina kunskaper, jag tänkte att det får väl komma sen 

då men jag tycker inte att jag riktigt har nått ända fram där jag tycker jag borde vara 

idag.  

  

4.2.4 Problemlösning och önskemål om förändringar 

Vid frågor om hur respondenterna går till väga när de stöter på problem i användandet av 

systemen svarade alla att de ringer till support eller frågar en kollega. En person försöker 

dock alltid lösa problemet på egen hand, men ifall det inte går så kontaktas supporten. 

Majoriteten av respondenterna var positiva till att supporten finns, men att det kan vara 

tidskrävande att ringa till dem för att få ett problem löst då det ibland kan vara telefonkö. De 

ärenden som respondenterna ringer till supporten om uttryckte de var oftast vid uppgifter 

som de inte gör dagligen och där med antingen inte vet hur man gör eller inte kommer ihåg. 

Respondenterna berättade att det finns olika typer av support för olika system och att dessa 

har varierande öppettider, vilket gav upphov till en viss frustration då en support endast har 

öppet 4 timmar per dag. Vi frågade även hur ofta de brukar kontakta support och fick 

varierande svar där några kontaktade support flera gånger i veckan och andra endast någon 

gång per halvår. Vid frågor om hur man går till väga när det inte går att ringa till supporten 

fick vi följande svar; “Väntar till dagen efter, eller sitter och försöker nöta och se om du kan 

hitta något annat sätt att göra det på. [I]bland går det inte och då är det bara att lägga ner till 

dagen efter.” (Respondent 1) 
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Det finns även en del manualer tillgängliga på intranätet som innehåller instruktioner för 

användning av systemen. Däremot förekom dock blandade åsikter angående dessa manualer. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de flesta av manualerna var lätta att förstå då de 

illustreras i bilder och text hur man ska gå tillväga. Däremot ansåg några av respondenterna 

att manualerna var svåra att hitta på intranätet och att det tar tid att använda sig av 

manualerna då det kan vara svårt att veta vart i manualen lösningen på ett specifikt problem 

finns. Många ringer därför istället till supporten eller till en kollega för att få snabbare hjälp 

då problemet ofta är av brådskande natur. Vilket å andra sidan kan leda till att 

enhetscheferna inte lär sig hur de ska navigera i systemet eller hur en uppgift ska utföras i 

den; 

 

[D]är handlar det kanske snarare om en prioriteringsfråga från mig själv. Tycker jag 

mig ha tid att sitta å läsa den här manualen i en halvtimma. Nää, då kanske jag istället 

lyfter på luren och får kanske ett svar efter 10 minuter istället för efter en halvtimma. 

Sen är frågan har jag lärt mig mer av att lyfta på luren eller behöver jag ringa ännu en 

gång när jag ställs för samma sak, ja det kanske jag måste. (Respondent 7) 

 

De förbättringsmöjligheter respondenterna uttrycker gällande de IT-systemen som används 

var av varierade slag. Vissa respondenter ansåg att det inte går att förändra så mycket, 

eftersom all administration behövs och att det därför bara är att lära sig prioritera och 

planera sin tid för att hinna det som behöver göras: “Man kanske skulle önska att det var 

mindre system, men samtidigt så fyller de ju en funktion” (Respondent 6). De uttrycker alltså 

en förståelse för att det krävs någon form av dokumentation för att säkerställa kvalitet och att 

lagar efterföljs. Men samtidigt som de har denna förståelse uttrycker de ändå att systemen 

kan skapa problem, även fast de flesta av dessa problem är av mindre karaktär som inte tar 

mycket tid är det den sammanlagda tiden som kan bli problematisk vilket respondent 5 

uttrycker på följande sätt; “Det kan låta som att det är lite för varje moment tar inte mycket 

tid men när det blir många moment för enhetscheferna så blir det mycket som du ska komma 

ihåg att du ska göra”.  

