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Abstract 

IT exist and are needed in larger organisations today, this creates possibilities for new 

applications. It has become more frequent with IT within HRM which has developed new 

concepts like e-HRM and HRIS which links IT and HRM together. We have through 

qualitative content analysis of interviews investigated how IT-tools affect HR-

workmanship. The purpose is to create a basis for describing how employees experience 

their work with HR within a PA-system. The basis of the PA-system will then answer if it 

contributes or limits the employees and their activities. The result of the study is that IT 

contributes to HR-workmanship. However the lack of competence and functions within the 

PA-system among with limits in the interface is having an inhibitory effect on HR-

workmanship.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Informationsteknik (IT) är idag något som är en självklarhet när det ska bedrivas en större 

verksamhet. Tekniken hjälper organisationer att utföra sin verksamhet på ett strukturerat 

sätt och hantera informationen som skapas i den. Alok, Ibrahim och Mishra (2011) har 

studerat och undersökt olika trender i användandet av human resourses (HR). Studien 

påvisar betydelsen av flexibla lösningar när dessa kopplas ihop med information och teknik. 

Den uppmärksammar att det blir skillnader i hur verksamheternas utformning ser ut och 

vilka som finns i dem. Hur den nya tekniken kommer att användas påverkas alltså av hur 

eller vilka som ska använda den och på grund av detta krävs olika IT-lösningar. Det blir 

komplext för dem som ska arbeta med HR-frågor att använda sig av tekniska lösningar, visar 

studien (Alok, Ibrahim och Mishra 2011).  

Vid implementering av i ett IT-system kan det uppstå oväntade konsekvenser; Ciborra 

(1996) tar upp begrepp som drifting och bricolage. Dessa begrepp beskriver hur användarna 

“sätter sin färg” i arbetes gång, dels genom sina erfarenheter men också på sättet de arbetar i 

IT-system och att det sker förändringar över tid.  För att skapa en större förståelse hur 

relationen mellan IT-system och HR-arbete upplevs hos anställda genomför vi en studie som 

inriktar sig på användarnas upplevelse och erfarenheter. Denna studie syftar till att redovisa 

en rapport som inriktar sig på hur användarna i ett personaladminstationssystem (PA) 

tänker, upplever, arbetar samt hanterar systemet när de utför sitt arbete.   

1.2 Frågeställning 
Hur främjar eller begränsar informationsteknik HR-arbete? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa ett underlag som beskriver hur de anställda upplever 

att arbeta med HR i ett PA-system. Detta kunskapsunderlag av PA-systemet ska svara på om 

det bidrar eller begränsar personal och deras verksamhet.  
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2.  Beskrivning HR och HRM 

Human resources brukar förkortas HR och kan översättas till humankapital. Detta begrepp 

innefattar människors kunskaper, färdigheter samt andra fysiska och psykiska egenskaper 

som förvärvats genom investeringar i form av exempelvis utbildning, träning och hälsovård 

vilka sedan anses bidra till produktionsförmågan (Dickson, Luukainen & Sandelin, 2015). 

Eftersom HR tillsynes är ett stort begrepp som kan innefatta många delar har vi valt att 

försöka begränsa oss och hitta en inriktning som passar vårt undersökningsområde, därför 

väljer vi att utgå från Söderlund och Bredin (2005) som använder begreppet Human 

Resource Management (HRM) vilket är ett omfattande forskningsfält som utvecklats mycket 

genom åren. Begreppet slog igenom under 1980-talet och har sedan dess fortsatt att utveck-

lats. Det finns många olika varianter och definitioner som var och en rymmer olika synsätt på 

inriktning och vilken funktion personalarbetet har. Söderlund och Bredin (2005) utgår från 

dessa tre: 

1. HRM som chefers personalansvar 

2. HRM som ledningsfilosofi 

3. HRM som hanteringen av samspelet mellan medarbetare och organisation 

Vi har inte riktat in oss på chefens personalansvar eller ledningsfilosofi utan fokuserar på 

ett särskilt IT-system och därför har vi valt att använda oss av den tredje definitionen av 

Söderlund och Bredin (2005) där HRM ses som ett samspel mellan organisationen och 

medarbetarna men som samtidigt inte behöver innebära att allt ledningsarbete enbart riktar 

in sig på att hantera relationen mellan organisationen och medarbetaren. Definitionen inne-

fattar också genomföranden av beslut som innefattar marknadsstrategier och produktval. 

Dessa typer av beslut kan förvisso påverka relationen mellan organisation och medarbetare 

men primärt handlar dessa beslut om vad och hur något ska göras och har primärt inte att 

göra med relationen mellan organisationen och medarbetaren. Vidare i uppsatsen använder 

vi oss av både begreppet HR och HRM. Med HR syftar vi på de enskilda personerna som är 

HR-specialister och med HRM syftar vi på vilken funktion och vilka arbetsuppgifter HR-

specialisten har.  

Söderlund och Bredin (2005) beskriver tre olika alternativa synsätt på vilken funktion 

HRM har inom ett företag. Det första synsättet beskriver HRM som det operativa jobbet med 

traditionella personalfrågor och till det räknas till exempel bemanning, utveckling och plane-

ring. Det viktiga för HR-avdelningen inom detta synsätt är att vara ett stöd till det den 

ordinarie verksamheten inte klarar av att driva eller av ekonomiska skäl utlokaliserat till HR-

avdelningen. Ibland kan dessa funktioner till och med helt utlokaliserats till externa företag 

vilka agerar stöd i rekrytering, lönehantering, friskvård eller liknande. Utifrån detta synsätt 

är HRM inte inblandat i strategisk utveckling av företaget. Ett annat synsätt innebär att HRM 

ska anpassa sig efter företagets strategi, alltså att HRM ska hjälpa till att ge förutsättningar 

för att strategin ska gå att genomföra. Här påminner synen på HRM om synen som finns på 

traditionell ekonomisk styrning. Inom detta synsätt handlar HRM om att implementera delar 

av strategin som rör ett företags personalfrågor men det strategiska arbetets utgångspunkt 

tas primärt från andra frågor än de som handlar om ett företags personal. Ett tredje synsätt 

är att HRM är viktigt för företagets strategiutveckling. De anställda ses som en komparativ 

fördel och det ses som en fördel att personalavdelningen kan vara med i besluten om 
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företagets framtid. Detta kan handla om att delta i frågor om till exempel produktutveckling 

och affärsutveckling. Strategier som ur HRM-perspektiv är viktiga är bland annat kompe-

tensen hos personalen och kompetensutveckling samt medarbetarnas situation och motiva-

tion. Det ena synsättet utesluter inte det andra, snarare bör alla tre synsätt uppfyllas för att 

uppnå en holistisk syn på ett företags HRM. 

Ansvaret för HR har alltmer flyttat över till linjefunktioner men HR-avdelningen har inte 

fullt ut kunnat klargöra var gränsen går mellan HR-avdelningen och linjefunktionernas 

ansvar. HR-avdelningen borde inte bara ha en administrativ roll utan också hjälpa till mer 

med att kunna uppnå den strategiska inriktningen. Ansvaret behöver förtydligas när det 

överlämnas till linjefunktionen och HR-avdelningen bör i större omfattning verka för att vara 

en partner och konsult i linjens utformande av hur HR utförs (Söderlund & Bredin, 2005). 

När det handlar om det tredje synsättet har forskning enligt Söderlund och Bredin (2005) 

kommit fram till fyra typer av nyckelroller som HR-avdelningen behöver fylla om de ska 

kunna bli en fullvärdig partner i företagets verksamhet. Den första rollen är strategisk HRM 

och den har sitt fokus på anpassning av HR-strategier och praxis mot affärsstrategin men 

fokuserar även på att medverka i strategiutveckling och långsiktig planering i företag. HR-

avdelningen bör inom detta synsätt vara en strategisk partner och hjälpa företaget att nå 

framgång genom sin strategi. Det kan till exempel handla om att anpassa personalens 

kunskaper till företagets image. 

Nyckelroll nummer två är förändringsledning och i den rollen ska HR-avdelningen hjälpa 

till att skapa en bättre och ny organisation. HR-avdelningen ska säkerställa att företaget har 

en förmåga att kunna förändra sig när det handlar om till exempel kulturförändringar. HR-

avdelningen ska stödja organisationen i att finna en process som hjälper till vid förändring. 

