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Abstract 

The matching process- A project on improvement work in municipal operations 

Viktoria Morin Berglund 

The purpose of the study is to investigate and map a review of how the staffing unit's main 

process; The matching process is currently in place, and the report will examine how the 

matching process can be improved, so that qualitative improvements can facilitate the 

everyday work of staffing planners. The study is based on two questions; What does the 

matching process currently look like? And how can the matching process be improved? 

The study is a qualitative case study where the data material consists of interviews, collection 

of individual process mappings and review of official and internal documents. The results of 

the collected data show that the staffing unit consists of a close-knit group of employees who 

are perceived to have the feeling of meaningfulness and trust in their work. 

Furthermore, the study concludes that there are ambiguities and shortcomings within existing 

routines, quality assurance, division of responsibilities, as well as within the communication 

and information channels.  This means that it can partly contribute to unnecessary stress, long 

waiting times and ambiguities that are perceived to exist in the staffing unit's collaboration 

with other activities.  Partly because it leads to the training of new and temporary employees 

currently taking place orally, that follow-ups and checks are carried out when time allows. 

The improvement possibilities proposed to the staffing unit are two ways of working, process 

management and the springboard. By introducing the working methods, the knowledge that is 

currently not documented is documented, a clear structure emerges on how the collaboration 

between the operations should look, and clear routines on quality assurance are created.  The 

result is that staffing planners’ everyday work can be facilitated.  

 

Keywords: collaboration, improvement work, process management, process mapping, 

offensive quality development, organizational structure, quality management 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka och kartlägga en översyn över hur bemanningsenhetens 

huvudprocess; matchningsprocessen ser ut i nuläget, vidare ska rapporten undersöka hur 

matchningsprocessen kan förbättras, samt att identifiera kvalitativa förbättringar vilka kan 

underlätta bemanningsplanerarnas vardagliga arbete. Studien bygger på två frågeställningar; 

Hur ser matchningsprocessen ut i nuläget? Och Hur kan matchningsprocessen förbättras? 

Studien är en kvalitativ fallstudie där datamaterialet består av intervjuer, insamling av 

individuella processkartläggningar samt granskning av officiella och interna dokument. 

Resultatet av det insamlade datamaterialet påvisar att bemanningsenheten består av en 

sammansvetsad grupp medarbetare som upplevs ha känslan av meningsfullhet och tillit till sitt 

arbete. 

Vidare resulterar studien i att det finns otydligheter och brister inom befintliga rutiner, 

kvalitetssäkring, ansvarsfördelning, samt inom kommunikations- och informationsvägarna. 

Vilket leder till att det dels kan bidra till onödiga stressmoment, långa väntetider och 

otydligheter som upplevs finnas i bemanningsenhetens samverkan med andra verksamheter. 

Dels att det leder till att upplärningen av nya och tillfälliga medarbetare i nuläget sker 

muntligt, att uppföljningar och kontroller genomförs vid mån av tid. 

Förbättringsmöjligheterna som därav föreslås till bemanningsenheten, är två arbetssätt, 

processledning och språngbrädan. Genom att införa arbetssätten, dokumenteras den kunskap 

som i nuläget inte finns dokumenterade, en tydlig struktur framträder på hur samverkan 

mellan verksamheterna ska se ut, och tydliga rutiner på kvalitetssäkringen skapas. Resultatet 

blir att bemanningsplanerarens vardagliga arbete kan underlättas.  

 

Nyckelord: förbättringsarbete, kvalitetsledning, processledning, offensiv kvalitetsutveckling, 

processkartläggning, samverkan, organisationsstruktur  
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1. Introduktion 

I detta kapitel introduceras vad rapporten ämnar studera, bakgrunden om 

värdorganisationen samt syftet och problemfrågeställningar. 