Andra ansåg att det skulle vara bra om systemen var lättare att förstå, att det fanns någon 

slags standard samt att vissa system skulle kunna integreras med varandra. Respondenterna 

uttryckte sig att det inte förekommer mycket dubbelarbete i de olika systemen idag, men att 

det ändå fanns önskemål att vissa system integrerade med varandra för att underlätta 

arbetet, då det ibland händer att de måste göra samma sak i två olika system. Vidare fanns 

det åsikter om att det är alldeles för lätt att göra fel i några av systemen, trots att det i vissa 

fall förekommer funktioner som säger till att man gjort fel. Det kan då leda till allvarliga 

konsekvenser för alla led i verksamheten, från enhetschefen själv till personal och brukare. 

 

Å det är också ett system där vi har väldigt mycket, som man kan, man kan göra 

väldigt mycket fel. [D]et påverkar ju mina medarbetare i alla högsta grad om jag gör 

fel, så märks det ju i deras lönekuvert. [Ä]ven om alla. Alla saker går ju rättas till, men 

det kan vara en obekväm överraskning den dagen man förväntas att få ersättning för 
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det jobb man gjort om man inte får det å så sen så dröjer det tre dagar eller fyra dagar 

innan det rättas till eller uppmärksammas. (Respondent 7) 

 

Majoriteten av respondenterna uttrycker alltså att de upplever att systemen orsakar problem 

på olika sätt men att de har anpassat sig efter dessa system och fått lära sig att det kan uppstå 

problem och liknande; “Så det är ju liksom bara att gilla läget och använda de här systemen.” 

(Respondent 4). Därmed är de nu förberedda på att problem kan uppstå vid arbete i 

systemen och helt enkelt accepterar detta genom att dessa gånger lämna arbetsuppgiften för 

stunden och fortsätta med den senare; 

 

Alltså man blir ju frustrerad när inte saker och ting funkar, [v]i säger att det blir fel på 

inloggningen, då blir man ju irriterad, men jag har bestämt att då får det vara en stund 

och så kan jag gå en vända och komma tillbaka och sätta mig igen..alltså man kan ju 

inte hålla på och stressa om sådant där. Det jag inte kan påverka, det skulle ju bara 

starta en otroligt hemsk situation. (Respondent 1) 

 

[N]ågonstans kör man alltid fast, [i]bland går det ju jättebra och ibland går det inte 

bra och då är det bara att gå hem för att jag kan inte stå där och bli frustrerad och arg, 

det blir aldrig bättre för det. (Respondent 1) 

5. Förklarande faktorer till upplevelse av IT-system 

I de svar som går att läsa i tidigare avsnitt har enhetschefers egen uppfattning av sin 

arbetssituation presenterats. Utefter dessa svar kommer vi i följande text analysera och 

diskutera möjliga faktorer som har en påverkan på chefers administration i IT-system och 

hur denna påverkan yttrar sig i enhetschefers uppfattning av IT-system som problematiska. 

5.1 Synen på administration  

Ordet chef innebär som vi behandlade i relaterad forskning olika saker beroende på vem som 

tillfrågas och i vilken kontext chefen befinner sig. Men ofta kopplas chef i hop med ledare 

som ska vara starka och styrande (Alvesson, 2013) trots att detta kanske inte alltid är hur 

verkligheten ser ut. Det är inte heller säkert att chefskap innebär att vara närvarande hos 

personal och brukare, kunder eller liknande. Detta verkar däremot vara den bilden av en chef 

som råder i denna kommun i norra Sverige hos både enhetscheferna själva och ledningen. 