Det innebär att HR-avdelningen ska kunna bidra till en positiv förändring. Tredje nyckel-

rollen är hantering av företagets infrastruktur och det innebär att HR-avdelningen skapar bra 

processer och system för tex karriärutveckling. Det gäller att kunna vara en administrativ 

expertis, vilket sedan har en stor roll för om organisationen ska fungera bra eller inte. Den 

fjärde nyckelrollen handlar om hantering av anställdas medverkan och situation vilket 

handlar om det dagliga arbetet och behoven för de anställda, för att de ska kunna utvecklas 

och bli bättre. Det är viktigt att det finns motivation, kompetens och resurser för de anställda 

så att de kan arbeta på ett bra sätt (Söderlund & Bredin, 2005). 
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3. Tidigare forskning 

3.1 E-HRM 

Inom HRM finns begreppet electronic Human Resoruse Management (e-HRM) och under-

sökningar visar att antalet organisationer som använder sig av e-HRM ständigt ökar vilket 

har lett till stora förändringar inom HRM (Strohmeier, 2007). Utvecklingen inom e-HRM 

drivs av snabba teknologiska förändringar. Komplexa resursplaneringsapplikationer 

möjliggör integration mellan ett stort spann av HRM-moduler med moduler från många 

olika affärsområden som till exempel produktion eller försäljning (Bondarouk & Ruël, 2013). 

e-HRM kan enkelt beskrivas som det administrativa stöd en HR-specialist använder sig av 

inom en enskild organisation med hjälp av internet, men denna definition tar enbart hänsyn 

till den teknologiska faktorn i e-HRM. Det har visat sig att e-HRM även förändrar arbets-

uppgifter och HR-specialistens ställning inom en organisation och införandet av e-HRM bör 

anpassas till organisationens strategiska behov (Voermans & van Veldhoven, 2007). 

En lite mer djupgående definition av e-HRM är att det kan ses som ett sätt att imple-

mentera HR-strategier, policys och praktiker i organisationer genom ett medvetet och riktat 

stöd av och/eller med full användning av webbaserade kanaler. e-HRM kan användas på 

många olika sätt och kan bland annat stödja enskilda HR-aktiviter som till exempel rekry-

tering, relationer till anställda eller för att hantera uppgifter angående anställda. Syftet med 

e-HRM är att underlätta mål inom HRM att uppnås. Traditionellt har dessa mål brutits ned i 

tre olika delar. Delmål ett är kostnadseffektivitet, detta kallas även för operativa mål. Delmål 

nummer två är varit förbättrad service till interna kunder. e-HRM kan möjliggöra att 

anställda får en slags fjärråtkomst till HR-information och därmed öka deras möjlighet att 

komma in kontakt med andra delar av företaget för att själva kunna utföra HR-aktiviteter 

detta kallar också ibland för relationsmål. Det tredje delmålet handlar om att hantera 

strategiska mål inom verksamheten, vilket ibland också kallas för omvandlingsmål. När en 

organisation arbetar utifrån detta delmål antar den en omvandlande roll vilken möjliggör att 

människor kan kommunicera trots geografiska hinder och dela information vilket spelar en 

viktig roll i stödjandet av virituella team och närverksorganisationer. Det finns de som hävdar 

att e-HRM har förmåga att förändra HR:s funktion genom att stärka den strategiska 

orienteringen inom HRM. Men på senare år har även ett fjärde mål tillkommit, att öka 

målorienteringen hos HRM (Parry & Tyson, 2011).  

Det tvistas dock en del om huruvida e-HRM kan skapa en transformerande skillnad för 

HRM-arbete. Vissa hävdar att e-HRM kan hjälpa HR-specialisten i att bli en affärspartner 

men andra menar att e-HRM ännu inte insett sin fulla potential för att främja en mer strate-

gisk roll för HR-specialisten (Parry & Tyson, 2011). Bondarouk & Ruël, (2013) såg till 

exempel i sin fallstudie att e-HRM inte möjliggjorde för HR-specialister att arbeta mer 

strategiskt. De upptäckte också att e-HRM inte möjliggjorde störningsfria effektivitets-

vinster.  Ruël, Bondarpuk och Van der Velde (2007) har undersökt vad som påverkar hur en 

enskild användare bedömer e-HRM:s kvalitet och funnit att det finns ett samband med 

applikationens tekniska och strategiska HRM-effektivitet. Huruvida e-HRM upplevs öka 

kvalitet på HRM-arbete hör alltså samman med om den ökar effektiviteten i HRM-arbetet. 
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Strohmeier (2007) visar på liknande resultat i en analys av två fallstudier där det kunde 

konstateras att acceptansen och tillfredställelse med e-HRM för HR-specialister samt med 

elektroniska självservicesystem för de anställda ökade om systemen hade en tidsparande 

effekt och att resultatens tillförliglithet ökade. 

Trots att e-HRM kan ha bevisade positiva fördelar kan attityden till e-HRM variera hos 

olika HR-specialister. Framför allt har skillnader i attityd till IT inom HRM-arbete kunnat ses 

i multinationella organisationer men även till viss del i mindre företag. Attityden till e-HRM 

påverkas av vilken roll den enskilde HR-specialisten har i organisationen samt vilken tidigare 

erfarenhet denne har av IT, men framför allt spelar en positiv upplevelse av användarbarhet 

och strategisk benägenhet hos e-HRM roll för om attityden till e-HRM är god eller inte 

(Voermans & van Veldhoven, 2007). e-HRM kan som påvisats ovan uppnå strategiska 

fördelar men detta sker inte automatiskt. Kringliggande omständigheter påverkar om 

fördelar uppnås eller inte (Bondarouk & Ruël, 2013). 
 

3.2 HRIS 

Ett liknande begrepp är Human Resource Information System (HRIS). Begreppet är en 

sammanslagning av alla system som lagrar och klassificerar data samt gör den tillgänglig för 

beslutsfattare inom HR. Det kan handla om allt från personalakter, enklare typer av databas-

hantering till högt utvecklade matematiska paket som har datoriserats (Sadri & Chatterjee, 

2003). 

Hanteringen av mänskliga resurser kan yttra sig på många olika sätt men i slutändan 

handlar det ändå om att ta beslut gällande anställningar och avskedanden för att möta 

organisationens mål. Dessa beslut kan vara svåra att göra under osäkra förhållanden och för 

att minska graden av osäkerhet behöver HR-specialisten information och data angående de 

mänskliga resurserna och organisationen, vilket HRIS kan hjälpa till med. HRIS 

tillhandahåller inhämtande och analys av den informationen. Med bra HRIS ökar noggrann-

heten och effektiviteten i beslutsfattandet för HR-specialisten. HRIS kan ses som en livlina 

för planering, utveckling och administrering av HRM (Sadri & Chatterjee, 2003). 

I stor utsträckning beror HRIS effektivitet på huruvida ledningen i organisationen har 

förmåga att kommunicera med andra angående statistisk data på ett trovärdigt och 

konstruktivt sätt. Effektiv användning av HRIS kräver att ledningen har självförtroende nog 

att acceptera även negativa resultat och fokusera på lösningar snarare än förnekelse och 

skuldbeläggande. Ett väl designat HRIS främjar transparens i informationsdelning genom 

hela organisationen. De organisationer som är bekväma med sådan transparens utvecklar ett 

bra sätt att kunna hantera att information delas öppet inom organisationen och därmed 

stärka organisationens karaktär (Sadri & Chatterjee, 2003). 

En effektiv och framgångsrik HRIS kräver också att HR-specialisten besitter följande 

kompetens: Kunskap om företaget angående exempelvis hur finanser ska hanteras och hur 

produkter säljs. Förmågan att designa och implementera strategier för bemanning, 

ersättningar, utbildning, organisationens uppbyggnad och arbetsmarknadsrelationer. HR-

specialisten måste också ha förmåga att uppnå förändring och kunna hantera data, samt leda 

och hantera förändring. För att HRIS ska vara effektivt måste det också finnas ett klimat för 

lärande inom organisationen för att uppnå en framgångsrik värdebaserad företagskultur. 
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HR-specialisten bör också agera som en väktare för centrala värden och värderingar samt 

främja viktiga kompetenser och säkerställa följsamhet med hjälp av bra ledning. För att 

uppnå allt detta behöver HR-specialisten data och information som är möjlig att spara, är 

pålitlig och möjlig att hitta (Sadri & Chatterjee, 2003). 

För att öka effektiviteten i HRM har organisationer blivit allt mer beroende av HRIS, och 

strategiskt värde kan härledas till HRIS-verktyg som hjälper till i beslutsfattande angående 

vitala HR-funktioner. HRIS kan tillhandahålla hjälp i strategiskt planering genom att göra 

prognoser över framtida arbetskrafts- och försörjningsbehov. Genom detta blir HRIS ett 

ovärderligt verktyg för arbetsgivare att förbättra sin förmåga att svara mot snabba förän-

dringar på marknaden (Troshani, Jerram & Rao Hill, 2011). 

Trots att HRIS har visat sig kunna ge ett strategiskt värde för organisationer utnyttjas 

sällan dess fulla potential till detta, utan istället hindras ofta möjligheten att använda HR-

specialisten som strategisk partner bland annat på grund av barriärer kopplade till acceptans 

av HRIS bland den högsta ledningen och anställda. Att HRIS-system är komplicerade gör 

också att de är svåra att implementera och använda (Dery, Grant & Wiblen, 2006). 

Trots att det är känt att HRIS-implementering är komplicerat men samtidigt kan ge 

strategiskt värde har tidigare forskning riktat liten uppmärksamhet mot hur organisationer 

anpassar sig till användning av HRIS, något som kan vara utmanande med tanke på att det 

kan kosta mycket pengar och ta lång tid innan systemet är implementerat och HRIS får 

märkbara fördelar. Inom offentlig sektor kan dessutom implementeringen bli än mer 

utmanade med tanke på att dessa organisationer många gånger har andra mål än privata 

organisationer som ofta drivs av ekonomiska vinstmål. Privata organisationer är mer 

benägna att ta till sig nya innovationer proaktivt medan offentlig verksamhet oftare agerar 

reaktivt, vilket innebär att offentliga organisationer oftare väntar på fakta som underbygger 

implementation av nya system. Dessutom påverkas offentlig verksamhet av budgetcykler som 

kan dikteras av politiska influenser eller förändrade politiska prioriteringar. Totalt sett kan 

man säga att adaptationsmodeller som utvecklats för privata organisationer inte automatiskt 

kan föras över till offentliga organisationer (Troshani et al, 2011). 

Faktorer som integration, användarvänlighet, tillgänglighet, effektivitet och leverantörs-

support kan ha en positiv inverkan på implementering av HRIS. Däremot inverkar kompl-

exitet och implementeringskostnader negativt på implementering av HRIS men den män-

skliga förmågan att hantera HRIS har visat sig kunna öka med hjälp av utbildning. För att 

framgångsrikt lyckas implementera HIRS inom offentlig verksamhet har det också visat sig 

viktigt att först och främst kunna visa på att fördelarna med HRIS är så pass stora att de kan 

rättfärdiga implementeringskostnaderna som finns. För att implementeringsprocessen ska 

möta på så lite motstånd som möjligt är det också viktigt att HRIS kan leverera sina fördelar 

på ett användarvänligt sätt (Troshani et al, 2011). 
 

  



10 
 

4. Metod 

Kvalitativ forskning har enligt Bryman (2011) flera skillnader mot kvantitativ forskning och 

en är att kvalitativ riktar in sig mer på ord än siffror. Det finns även tre andra skillnader och 

den första är att det finns en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik vilket 

innebär att teorin genereras med praktiska forskningsresultat som grund. En annan skillnad 

är kunskapsteoretisk ståndpunkt och den beskrivs interpretativistisk eller tolkningsinriktad 

vilket innebär att tyngden ligger på att förstå den sociala verkligheten utifrån deltagarnas 

tolkning av verkligheten i en viss miljö. Den tredje skillnaden är ontologisk ståndpunkt och 

denna kan beskrivas konstruktionistisk. Detta innebär att sociala egenskaper är ett resultat 

av samspelet mellan olika individer och inte av företeelser. Det kan vara besvärligt att bes-

tämma vad kvalitativ forskning är men även vad det inte är och det finns olika anledningar 

till det. En av dessa anledningar är att uttrycket kvalitativ forskning vissa gånger kan tolkas 

som ett synsätt i samhällsvetenskap där kvantitativa data inte samlas in eller genereras. Flera 

inom kvalitativ forskning är kritiska till detta synsätt, eftersom forskning inte blir kvalitativ 

enbart genom att den saknar siffror. 

Kvalitativa intervjuer kan variera ganska mycket beroende på hur forskare hanterar dem. I 

en semistrukturerad intervju har forskaren en lista på specifika teman som är viktiga (en 

intervjuguide) och den som blir intervjuad har ändå möjligheten att kunna svara på ett 

individuellt sätt. De frågor som finns i intervjuguiden behöver inte ställas i den ursprungliga 

ordningen och det finns möjlighet att frågor som inte finns med kan ställas om de hänger 

ihop med något som den intervjuade sagt. I det stora hela ställs dock frågorna i den plan-

erade ordningen även om processen är flexibel. Det viktiga är vad den intervjuade upplever 

som viktigt vid förklaringar av till exempel mönster och beteenden. Om en undersökning 

inleds med ett tydligt fokus istället för att allmänt utforska något tema eller område, då är 

semistrukturerade intervjuer något forskaren kan använda sig av. Även om det är mer än en 

forskare med i fältarbetet brukar semistrukturerade intervjuer föredras framför andra 

intervjmetoder för att lättare kunna uppnå ett viss minimum av jämförbarhet i under-

sökningen. Vid en undersökning bestående av flera informanter kan det komma att behövas 

en del struktur för att kunna göra jämförelser (Bryman, 2011).  
 

4.1 Datainsamling 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna ta del av den upplevelse som 

de intervjuade har av IT-systemet. Valet av denna metod grundar sig i att vi valt att intervjua 

personer i olika yrkesroller och med flexibilitet i metoden ges det utrymme att följa upp deras 

olika infallsvinklar.  

Vi började med att träffa en kontaktperson på landstinget och på så sätt kom vi i kontakt 

med IT-systemet vi undersöker. För att få bättre kunskap om IT-systemet började vi att 

samla information genom att träffa två HR-specialister som arbetar med IT-systemet för att 

få bättre förståelse i hur systemet fungerar. De visade i stora drag vilka olika funktioner som 

finns i systemet. Vi träffade även en systemansvarig för att få en grundligare beskrivning i 

hur systemet är byggt med de flera olika delarna. 
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4.2 Intervjuer 

Eftersom vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer gjorde vi en intervjuguide på 

sjutton frågor att ställa vid intervjuerna (se bilaga) men meningen var även att följdfrågor 

skulle kunna ställas. Vi spelade in intervjuerna genom att låna inspelningsutrustning från 

universitetet vilket fungerade bra. Informanterna godkände att bli inspelade och det 

underlättade mycket för oss, då vi kunde fokusera på vad de intervjuade sa och kunde ställa 

följdfrågor och inte fokusera på att skriva ned svaren. Intervjuerna varade mellan tolv till 

trettiotvå minuter. Informanterna bestod av tre chefer, fyra HR-specialister och tre löne-

handläggare. Könsfördelningen var fyra män och sex kvinnor vilka arbetat inom det aktuella 

landstinget mellan två veckor och trettiosex år. 
 

4.3 Urval  

I urvalsprocessen valde vi att använda oss av obundet slumpmässigt urval. Denna metod 

anses enligt Bryman (2011) tillhöra gruppen sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval anses vara 

starkt förknippat med god forskningspraxis och obundet slumpmässigt urval anses vara dem 

mest grundläggande formen av sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod bygger på att alla 

delar i en population ska ha samma möjlighet att komma med i urvalet. Först identifieras 

populationen och de som inte uppfyller kriterierna utesluts. Vidare skriver Bryman (2011) om 

att besluta sig för urvalsstorlek och därefter numrera alla personer som ingår i urvalet. 

Därefter används en slumptalstabell eller ett dataprogram för att välja ut slumpmässiga tal i 

denna lista. De utvalda personerna utgör sedan urvalet. I vårt fall handlade det om att utgå 

från anställda i landstinget som jobbade med det aktuella PA-systemet. Först fick en lista på 

ca hundrafyrtio chefer på landstinget av vår kontakt inom landstingets HR-stab. Vi bokade 

även in ett möte med två HR-specialister i början av examensarbetet och de gav oss en lista 

på ca tjugo HR-specialister och ca femtio lönehandläggare. Vi beslutade oss för att intervjua 

totalt tio och därefter använde vi oss av www.slump.nu för att utifrån varje yrkeskategori ta 

fram ett antal informanter. Det resulterade i tre chefer, fyra HR-specialister och tre 

lönehand-läggare.  
 