Det finns en tanke om att enhetschefer ska vara mer verksamhetsnära än de är idag, det vill 

säga vara mer ute bland sina medarbetare, prata med dem och svara på frågor, se hur de 

arbetar men också träffa brukare och deras familjer. Men som vi ser i föregående avsnitt 

uttrycker respondenterna att det administrativa arbetet snarare tar allt mer tid och därför ges 

inte utrymme för mer verksamhetsnära arbete. Det är också tydligt att denna ökade 

administration inte upplevs som positiv även om respondenterna uttrycker att de förstår att 

den behövs. Administration verkar många gånger istället associeras med negativa tankar, 

både inom tidigare forskning och bland våra respondenter, som innebär föreställningar om 

att inmatande av data i system är frånskilt från vad ledarskap innebär. En chef ska ju leda, 
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motivera och finnas till för sina medarbetare! Men är det verkligen så enkelt? Att vara chef 

har alltid, eller i alla fall väldigt länge, inneburit ansvar över budget, schemaläggning och 

löner vilka alla är ansvar som innebär flera administrativa uppgifter. Detta är dock inte 

någon onödig administration utan istället en förutsättning för att verksamheten ska fungera. 

Det är även relaterat till att finnas till för sina medarbetare då dessa uppgifter möjliggör att 

medarbetare i sin tur kan utföra sitt arbete. Att chefer hanterar mejl som kommit in kan även 

det ses som tillhörande att vara chef. Mejl är hur kommunikation förs i dag och kan därför 

inte räknas som onödig administration, så länge mejlen behandlar verksamhetsfrågor. 

Därmed kanske det administrativa arbetet också bör relateras till att arbeta 

verksamhetsnära, då administrationen är en nödvändighet för att medarbetarna ska kunna 

arbeta och brukarna ska få bästa möjliga vård och omsorg. Däremot går det att ifrågasätta 

omfattningen av alla de administrativa uppgifterna. Hur mycket administration är hanterbart 

innan det upplevs som en belastning? Finns det några administrativa uppgifter någon annan 

skulle kunna utföra istället för enhetscheferna? 

5.2 Volymer och frekvenser     

Att mängden och kraven på administration anses ha ökat, som vi redogjort för i tidigare 

forskning, upplevs stämma i allra högsta grad enligt respondenterna med längre 

anställningstid. Även om de anser det vara mer effektivt att administrera i IT-system jämfört 

med tidigare, så upplevs det administrativa arbetet som “för mycket” och tidskrävande. Flera 

av våra respondenter uttryckte att de har någon som hjälper dem med delar av deras 

administrativa uppgifter, detta då både de själva och chefer högre upp har uppmärksammat 

att enhetschefer inte hinner med att utföra alla arbetsuppgifter.  

Som våra respondenter uttrycker, vilket även kan stödjas av Söderström (2010) tar varje 

ny administrativ uppgift kanske inte så mycket tid i sig, men den sammanlagda tiden som 

dessa uppgifter tar blir tillslut en börda. Därav kan volymen av administration ses som en 

bakomliggande faktor till varför enhetscheferna upplever IT-systemen som problematiska.  

Volymen av administrationen är dock inte den enda faktor som påverkar uppfattningen av 

IT-systemen, utan även det höga antal IT-system som enhetscheferna förväntas använda för 

att utföra alla dessa uppgifter. Respondenterna uttrycker att det är ett problem att de har så 

många IT-system som de ska hantera och att det är svårt att komma ihåg hur de ska 

användas. Vad de framförallt uttrycker som problematiskt är att det finns så många system 

som de använder till sällanuppgifter, så kallade sällansystem och eftersom de är så många i 

antal blir det svårt för dem att hålla kunskapen om hur de används vid liv och därmed kan 

det vara en anledning till att IT-systemen upplevs som problematiska. 

5.3 Den föränderliga verksamheten  

Eftersom att kommunen är en politiskt styrd verksamhet är den alltid i förändring. Detta 

betyder att det inte finns en beständig och tydlig definition om vad verksamheten består av. 

Lagar och förordningar påverkar verksamheten i hög grad och gör att den är föränderlig, 

vilket i sig innebär en förändrad kontext för de som arbetar i den. 