4.4 Etik 

Inom de forskningsetiska principerna för humanistisk och sammhällsvetenskaplig forskning 

finns fyra huvudkrav och det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att den som forskar ska informera 

deltagarna om syftet med undersökningen, vilka inslag som kommer att ingå i under-

sökningen, framför allt om dessa kan påverka viljan att delta. Det ska också framgå att delta-

gande är frivilligt och att det går att hoppa av om de vill. Samtyckeskravet innebär att de som 

är med i undersökningen själva ges möjlighet att bestämma om sitt deltagande och villkoren 

för deltagande. Det ska också framgå att ett eventuellt avhopp inte får några negativa följder 

och påtryckningar för att fortsätta delta får inte förekomma. Konfidentialitetskravet handlar 

om att de uppgifter som finns om personerna i undersökningen ska vara anonyma, utom-

stående ska inte kunna komma åt uppgifter om vilka deltagarna är och resultatet ska presen-

teras anonymt framför allt om uppgifterna kan klassas som etiskt känsliga. Det fjärde kravet 
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är nyttjandekravet, vilket innebär att uppgifterna som samlats in enbart får användas i 

forskningssyfte. Uppgifterna får inte heller användas som underlag för beslut om exempelvis 

tvångsvård om inte den enskilde gett sitt medgivande till detta (Vetenskapsrådet, 2002) .  

I den undersökning vi gjort har vi börjat och informera om konfidentialitetskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Alla de vi intervjuat förstod och 

godkände kraven vilket underlättade för oss. När vi transkriberat intervjuerna så har dessa 

etiska frågor hela tiden funnits med och följts vilket inneburit att vi har anonymiserat 

deltagarna och vilket typ av PA-system uppsatsen handlar om.  
 

4.5 Dataanalys  

Vi bedömde att tio personer var tillräckligt många att intervjua. Direkt efter att intervjuerna 

var gjorda påbörjades transkriberingen men eftersom att alla tio intervjuerna utfördes inom 

loppet av en och en halv vecka hann vi inte transkribera färdigt varje intervju innan nästa 

skulle göras. För att analysera intervjuerna har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Det som är viktigt att sätta fokus på vid 

kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom liknelser och skillnader som 

identifieras i texten. Likheterna och skillnaderna uttrycks i teman och kategorier och tolkas 

på olika nivåer. I alla texter finns innehåll som är framträdande och även latenta budskap. 

Innehållet som är framträdande handlar om det textnära och uppenbara innehållet och 

uttrycks genom kategorier. Det latenta budskapet handlar om det underliggande budskapet i 

texten, det som kommer fram emellan raderna kan uttryckas genom tolkning i formen av 

teman. 

4.6 Kritik mot metod 

När det blev klart med ämnet till uppsatsen bestämde vi oss för att använda kvalitativ metod 

och semistrukturerade intervjuer med frågor som var lika till alla tre intervjugrupper. Under 

en av intervjuerna sa en informant att det skulle varit bra om intervjufrågorna varit skickade i 

förväg och det kan vi hålla med om ett sådant förfarande skulle kunna ha förberett infor-

manterna bättre, vilket i sin tur hade kunnat ge mer uttömmande svar. Vi hade inte tillgång 

till informanternas mailadresser vilket minskade möjligheterna att skicka ut frågorna i 

förväg. Istället kontaktade vi dem via telefon och tyvärr tänkte vi då inte på att fråga efter 

mailadressen för att på så sätt kunna göra det. För att underlätta intervjuerna lät vi 

informanterna se frågorna på ett papper framför sig och gav dem en stund att titta igenom 

frågorna innan intervjun startade. Vi använde oss av en inspelningsapparat som lånats från 

universitetet till alla intervjuer utom en där vi använde mobiltelefonen men det fungerade 

också bra. Däremot upptäckte vi att informanterna oftast blev mer pratsamma när 

inspelningen av intervjun avslutades vilket gjorde att det kom fram fler åsikter inom intervju-

ämnet. När intervjuerna tolkades försökte vi att inte bli påverkade våra personliga uppfatt-

ningar av informanterna utan att hela tiden vara objektiv. Bryman (2011) tar upp detta i sin 

bok när han nämner att eftersom kvalitativ data inte är strukturerade kommer tolkningar av 

dessa påverkas en forskares subjektiva benägenheter och sympatier. Om vi hade valt en 

annan metod till exempel kvantitativ till vår datainsamling hade vi som forskare i likhet med 

det Bryman (2011) skriver inte involveras på samma sätt med undersöknings-personerna, vid 
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enkäter kanske du inte ens träffar deltagarna. Detta hävdas kunna vara bättre för 

objektiviteten enligt kvantitativa forskare. Vi tror dock att vi inte fått ett lika djupgående 

resultat om vi valt en kvantitativ metod.        

 

             
Menings- 
enhet 
         

             
Kondenserad 
             
menings- 
enhet 
         

             
Kod 
         

             
Under- 
kategori 
         

             
Kategori 
         

             
Gick en 
utbildning...jättelänge 
sedan...an- 
vände jag inte systemet 
på många år...väl skulle 
in i det… lite i 
bakhuvudet...lärt mig 
själv...frågat...kollegor 
som chefer...inte någon 
vidare kurs...skulle 
gjort… 
lerning by 
doing    ...funkat bra för 
mig...få stöd chefs- 
grannar         
         

             
...en utbildning länge 
sedan...inte 
systemet...på många 
år...lite i 
bakhuvudet..lärt mig 
själv frågat 
kollegor… 
inte någon 
kurs...lear- 
ning by 
doing...funkat bra 
för mig 
         

             
Kritik, 
utbildning, 
konflikt 
         

             
Inskolning och 
utbildnings- 
insatser 
         

             
Utbildning 
         

             
Jag gör allt… Jag får 
information från 
anställda om beslut… av 
arbetstid              
         

             
Gör allt, får in 
information från 
anställda 
         

             
Gör allt 
         

             
Drift 
         

             
Systemets 
funktion 
         

 
Tabell 1. Beskrivning av metoden av Lundman och Hällgren Granheim (2012) som vi 
arbetade efter när vi analyserade intervjuer 
 

Ofta bland vetenskapliga artiklar där kvalitativ innehållsanalys används finns det begrepp 

som går att relatera till kvantitativ tradition. Till exempel begrepp vilka handlar om tro-

värdighet. För att svara på hur trovärdigt ett resultat är används inom kvantitativ tradition 

validitet, generaliserbarhet, reliabilitet och neutralitet. Motsvarigheten i kvalitativ tradition 

är begrepp som delaktighet, överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet. Om resultaten 

verkligen är sanna handlar om giltigheten. Ett resultat är giltigt om det lyfter fram det kara-

ktäristika som representativt eller typiskt för som var tänkt att beskrivas. 
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5. Beskrivning av systemet 

PA-systemets funktion är att hantera HR och är ett register med information om anställda 

från olika avdelningar på landstinget. Det skapas data genom att personal fyller i uppgifter så 

som exempelvis anställningsform, lön, resurser och kompetens. Systemet introducerades på 

90-talet men har utvecklats till två olika gränssnitt, dels en webbaserad- och en klientversion. 

Det finns ytterligare system som är med i delandet av data som sedan sänds till och från PA-

systemet vi undersöker. 

 

Figur 1. Beskrivning av hur olika komponenter är kopplade till undersökningsobjektet. 
 

När en person anställs så matas dennes uppgifter in i PA-systemet, därefter rapporterar och 

planerar den anställde sin arbetstid i ett annat system. Denna information godkänns av deras 

respektive chefer för att sedan föras in i PA-systemet där lönehandläggarna hanterar dessa 

uppgifter. Information om skatter och frånvaro tas in från andra system, vilket genererar en 

lön. Det skapas utdata i form av anställningsbevis och statistik från PA-systemet. För att få 

tillgång till systemet måste personen som vill använda det skaffa en behörighet, denna 

behörighet kan bestå av ett användarnamn och lösenord.  
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6. Resultat 

Vår intervjustudie i ett landsting angående det PA-system landstinget använder för att 

hantera löner och anställningar har resulterat i fyra huvudkategorier och nio under-

kategorier, vilka kommer presenteras nedan. 
 

6.1 Systemets funktion 
Denna huvudkategori innehåller tre underkategorier som handlar om vad systemet används 
till. 
 

6.1.1 Arbetsuppgift 

I denna underkategori framkom det genom informant ett att det i PA-systemet läggs in olika 

typer av information som senare resulterar i en lön. I PA-systemet ändrar, justerar och 

granskar personaladministratörerna informationen som förts in och kontrollerar att 

uppgifterna är korrekta. PA-systemet ger även möjlighet till att simulera en lön vilket en 

intervjuperson anser vara en positiv skillnad jämfört andra system som hen använt tidigare. 

Denna funktion hjälper löneadministratörer att på en gång kunna kontrollera att löner och 

ersättningar blir korrekta istället för att vänta tills lönen utbetalas. Det kommer även fram att 

intervjuperson två tycker att en funktion som kallas för ”lista personer” är en viktig funktion. 

Denna funktion gör det möjligt att för varje anställd kunna kontrollera hur lönen ser ut, 

frånvaro och hur mycket en enskild har arbetat under månaden. Denna informant tycker sig 

även utvecklas med hjälp av PA-systemet som är ett annat än hen arbetat med tidigare. 

Vidare upplevs PA-systemet enligt informant tre bidra till att samla allt runt anställningar på 

ett ställe, exempelvis frånvaro och tjänstledighet. Det viktigaste PA-systemet bidrar med är 

dock att registrera anställningar, hålla koll på vilken organisation som ska betala och vilken 

typ av anställning de anställda har och när den ska upphöra. Informant fem säger att hen får 

mer kunskap om verksamheten och att PA-systemet bidrar med information.  

 
Jag får en kunskap av verksamheten tillexempel om man drar ut en medarbetarelista så får 
man reda på vem/vad personen jobbar med, ålder och lön osv. 
 

Något som upplevs som positivt med PA-systemet är det går att skriva ut anställningsavtal, 

mallar och även dela upp kostnader mellan olika avdelningar. 

Vidare säger informant fem att den funktion hen använder mest är att lägga upp, flytta 

eller ta bort anställningar men inte att lägga upp scheman. En tjänst som informant fem även 

saknar är att kunna skapa statistiska personaluppgifter och mer avancerade listor. Istället får 

informanten använda sig av andra system vilket tycks vara besvärligt.  

 
Det är ju så...krångligt och de är inte alltid realtidsuppdaterade.  

 

Informant sju tar upp att de vanligaste arbetsuppgifterna för denne i PA-systemet är att är att 

skapa och avsluta anställningar samt ta fram anställningsavtal. I samma intervju kommer det 

även fram att det finns en personlig del i IT-systemet för arbetstagare som kallas personlig 

självservice där den anställde kan lägga in till exempel önskemål om ledighet och flextid och 
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detta har alla inom organisationen tillgång till. I intervju åtta kommer det fram att det är 

viktigt att PA-systemet fungerar. Tilliten är stor till systemet och uppgifter om anställda finns 

sällan på andra ställen än i PA-systemet.  
 

Ja det är ju en förutsättning, man märker ibland om det [PA-systemet] står och inte 
fungerar blir man ganska begränsad i vad man kan göra… Då blir man ganska 

handikappad om det inte funkar. 
 

Det anses ständigt uppkomma frågor som behöver besvaras med hjälp av PA-systemet till 

exempel vilka som är anställda och hur länge de har varit det. Informant nummer nio säger 

att när en person blir upplagd i systemet förs alla uppgifter om anställning, lön, tillägg och 

andra saker som rör anställningen in i PA-systemet. Därefter läggs andra delar som 

placeringsschema, frånvaro, närvaro, utbildningar och liknande in i systemet men huvud-

uppgiften för PA-systemet anses vara lönehantering. Informant tio tar upp att PA-systemet 

också används flitigt för att se närvaro, frånvaro och ledigheter och denna information förs 

sedan vidare. 
 

...för det är något som jag informerar andra om också i veckobrev, lediga och på kurser den 
här veckan så att alla har koll på det. 

6.1.2 Drift 

Informant två tog upp att det sällan uppstår fel i systemet och att arbetsplatsen blir bättre 

med hjälp av systemet. Informant tre nämner dock att sättet de arbetar med PA-systemet 

ibland leder till dubbelarbete. Ett exempel som nämns är att semester och sjukdagar kont-

rolleras av både löneadminstratören och HR-avdelningen. Informant fem vet inte om det 

finns begränsningar i systemet då informanten säger sig vara ganska ny på detta arbete. 

Vidare anser informant fem att det finns ett behov av att utveckla sättet PA-systemet och för 

PA-systemet att integreras med andra IT-system.  
 

Men det jag tycker är mer intressant är hur man skulle kunna arbeta utanför systemet alltså 
hur man skulle kunna utveckla systemet så som att koppla ihop dem med andra system på 
ett bättre sätt. 

 

Informant sju tycker att systemet är driftsäkert och inte brukar krascha vilket anses vara 

positivt. Denne informant menar att det snarare handlar om handhavandefel än systemfel 

när problem uppstår.  
 

…jag ändå säga att det uppstår ganska sällan problem som är kopplade till själva systemet. 
 

Informant åtta och nio instämmer i att det sällan är problem med systemet, däremot nämner 

informant åtta att PA-systemet ibland är stoppat eller stängt vid vissa tillfällen och att det då 

inte går att komma in. Framför allt skedde detta i samband med att lönerna skulle verkställas 

men även vid uppdateringar av systemet. Dessa stopp i systemet påverkar alla som dagligen 

arbetar i systemet och informant åtta hade förslag på att dessa stopp i stället borde göras 

under obekväma arbetstider för att ge färre störningar i arbetet. Vidare i intervjun så säger 

intervjupersonen att om de inte hade haft detta IT-system skulle det funnits något annat.  
 

Någonting måste vi ju ha, vi kan inte sköta tiotusen anställda utan personalsystem... 
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Antalet IT-system som används inom HR-arbetet utökas också enligt informant åtta ständigt 

vilket är något som denne ser som något positivt. Informant nio ser på PA-systemet som 

något positivt och skulle inte vilja gå tillbaka till att göra saker manuellt som det var förr. 

 
…nä usch inte gå tillbaka till något sånt, inget manuellt. 

 

Även om informanten är positiv till PA-systemet nämns även att vissa funktioner i PA-

systemet inte fungerar optimalt bland annat när det handlar om att lägga scheman.  
 

…jag lägger inte scheman i det här systemet…det är inte det bästa schemaläggnings-
systemet, utan det finns ju andra som är bättre. 

 

Även om många är positiva till PA-systemet nämner till exempel informant tio att det händer 

att det strular på grund av systemet.  

 
Ja nu till exempel så hade jag en medarbetare som slutade här i februari och gick i pension 
men vikarierade en månad till så skulle jag kolla att det stämde, hennes uppgifter ifrån 
februari, då var de så vitt jag kunde se helt borta. 

 

Informant tio ansåg även förflyttningar inom IT-systemet kunde gå smidigare  
 

…man får liksom backa tillbaka och börja om från början mer eller mindre. 

   

6.2 Utbildning 

Denna kategori handlar om vilka utbildningar och kunskaper de intervjuade har fått på 

arbetsplatsen. 

6.2.1 Inskolning och utbildningsinsatser 

Genom informant ett och fem framkom det i denna underkategori information om att PA-

systemet i sig inte ledde till att informanterna utvecklades i sitt yrke. Informant sju ansåg sig 

däremot utvecklas i sitt arbete med hjälp av PA-systemet, detta eftersom denne från början 

kunde ett annat IT-system från sin tidigare arbetsplats vilket innebär att hen blivit tvungen 

att lära sig nya saker. Informant ett uppger att det PA-system som används har funnits länge 

och att vidareutveckling oftast sker i självservicedelen vilken informanterna inte använder i 

sin yrkesroll. Det är dessutom länge sedan denna person fick en grundintroduktion i PA-

systemet och det förekommer sällan utbildningsdagar men samtidigt var detta inget hen 

saknade. 
 

Men vi har väldigt sällan utbildningsdagar och det behöver vi inte. 

 

Istället brukar informant ett få snabba utbildningsinsatser och lära sig allt eftersom. Vidare 

berättar informanten att vid problem med systemet går det att ta kontakt med systemägaren 

för att lösa problemet. Det går även att kontakta systemutvecklarna för att få hjälp. 

Informant två har inte upplevt några begränsningar hittills men säger sig vara för ny i 

systemet för att kunna uttala sig. Vidare i intervjun säger informanten att hen har gått runt 

och studerat hur övrig personal arbetar med systemet för att lära sig men även lärt sig genom 
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att prova på själv samt att hen kommer att gå en mer formell utbildning senare. Informant 

åtta och nio säger även de att de lär sig genom att använda systemet. Vid problem försöker 

både informant två och sex att först lösa det själv men går inte detta frågas kollegorna.  
 

Då springer jag till mina kollegor. 

 

Att fråga kollegor om hjälp var också något som informant fyra, sex, sju, åtta, nio och tio 

använde sig av. Informant tre uppger sig fått en del av sina kunskaper genom sin företrädare. 

Informant fyra beskriver att alla måste gå en grundutbildning för att skaffa sig kunskaper 

men för att skaffa sig mer kunnande måste du själv anmäla dig till två olika vidare-

utbildningar. Dessa utbildningar är frivilliga och det är upp till den enskilde att ta ansvar för 

att lära sig mer om systemet. 