Lagar, regler och rutiner kan alltså vara en ytterligare orsak till att enhetscheferna 

upplever IT-systemen som problematiska. När dessa förändras kan det innebära nya system 
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eller arbetsuppgifter, vilket ibland kan uppfattas som negativt. Exempelvis har ett nytt 

dokumentationssystem i kommunen medfört både nya arbetsuppgifter för enhetscheferna 

och nya rutiner för verksamheten i stort. Det finns även andra system som inte längre tillåter 

att enhetscheferna utför hela uppgifter på egen hand utan nu kräver att någon annan gör ett 

steg innan de själv kan fortsätta med uppgiften. Enhetscheferna uttrycker en hel del 

frustration och irritation kring dessa nya rutiner då det försvårar arbetet på flera sätt, något 

de menar att även medarbetarna upplever. Men även fast dessa förändringar upplevs ofta 

som besvärliga och hindrande är de många gånger nödvändiga för att säkerställa 

verksamhetens säkerhet. Detta är något som enhetscheferna uttrycker att de förstår, men att 

det vore önskvärt om det inte adderade ännu mer administration eller ännu fler system.  

5.4 Utformning och logik 

En ytterligare orsak till varför enhetscheferna upplever IT-systemen som problematiska kan 

vara hur systemens konstruktion och gränssnitt ser ut. Respondenterna uttrycker att många 

av systemen inte följer samma standard och mönster. Att systemen inte följer någon 

gemensam standard kan vara en orsak till varför de upplever det svårt att hantera systemen 

och framför allt en anledning till varför det är svårt att komma ihåg hur sällansystemen 

används. De menar också att många av systemen är ologiska, att det krävs flera steg och 

klickande i systemen för att komma dit man vill eller för att utföra en uppgift. Detta upplevs 

av respondenterna som störande och tidskrävande och de menar att det är lätt att göra fel i 

systemen på grund av alla dessa steg. Löwgren (1993) menar att ett system bör vara lätt att 

förstå och minnas hur det används, för att på så vis upplevas som användbar av användaren. 

Dessutom bör systemet också vara överskådligt och ge användaren en känsla av kontroll 

enligt Scandurra (2013), vilket även Rogers et al. (2011) konstaterar. 

Respondenterna uttrycker ett önskemål om färre men bredare system, som på så vis 

täcker in mer av den administration som behöver utföras. Problemet med att implementera 

detta kan dock vara att det är så pass olika administrativa uppgifter som dessa system är till 

för, samtidigt som information i vissa system inte får delas med alla yrkesgrupper på grund 

av säkerhet och konfidentialitet. Men fördelen med bredare system hade varit att det då bara 

funnits några få system för enhetscheferna att lära sig använda och därmed underlätta för 

minnet av hur de används. På så vis skulle även flera sällansystem kunna tas bort. Däremot 

försvinner inte sällanuppgifterna, men i och med att det nya breda systemet har en standard 

blir utförandet av dessa antagligen mer intuitivt. Svårigheten med att realisera denna 

önskning är dock att det skulle ta lång tid att utveckla dessa större system och föra över den 

befintliga informationen som redan finns i dagens system. När denna överföring och 

implementationen av systemet sker skulle även hela eller delar av organisationen behöva 

stanna upp, vilket kan vara problematiskt. Därför skulle en annan lösning kunna vara att 

systemen integrerade med varandra för att på så vis undvika att dubbeldokumentation sker 

och på så vis underlätta enhetschefernas arbete. Ett problem med detta är dock som 

Söderström (2010) säger att IT-system ofta utvecklas var för sig av olika leverantörer och 

därför kan det vara svårt att få systemen att integrera med varandra. Samtidigt som det kan 

vara svårt att få leverantörerna att komma överens om ett gemensamt gränssnitt. 
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5.5 Kvalitet av utbildning 

En annan bakomliggande faktor till varför IT-systemen upplevs vara problematiska kan vara 

att den utbildning enhetscheferna fått i systemen inte är optimal. Enligt den undersökning 

som Fackförbundet Vision (2014) gjort angående utbildning och IT-system kunde de 

konstatera att de utbildningar som ges i början av en anställning oftast inte uppfyller 

personalens behov. Detta går att relatera till det Batenburg och De Waal (2012) uttrycker att 

hur en utbildning är utformad har stor betydelse i hur framgångsrikt användandet av ett 

system är. 

Den utbildning som enhetscheferna fått i IT-systemen har skett i början av deras 

anställning och beroende på vilket system det handlat om har utbildningen varat mellan en 

halvdag till tre dagar. Några av dessa utbildningar sker, som nämnt i föregående avsnitt, i 

större grupper bestående av chefer med olika arbetsuppgifter, vilket innebär att 

enhetscheferna fått ta del av information om andra chefers användande av IT-systemen som 

de inte har någon användning av. Grundén (2011) menar att utbildningar på arbetsplatser 

syftar till att ge kunskap som direkt ska omsättas i verksamheten. Därför är det viktigt att 

utbildningen är väl anpassade till de olika kategorierna av deltagare som närvarar (Batenburg 

et al, 2012). Relaterat till detta kan en anledning till varför enhetscheferna upplever IT-

systemen, och då speciellt sällansystemen, som svåra att använda vara att de under 

utbildningen tar del av information om systemen som de inte har någon användning för. Om 

utbildningen enbart hade varit fokuserad på enhetschefernas egen administration i systemen 

kanske det hade underlättat för dem att komma ihåg hur systemen används? 

6. Ett svårt problem som behöver vidare studier 

Vad som ofta framhålls som en problemsituation med IT-system som en självklar förklaring 

till varför problem med administration uppstår, har istället i vår studie visat sig vara en 

ytterst komplex situation med många bakomliggande faktorer som skulle behöva en mycket 

större studie än den vi genomfört. Utifrån de svar som vi fått från våra respondenter ser vi att 

de många gånger uttrycker IT-system som problematiska. Men vad vi utifrån vår analys kan 

konstatera är att det inte enbart är IT-systemen som är problemet utan att det även finns 

andra områden som både påverkar att IT-systemen upplevs som problematiska och att 

administrationen upplevs som tidskrävande. Enhetschefers arbetssituation möjliggörs av de 

IT-system som används och kan därför inte endast ses som ett verktyg för att utföra 

administration. Framställning av IT-system som det huvudsakliga problemet resulterar i att 

ett svårt och invecklat problem med många inblandade faktorer reduceras till något som bara 

skrapar på ytan av problemsituationen. 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till frågor som vidare skulle kunna studeras för att 

på så vis få en mer rättvis och fördjupad förståelse för problemsituationen och därefter finna 

svaren för hur enhetscheferna kan få en bättre arbetssituation. Frågor som skulle kunna 

studeras vidare är följande; 

 
 Vilka administrativa uppgifter är nödvändiga i en chefs arbete? Vilka skulle kunna 

delegeras till andra?  
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 Hur mycket administration är hanterbart för enhetscheferna innan de upplever de 
som tidsödande och som en arbetsbelastning?  

 Hur kan användningen av sällansystemen förbättras?  

 Skulle det underlätta enhetschefers arbetssituation om fler IT-system interagerade 
med varandra samt hade samma standardgränssnitt och konstruktion? Och hur svårt 
skulle detta vara att genomföra?  

 Är den utbildning som ges för de olika IT-systemen rätt konstruerad för att 
enhetscheferna ska kunna ta del av den information som ska hjälpa dem i arbetet med 
IT-systemen? Behövs utbildningen göras om?  

 

För vidare studier skulle även en kvantitativ studie kunna utföras. Detta för att få ett mer 

konkret och faktiskt resultat på hur mycket tid enhetscheferna lägger på respektive 

arbetsområde. Den uppskattning vi fått om tidsfördelning av arbete är 75% med 

administration och 25% verksamhetsnära. Denna kan vara missvisande just för att det är en 

uppskattning från enhetscheferna själva. För att få ett mer exakt resultat skulle därför en 

tydligare studie via en kvantitativ metod kunna utföras. Det vore även intressant att göra en 

bredare studie som även involverar medarbetare och verksamhetschefer för att studera hur 

deras uppfattning av IT-systemen ser ut. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 
Introducerande frågor 
Namn: 
Befattning: 
Hur länge arbetat: 
 

Arbetsuppgifter/kontext  
1. Kan du beskriva hur en typisk arbetsdag för dig ser ut? 
2. Vad ser du som din huvudsakliga arbetsuppgift? 