Vid förändringar i PA-systemet uppger informant två, tre fyra och fem att informationen 

kommer via mejl från personer som är systemägare eller systemansvariga. Informant nio 

nämner att ny kunskap om systemet hämtas från mailen men också via intranätet. Informant 

fem säger i likhet med informant fyra att denne fått en utbildning och uppgav ytterligare att 

den som höll i denna var duktig på att lära ut.  
 

Jo jag tyckte hon som höll i den var mycket kompetent och hon har blivit mitt backoffice så 
det är hon jag kontaktar när jag har frågor. 

 

Vidare i intervjun säger informanten att det finns många saker att lära sig och att allt inte går 

att lära sig med hjälp av utbildning. Informant sex uppgav att hen deltog i möten en gång i 

veckan där information och kunskaper om PA-systemet förmedlades. Informant sju uppger 

att den större delen av utbildningen har skett genom kollegor samt två korta sittningar med 

systemansvarige för att lära sig något denne informant inte upplevt fullt tillfredställande.  
 

Men jag tycker att man skulle ha en mer strukturerad utbildning. 

 

Informant sju skulle också önska någon sorts heldagsföreläsning av den som är ansvarig för 

systemet för att få mer tid till att sätta sig in i hur PA-systemet fungerar. Vidare säger 

informant sju att hen har fått en liten bok som ska hjälpa till vid problem i PA-systemet men 

uppger i likhet med flera övriga informanter att kollegorna är till stor hjälp.  
 

…den bästa informationen den får jag av mina kollegor faktiskt… 

 
Även informant fem nämner att det finns en bok som ska hjälpa till vid problem.  
 

Det finns en lathund som visar hur man ska göra saker som borde minska risker att man 
gör det [gör fel]… 

 

Informant åtta lämnar liknande uppgifter när hen tar upp att landstingets intranät innehåller 

manualer för att lösa många problem. Informant åtta, nio och tio uppger i likhet med det 

informant ett att de fick utbildning i PA-systemet för väldigt länge sedan men enbart 

informant åtta uppger sig ha fått påbyggnadsutbildningar efteråt och att hen även har 

möjlighet att fråga mer kunniga i systemet för att lösa problem. Informant åtta uppger sig ha 

bra kontakt med systemansvarige för att få hjälp att skaffa sig ny kunskap om PA-systemet. 

Informant åtta uppger också att det tidigare förekom möten där alla fick information av 
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systemansvarige om förändringar som är på gång samt att det vid större förändringar har det 

hållits introduktionskurser i labbmiljö vilket upplevts fungera bra. 

6.2.2 Kunskaper att hantera systemet 

Resulatet visar här via informant två som berättar att hen upplever att denne inte har 

kunskaper att sätta sin personliga prägel på PA-systemet. Informant tre tycker sig utvecklas 

och skaffar nya kunskaper i PA-systemet. Informant tre har tidigare nämnt att hen hämtade 

kunskaper från sin företrädare och nämner att detta kan leda till bristfälliga kunskaper i 

systemet vilket sedan kan föras vidare till nästa person. 
 

Ett problem med inskolning är att om personen gör på ett förenklat sätt så lär den ut detta 
sättet och det kan leda till en bristfällighet…av förståelse och användandet av systemet, 
detta kan bli värre när jag ska lära nästa… 

 

Informant fyra upplever att det är dennes egna kunskaper som är en begränsning i använd-

andet av PA-systemet och skulle vilja lära sig mer men nämner ytterligare att detta kan vara 

upp till en själv. 
 

Det är mina kunskaper som är begränsningen, det är jag helt övertygad om. 
 

Vidare säger informanten att hen får nya kunskaper och att det är viktigt att ha kunskap om 

funktioner i PA-systemet. Informant fem säger att det beror på kunskaperna och inte PA-

systemet om personalen gör fel vid olika tillfällen. Det förekommer också att någon ur per-

sonalen skriver in något hen tror är rätt men att det är egentligen fel vilket leder till dåliga 

konsekvenser i systemet. Informant tio tror också att problemen i PA-systemet mycket väl 

kan bero på för dåliga kunskaper och erfarenheter och att hen inte fördjupat sig så lika 

mycket som det krävs.  
 

…jag har ju som sagt inte fördjupat mig på det sätt som jag kanske borde. 

 

Informant sju nämner fler gemensamma träffar för att utbyta kunskaper ”kollegor emellan” 

som en bra idé vilken hen tror skulle kunna lösa många problem.  

 
…Så om man hade mer sådana här gemensamma träffar som man fick chansen att dela med 
sig av sådana erfarenheter vore viktigt. 
 

Informant åtta nämner att tidigare kunde personalen lämna in synpunkter på PA-systemet 

men att landstinget nu håller på att gå från klientapplikationen till webbapplikationen och 

synpunkter på klientapplikationen tas det därför ingen hänsyn till. Informant nio säger att en 

enskild inte kan göra större förändringar i PA-systemet då hen saknar kunskaper om 

systemet men att en enskild däremot kan ge synpunkter vid uppdateringar. Att skriva ner 

saker hur saker görs i systemet användes även som ett sätt att dokumentera kunskap. 
 

Om jag gör någonting för första gången brukar jag skriva ner en liten lathund… 
 

 

6.3 Användarvänlighet 
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Denna kategori handlar om vad användarna tycker om PA-systemet och hur det är att 

använda samt hur detta påverkar deras arbete. 

6.3.1 Svårt att använda 

Resultatet påvisar i denna underkategori att systemet upplevs krångligt och att det borde 

finnas ett enklare sätt att att arbeta på. Informat sju säger:  

 
Personligen tycker jag att systemet kan vara lite krångligt ... det skulle kunna vara enklare 
liksom ... 
 

Det framgår ytterligare i resultatet att det finns för många val och rutor som ska kryssas i för 

att nå dit användaren vill. De upplever att det saknas en tydlighet i delar av systemet, 

exempelvis i rapportdelen vilket nämns av informant tre. 

6.3.2 Bidrag till verksamheten 

Resultatet visar att informanterna anser att de får en överblick av verksamheten och får 

kunskap genom PA-systemet. Det skiljer sig dock i hur mycket infomanterna tycker att det 

bidrar i deras arbete, informant ett säger ”Ja det bidrar ju till hela mitt arbete ...” och 

informant fem säger ” … bidrar i stora delar ...”. Det som framgår i intervjuerna är att alla 

informanterna anser att PA-systemet bidrar men ha svårt att uttrycka med vad eller hur 

mycket, då de tankarna inte har uppkommit tidigare. 

6.3.3 Begränsningar 

Att inte kunna använda informationen som finns i systemet på ett önskvärt sätt är en 

begränsning som tydligt framkommer. Informant ett säger:  

 
All information finns ju i burken man skulle kunna trycka ut den. 

 

Det hen säger är att allt finns i systemet och borde bara vara att skriva ut det men det går 

inte. 

De flesta tycker att det är enklare att använda systemet än att göra saker manuellt, men 

det finns ändå synpunkter på hur hen skulle kunna utveckla och förbättra PA-systemet. 

Informant tio säger: 

 
Nja alltså i grunden [om det är användarvänligt], i stort sett är det väl det men jag kan ju 
tänka mig att det skulle kunna vara betydligt smidigare... 
 

Det kan handla om att hen tycker systemet inte är tillräckligt effektivt och att det blir 

omständigt när hen ska navigera i det eller att det saknas funktioner som att det borde finnas 

en blankettbas. Som tidigare nämnts av informant sex i kategorin drift, så förekom 

driftsstopp när lönen skulle utbetalas och detta ansågs begränsa arbetet. Att de personer som 

vi intervjuat har olika erfarenhet och kunskap till hur systemet ska användas skapar en 

otydlighet i hur de ska förhålla sig till informationen som läggs in i PA-systemet. Informant 

tre säger: 

 
Nackdelar kan vara att det finns vissa formulär som främst är till för att skapa statistik, 
dessa är man olika lärda i och anses olika viktiga att fylla i. 
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Andra synpunkter som kommer fram av våra intervjuer är att det tar lång tid att lära sig 

systemet, för lång tid anser informant fem. Även informant sju tar upp detta. 
 

…det krävs en ganska lång tid och…learning by doing innan du verkligen förstår dig på 
systemet. 

 

Användarna upplever att det saknas funktioner i PA-systemet som skulle kunna underlätta 

deras arbete och göra användandet mer effektivt. Informant fyra uttrycker sig:  
 

Att kunna skriva in saker mer själv, istället för att bara välja från rullister, större utrymme 
för att skriva in om en är på utbildning ... utformning mer som ett CV. 

 

En annan begränsning som framgår när vi pratar med informant tre är att hen blir utloggad 

ur systemet för snabbt och detta leder till ett störningsmoment 
 

En begränsning är när tiden för utloggning som jag tycker är för kort och man jobbar ofta i 
parallella system så om man går till ett system och sen tillbaka måste man logga in igen... 
 

Hen kommer med förslaget att ha en gemensam inloggning så hen har tillgång till det 

parallella systemet. Behörighet är en annan sak som diskuteras då hen beskriver att när det 

blir fel så måste hen be kollegor som har en annan typ av behörighet att gå in i systemet och 

åtgärda de fel hen gjort. Det kan bero på att den systemanansvarige medvetet skapat en 

kontrollfunktion så flera personer måste vara med i beslutsfattandet säger informanten. 
 

6.3.4 Gränssnitt 

Det finns flera gränssnitt på systemet, de som diskuteras mest är en webbaserad- och en 

klientversion, vilka väcker tankar och åsikter hos användarna. Den webbaserade loggar hen 

in i via en webbläsare och klienten ligger som ikon på skrivbordet. Uppfattningen om dessa 

är olika, vissa tycker klienten är gammalmodig och inte användarvänlig, informant tre 

uttrycker det så här: 

 
Klienten ser ut som den kommer från 70-talet så den har jag inte så mycket för. 
  

Men det finns även de som föredrar att använda “klienten” då informant två säger: 
  
De har inte riktigt mött upp varandra än som jag fattar de... Det är bara via klienten som 
jag använder... 
 

Ytterligare verkar det finnas en konflikt i hur hen ska förhålla sig till de olika gränssnitten och 

vissa informanter säger att klienten ska läggas ner och det är endast den webbaserade som 

ska finnas kvar. Att det finns två system uppfattas märkligt och skapar missförstånd i 

hanteringen av ärenden. Anledningen till att nerläggningen inte är gjord kan bero på att de 

olika gränssnitten inte är helt synkroniserade och det finns skillnader i vad hen kan göra i 

dem. Informant tre tar upp problematiken med att de olika gränssnitten inte är 

synkroniserade och berättar att när hen skriver anteckningar syns det bara i ett gränssnitt. 

En annan skillnad mellan de två gränssnitten är att när hen ska flytta en persons anställning 

från en avdelning till en annan, så står fortfarande den gamla avdelningen kvar som 
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utbetalare av den anställdes lön och då måste informant tre gå in manuellt och ändra det. 

Ytterligare säger informant åtta: 

 
… väldigt knepigt om man är i klienten och ska skriva ut ett anställningsavtal så måste man 
gå över till webben... 

 

Detta tyder på att de olika gränssnitten kan fylla olika funktioner och inte är helt kompletta 

var och en för sig. Informant tio uttrycker sig:  

 
… sen är det ett problem tycker jag ... som jag uppfattar det är inte synkade webb och IT-
systemet med varandra 
 

Samtliga informanter använder samma system, som har varit i bruk sedan 1993 och systemet 

upplevs inte har utvecklas tillräckligt för att kännas modernt och uppfyller inte användarnas 

krav. Under intervjuerna diskuteras det om huruvida det skulle vara behövligt att byta ut 

systemet till något helt nytt. Informant nio säger: 

 
Det skulle räcka med ett system som fungerar övertäckande och nu är IT-systemet lite 
gammalt kanske. PS-webb är ju mer uppdaterad och lätthanterligt för gemene man, för det 
är där de går in ofta. 

 

6.3.5 Upplevelse 

De anställda får lämna synpunkter på systemet och det utvecklas kontinuerligt, men det 

upplevs ta för lång tid och de förändringar som görs uppfyller inte förväntningarna. Vid 

förändringar, till exempel ändrad lagstiftning, ställs nya krav på systemet som det inte kan 

uppfylla. Informant ett säger: 

 
Nackdelen är att det inte fungerar som det är tänkt från början... 

 

Hur användarna känner personligen inför hur mycket de kan påverka systemet är olika men 

överlag är det negativ kritik som framkommer, de är också införstådda med att det är svårt 

att ändra systemet. Informant fem tycker det tar för lång tid från det att synpunkten är 

lämnad till förändringen sker: 
 

Jag har en viss möjlighet att [personligen påverka systemet]… Dock tar denna loopen 
väldigt lång tid innan det sker någon förändring... 

 

Tack vare att systemet inte alltid lever upp till verksamhetens krav och att den anställde inte 

kan utföra det som behövs göras hittar personalen alternativa lösningar för att kunna hantera 

sina arbetsuppgifter i systemet, informant fyra säger: 

 
 Det finns jättebra support på sjukhuset som vi kan ringa om man skulle behöva det... 

 

Det finns ytterligare en person som kommer med förslaget att skapa en wiki, så när 

problematik uppstår kan användarna söka i den eller själv fylla i hur problemet avhjälps. 

Dock inträffar det att hen måste gå utanför systemet för att lösa sina arbetsuppgifter, 

informant ett säger: 
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 Jo det finns saker om vi vill ha men som vi inte får. Tex att kunna ta ut saker som vi skulle 
vilja och ska man göra det får man räknar för hand. 
 

Medan informant fem har en hög tro på att använda systemet och väljer att göra det fast att 

det skulle vara smidigare att göra det utför systemet. 
 

6.4 Kontrollfunktion 

Denna huvudkategori handlar om avsaknad av kontrollsystem i PA-systemet och hur detta 

påverkar arbetet med systemet. 

Det framkommer att de anställda måste sitta och kontrollera att uppgifterna i systemet är 

korrekta. Detta leder till att fel och misstag, men även om något håller på att utgå till exempel 

om en anställning som löper ut, måste hållas under uppsikt av en fysisk person. Tiden som 

läggs på det gör att andra viktiga uppdrag åsidosätts och detta påverkar den anställde så att 

denne upplever sig inte kunna sköta sitt jobb fullt ut. PA-systemet kontrollerar inte sig själv 

och detta leder till att problem kan uppdagas först i efterhand. I intervju sex kommer det 

fram att det inte är enkelt att rätta till saker om det blir fel, där nämns skatten som ett 

exempel. Skatten kan vara svår att göra justeringar i och att samtidigt kunna få korrekta 

utbetalningar samma månad. Istället blir den en löneskuld vilken sedan kan ta flera månader 

att kunna nollställa om då en anställd har råkat lägga in fel skattesats skapar detta rätt stora 

problem. Det är många funktioner och mycket som sker i systemet, därför borde bevakningen 

vara bättre och ske på ett smidigare sätt. Det resultatet visar att att som användarna måste ha 

god kännedom i och hur systemet fungerar för att veta riskerna. PA-systemet säger inte till 

om det har blivit fel, utan det får användaren veta av en fysik person som har upptäckt det, 

informant nio säger: 

 
Nackdelen kan vara om man gör fel så får man inte någon riktigt hjälp, det borde blinka 
eller någonting utan då kommer det ofta från lön som får ett felmeddelande och då måste 
dom ringa till mig och så gör jag rätt, det vore bättre om jag fick upp något direkt, kan jag 
tycka. 

 

Detta innebär att tid läggs på att rätta fel och kontrollera, istället för att lägga den tiden på 

andra viktiga arbetsuppgifter. Tiden för att åtgärda fel kan tas från andra enheter och skapar 

ett beroende av yttre kompetens som arbetar just i det området felet finns. Informant sju 

beskriver detta så här: 

 
Ehh, det man får mest frågor om från cheferna och måste gå in och kolla det är ju 
anställningen, lön det kan vara allt sånt där för ofta kan det vara om den här personen 
ligger fel, ja någonting liknade så oftast får man frågor på det ... 