 Hur mycket tid lägger du på att utföra denna? 
3. Vilka är dina övriga arbetsuppgifter? 

 Hur mycket tid lägger du på att utföra dessa? 
4. Vilka personer har du kontakt med i ditt arbete? 

 Varför har du kontakt med de personerna? 
 Hur ofta och vilken slags kontakt är det? 

5. Vilka problem kan uppstå under en arbetsdag?  
 Hur vanliga är dessa? 
 Vilka konsekvenser har problemen? 
 Hur löser du problemen som uppstår? 

 

IT-system 

1. Kan du berätta om de IT-system du använder under en dag? 
 Vad används de till? 
 Hur upplever du dessa system? 

2. Finns de fler IT-system du använder mer sällan? 
 Om ja, vilka är dessa och vad används de till? 
 Hur upplever du dessa system? 

3. Hur loggar du in i systemen? 
4. Hur hjälper systemen dig i ditt arbete? 
5. Finns det något du upplever som problematiskt med systemen? 

 Om ja, vad? 
 Hur ofta sker dessa problem? 
 Hur löser du problem som uppstår? 

6. Finns det något du vill förändra i systemen? 
 Om ja, vad? 
 Om nej, varför inte? 

 

Utbildning 

1. Hur har du lärt dig de system som du ska använda i ditt arbete? 
 Hur upplevde du det sättet? 

2. Känner du att du behärskar de system du använder? 
 Om nej, varför inte? 
 Hur påverkar det ditt arbete? 

 

Historisk utveckling  
1. Har dina arbetsuppgifter förändrats under tiden du arbetat som enhetschef? 
 Om ja, på vilket sätt? 
 Hur upplever du detta? 
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Bilaga 2 Följdfrågor  
Respondent 1  

1. Du nämnder att Treserva har inneburit nya rutiner och arbetsuppgifter, vad består 
dessa av och hur påverkar dessa ditt arbete? Vem har utfört arbetsuppgifterna 
tidigare?  

2. Vart ringer du om du får problem i systemen? Hur ofta och om vad?  
3. Du säger att ni förväntas kunna systemen. Vem är det som förväntar sig att ni ska 

kunna dem?  
4. Om du kunde spendera mindre tid med administrativa arbetsuppgifter, vad skulle du 

då göra istället och varför?  
5. Du uttrycker att du ibland blir frustrerad och arg vid arbete i IT-systemen, vad är det 

som får dig att känna så?  
6. Vad anser du att arbetet enhetschef innebär?  
7. Kan du förklara hur man går till väga när man ska logga in i de olika systemen?  

 
Respondent 2  

1. Du uttrycker att administrativa arbetsuppgifter tar mycket tid, vad är det som gör att 
det tar mycket tid?  

2. Om du kunde spendera mindre tid med administrativa arbetsuppgifter, vad skulle du 
då göra istället och varför?  

3. Du nämner att systemen ser väldigt olika ut och inte har något logiskt mönster, kan 
du förklara på vilket sätt de ser olika ut? Hur påverkar det dig och ditt arbete?  

4. Du uttrycker att du ibland känner att du inte hunnit någonting under dagen – Varför 
blir det så? Vad är du oftast inte hinner med/borde ha gjort?  

5. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du fick din assistent?  
6. Vad gör du när du inte sitter vid datorn?  
7. Vad anser du att arbetet enhetschef innebär?  
8. Kan du förklara hur man går till väga när man ska logga in i de olika systemen?  

 
Respondent 3  

1. Du uttrycker att du går på många möten, vad gör du utöver det?  
2. Vad ingår i att vara verksamhetsnära?  
3. Du uttrycker att det finns frustration hos enhetschefer över IT-systemen. Hur visar 

sig denna och när?  
4. Du uttrycker att det är få som är duktiga i Heroma. Vad resulterar det i att människor 

inte är duktiga i det?  
5. Varför används både Timecare och Heroma? Vad är skillnaden mellan dessa?  
6. Du uttrycker att det finns en problematik i att använda sällansystem, hur yttrar sig 

detta?  
 
Respondent 4  

1. Du uttrycker att du inte är där du tycker att du borde vara i förmåga att hantera 
Heroma. Vilka konsekvenser har det för ditt arbete?  

2. Du uttrycker att du inte längre använder dig av manualerna, hur kommer det sig?  
3. Om du kunde spendera mindre tid med administrativa arbetsuppgifter, vad skulle du 

då göra istället och varför?  
4. Vad gör du när du inte sitter vid datorn?  
5. Vad anser du att arbetet enhetschef innebär?  
6. Kan du förklara hur man går till väga när man ska logga in i de olika systemen?  
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Respondent 5  
1. Du uttrycker att det fungerar bra att arbeta i Heroma, hur hjälper detta dig i ditt 

arbete?  
2. Om du kunde spendera mindre tid med administrativa arbetsuppgifter, vad skulle du 

då göra istället och varför?  
3. När du guidar medarbetare i systemen, vilka system menar du då? Och på vilket sätt 

guidar du dem?  
4. Du uttrycker att det är högre krav på administration idag, framför allt för 

enhetschefer, varför tror du det blivit så?  
5. Vad anser du att arbetet enhetschef innebär?  
6. Kan du förklara hur man går till väga när man ska logga in i de olika systemen?  

 
Respondent 6  

1. Du uttrycker att det ofta finns en lista med uppgifter som bör bockas av men inte 
alltid hinns med. Vad är det som oftast prioriteras bort/inte hinns med?  

2. Du uttrycker att du för det mesta känner dig som en administratör. Vad är det som 
gör att du känner så?  

3. Hur mycket tid lägger du på att ringa in personal?  
4. Du uttrycker att du ofta måste sitta i telefonkö till lönesupport. Finns det något som 

skulle kunna minska antalet gånger du behöver ringa dit eller på annat sätt underlätta 
för dig i denna situation?  

5. Hur upplever du hjälpen du får från lönesupport och IT-support?  
6. På vilket sätt utövar du ledarskap för din omvårdnadspersonal?  
7. Du uttrycker att det är bättre att få in information i system där man kan få ut statistik. 

Vad används statistiken till? Varför behövs den?  
8. Om du kunde spendera mindre tid med administrativa arbetsuppgifter, vad skulle du 

då göra istället och varför?  
9. Vad anser du att arbetet enhetschef innebär?  
10. Kan du förklara hur man går till väga när man ska logga in i de olika systemen?  
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Bilaga 3 Intervjuguide Verksamhetschef  
 

Introducerande frågor  
 
Namn:  
Befattning:  
Hur länge arbetat:  
 
Arbetsuppgifter  

1. Hur ser en arbetsdag för dig ut?  

2. Vad gör du när du arbetar administrativt?  

3. Vad innebär det att arbeta verksamhetsnära?  

4. Vad ser du som din huvudsakliga arbetsuppgift?  

5. Vad är skillnaden på att arbeta som verksamhetschef och enhetschef?  
 
IT-System och dess användning  

1. Kan du berätta om de IT-system du använder under en dag?  

2. Hur upplever du IT-systemen?  

3. Vad gör du om du stöter på problem vid användning av IT-systemen?  

4. Har det skett någon implementation av nya IT-system under de senaste åren?  

5. Vem är det som tar beslutet om att nya IT-system ska implementeras?  
 
Enhetschefer  

1. Vad anser du är den huvudsakliga arbetsuppgiften för enhetscheferna?  

2. Hur ofta har du möten med enhetscheferna?  

- Vad är det för slags möten?  

3. Hur ser utbildningarna ut som enhetscheferna får i IT-systemen?  

- När sker denna utbildning?  

4. Hur många system använder enhetscheferna?  

5. Hur upplever enhetscheferna IT-systemen?  
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Bilaga 4 Ledarpolicy 
 

 

 