 

Informant fyra säger att hen litar på att personalen inte missbrukar förtroendet och lägger in 

korrekta uppgifter i systemet gällande sin lön men i om med att systemet inte kontrollerar sig 

själv så leder det att informationen inte kontrollerad alls. 
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7. Analys 

Genom våra intervjuer har det kommit fram att PA-systemets huvuduppgift är att hantera 

anställdas löner och anställningsavtal. För att kunna göra detta är systemet kopplat till andra 

IT-system där man får information om sjukfrånvaro, lagstiftning och tidsrapportering. PA-

systemet lämnar även ut uppgifter till andra IT-system till exempel när information går till 

banken och lön utbetalas. Flera informanter uppgav att det saknas funktioner i PA-systemet 

och att det var för krångligt, detta trots att anställda har lämnat sina synpunkter till 

systemägare och systemutvecklare. Det framkom att PA-systemet hjälpte till att skapa en 

bättre överblick och struktur över de anställda inom organisationen. Enligt Bondarouk och 

Ruël (2013) sker utvecklingen i e-HRM snabbt men det verkar som systemet vi undersökt 

inte hinner med att förbättras i den takt som behövs. På grund av att systemet funnits sedan 

1993 kan upplevelsen av användarna om att uppdateringarna är bristfälliga grundas på 

problematik som funnits sedan lång tid tillbaka. En ytterligare orsak kan vara att det som 

Troshani et al (2011) tar upp om att det kan finnas en skillnad på inställningen hos 

medarbetare till IT-innovationer mellan privat och offentlig sektor. Där offentlig sektor ofta 

är mindre benägna att ta till sig nya innovationer. Det har också framkommit att IT-systemet 

är driftsäkert och när det väl är stopp så är det ofta planerat och bland annat bero på att löner 

ska kunna verkställas.  

När vi intervjuade informanterna framkom det tydliga skillnader i utbildningsinsatser. 

Dels att det inte finns några färdiga rutiner för inskolning i systemet men även att 

inställningen från personerna till vad som anses viktigt skiljde sig åt. Det framkommer att 

mycket av utbildningen är informell istället för att någon med formell kompetens håller i 

introduktionen av PA-systemet. Detta kan skapa en skillnad i kunskaper mellan de som 

arbetar i systemet redan vid introduktionen i systemet. Eftersom mycket av den informella 

utbildningen visade sig ske inom samma yrkeskategori skulle detta utbildningssätt även 

kunna bidra till att det skapas kunskapsskillnader mellan olika yrkeskategorier.  

Om kunskaperna om systemet skiljer sig mellan exempelvis en avdelningschef och en 

lönespecialist skulle detta i sin tur kunna tänkas leda till samarbetsproblem dem emellan på 

grund utav att de inte förstår hur den andra yrkeskategorin använder sig av systemet. Att det 

visat sig finnas stora skillnader i kunskap att hantera systemet vilket i sin tur leder till 

svårigheter för oss att göra antaganden om själva systemets möjligheter och begränsningar. 

Vi anser oss inte med säkerhet kunna uttala oss om hur bra eller dåligt systemet är med tanke 

på att flera av informanterna själva upplevt att det funnits begränsningar kopplade till deras 

bristande kunskaper. 

Samtidigt anser vi oss inte kunna utesluta att svårigheter att använda PA-systemet enbart 

beror på bristande kunskaper hos användaren. Vi ställer oss även frågan om PA-systemet är 

tillräckligt användarvänligt. Det var flera som upplevde systemet krångligt och att det 

saknades möjlighet att personligen påverka utformningen av systemet. Något som upplevdes 

som ett problem var att fel kunde uppkomma i systemet, ofta på grund av mänskliga faktorer. 

PA-systemet saknade kontrollfunktioner för att upptäcka dessa, istället skedde denna 

kontroll manuellt vilket tog mycket tid från andra viktiga arbetsuppgifter. Enligt Troshani et 

al (2011) är faktorer som integration, användarvänlighet, tillgänglighet, effektivitet och 

leverantörsupport viktiga för att man ska få en positiv inverkan på implementering av HRIS. 
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Dessa kriterier är något inte vi anser att systemet lever upp till. Även om systemet bidrar till 

verksamheten upplevs det finnas för många begränsningar. Det framkommer i intervjuerna 

att informationen som finns i systemet kan vara svåra att hantera och att man inte kan göra 

det man vill med den. Något som ytterligare försvårar är att det finns olika gränssnitt som 

skapar både konflikt mellan de anställda om vilket gränssnitt som bör användas men även 

hos den enskilde då denne inte kan utföra sitt arbete i ett och samma utan måste växla 

mellan dem. Det som får systemet att fungerar så pass bra som det ändå gör kan ha att göra 

med att man får bra support ifrån systemägaren och kollegor.  
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8. Slutsats 

Att många informanter uppgav sig sakna tillräckligt med kunskap om systemet försvårar vår 

analys om huruvida det enskilda PA-systemet främjar eller begränsar HR-arbete. Om 

informanterna inte har tillräckligt med kunskap blir det också svårt att utnyttja systemets 

fulla potential. Sammanfattningsvis vill vi ändå hävda att vår undersökning visar att PA-

systemet i stort främjar HR-arbetet i de yrkeskategorier vi studerat och att det inte är ett 

alternativ att bedriva en HR-verksamhet utan ett IT-system. PA-systemet hjälpte till att 

skapa struktur och överblick för sina användare. De problem som PA-systemet ändå hade, 

handlade ofta om bristfälliga gränssnitt och funktioner samt bristfällig användarvänlighet. 

De yttre faktorer som visade sig begränsa användandet av PA-systemet var bristfällig ut-

bildning, kunskap och kompetens inom PA-systemet, vilket i sin tur begränsade HR-arbetet 

samtidigt handlar dessa faktorer egentligen inte om själva systemet. De resultat vi fått fram 

anser vi borde till viss del gå att generalisera i det aktuella landstinget med tanke på att vi 

ändå inkluderat informanter från flera olika yrkeskategorier. Samtidigt har det i vissa fall 

framkommit motstridiga uppgifter vilket vi anser gör att resultatet bör beaktas med en viss 

försiktighet. Vi anser att resultatet inte går att överföra på andra landsting med tanke på att 

de kan ha ett annat PA-system samt en annan organisatorisk uppbyggnad för utbildning i PA-

systemet. 
 

8.1 Rekommendation 

Utifrån vår undersökning av detta PA-system har vi kommit fram till ett antal 

rekommendationer:  

PA-systemet borde kunna kontrollera informationen som läggs in på ett mer effektivt sätt. 

I nuläget är det fysiska personer som manuellt letar efter fel vilket tar mycket tid i anspråk för 

dessa personer. Detta anser vi i många fall skulle kunna vara systemets uppgift. 

För att kunna skapa en mer rättvis bild av huruvida PA-systemet främjar eller begränsar 

HR-arbete, anser vi att landstinget bör tillhandahålla gemensamma utbildningar i flera steg 

vilka alla anställda måste delta i. Dels när man blir anställd dels kontinuerligt under sin 

anställningstid för att hålla sig uppdaterad. Dessutom anser vi att de olika avdelningarna bör 

få en bättre förståelse hur andra arbetar med PA-systemet detta kan göras genom gemen-

samma möten mellan de anställda och även mellan olika yrkeskategorierna.  

Något annat vi anser bör åtgärdas är att det finns flera gränssnitt vilket skapar en konflikt 

i användandet. Både för att de inte är helt synkroniserade med varandra men även att det 

skapar en konflikt mellan vilket gränssnitt man ska arbeta i. Detta påverkar även 

möjligheterna att uppdatera systemet på ett negativt sätt genom att det skapar en splittring 

mellan de olika gränssnitten och dess användare. Därför rekommenderar vi att bara ett 

gemensamt gränssnitt används. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Man eller kvinna 

Anställningslängd 

Position (arbetsuppgifter) 

 

Relation till systemet 

1. Vilka tekniska lösningar använder ni när det gäller HR? 

2. På vilket sätt bidrar systemet till arbetet? 

3. Vilken tjänst är viktigast i systemet för er? 

 

Upplevelse av systemet 

4. Upplever du att systemet du använder bidrar eller inte till HR-arbetet? 

5. Finns det begränsningar i systemet? 

6. Ser du några fördelar och/eller nackdelar som skapas med systemet? 

7. Upplever du att systemet är användarvänligt? 

 

Systemets påverkan på verksamheten 

8. Uppstår det ofta problem med systemet? 

9. Blir arbetsplatsen bättre med hjälp av IT- systemet? 

 

Möjligheten till personlig påverkan av systemet 

10. Upplever du att du utvecklas som chef, HR- specialist och lönehandläggare med hjälp av 

IT- systemet? 

11. Upplever ni att det blir enklare att använda systemet än att göra det manuellt?  

12. Har du möjlighet att personligen påverka systemets utformning 

13. Finns det någon funktion/tjänst som ni anser saknas i IT- systemet? 

 

Vad har du fått för verktyg/kunskaper att använda dig av systemet 

14. Har du fått någon utbildning i systemet och i så fall vad tyckte du om den? 

15. Vad gör du när du stöter på utmaningar i systemet? 

16. Hur får du information om det sker förändringar i systemet? 

17. Vilken är din största informationskälla när det gäller systemet? 