1.1 Inledning 

Kvalitet och kvalitetsutveckling är något som ofta förknippas med vinstdrivande 

organisationer. Men världen krymper allt mer, vilket innebär att gränser mellan privat och 

offentlig verksamhet suddas ut allt mer. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rapporterar 

om hur Sveriges kommuner står inför många olika utmaningar, varav digitalisering, 

kompetensförsörjning samt det utökade behovet av välfärdens tjänster är några av dessa. I 

dagsläget konkurrerar kommunerna inte enbart gentemot varandra, utan även gentemot den 

privata arbetsmarknaden, vilket ökar kravet på kommunen att bli en attraktiv arbetsplats, 

identifiera nya effektivare arbetssätt samt att arbeta för ett hållbart arbetsliv (SKR, 2020). 

Den hårda konkurrens arbetsmarknaden innebär att ett mer allmänt och systematiskt offensivt 

arbete som inriktas mot ständiga kvalitetsförbättringar inom kommunen behöver utvecklas 

(Bergman och Klefsjö. 2012. s, 18). Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling i syftet att få 

till en praktiskt fungerande kvalitets- och verksamhetsutveckling, leder till att kommunen 

tydligare ser vilken kompetens som redan finns, kan förändra sina arbetssätt, utveckla 

samarbetet mellan olika yrkesgrupper och mellan verksamheterna samt använda sig av de 

möjligheter digitaliseringens ger på ett konkret sätt (SKR, 2018).  

“Nya arbetsuppgifter kan bli utvecklande utmaningar för en befintlig eller 

ny arbetsgrupp. Se över vem som gör vad och fördela arbetsuppgifterna och 

roller på ett nytt sätt mellan olika yrkesgrupper, så når vi bättre resultat. 

Helt andra kompetenser och nya yrken kan också gå in och utveckla 

verksamheten och bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Att använda 

kompetensen rätt ökar förutsättningarna för att säkra kvaliteten…” SKR 

(2018). 

Forskning kring en hel kommun och offensiv kvalitetsutveckling, resulterar i ungefär 73370 

resultat inom de närmaste 5 åren när nyckelorden Quality Management in Municipalities 

(kvalitetsledning i kommuner) används. Vilket tyder på att intresset är relativt stort, samt att 

kommunen skulle kunna ha stor nytta av att jobba mer med kvalitetsutveckling.  

En förutsättning för att kunna få en kommun att utvecklas, känna viljan att implementera 

offensiv kvalitetsutveckling och inse vikten i att praktisera det, är att kommunen som 

organisation är en lärande organisation (Thorsvik och Jacobsen. 2014. s, 334). Dock kan detta 

försvåras eftersom en kommun har en omfattande organisationsstruktur, med flera olika 

förvaltningar, vilka alla drivs på olika sätt. Vilket Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 64–64) 

menar är en funktionsbaserad gruppering.  

De olika förvaltningarna har även egna mål inom sin förvaltning, utöver de övergripande 

målen som kommunen har kommit fram till. Detta kan enligt Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 
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64–65) leda till några av de nackdelarna med en funktionsbaserad gruppering. Vilka är att det 

lätt kan bli samordningsproblem mellan förvaltningarna samt att helhetssynen kan förloras.  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 38) är helhetssynen är en viktig förutsättning inom 

offensiv kvalitetsutveckling där “man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt 

förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”  

En fördel med en funktionsbaserad gruppering är att, en enskild verksamhet inom kommunen 

kan införa en praktiskt fungerande kvalitets- och verksamhetsutveckling, utan att hela 

kommunen förändras. Flera exempel från olika forskningspublikationer och examensarbeten 

finns, där det har skrivits om teoretiska försök att införa offensiv kvalitetsutveckling i en 

enskild kommunal verksamhet. Exempelvis har Stenmark (2017), skrivit ett examensarbete på 

att utforska en förändringsprocess, där verksamheten gick från en traditionell förvaltning till 

att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling. Tillika har Wikström et al. (2021) forskat om 

förbättringsarbetet gällande arbetsmiljöprocesser inom sjukvården. Dock finns det ingen 

tidsnära forskning som går att relatera till denna rapports studie, vilket leder till att en bredare 

infallsvinkel för lämpligt forskningsmaterial behövdes.  

1.1.1 Bakgrundsinformation  

Denna studie är genomförd på en enskild kommunal verksamhet, bemanningsenheten, som 

består av tio bemanningsplanerare och en bemanningschef. Bemanningsenheten är en 

stödverksamhet till flera av kommunens andra verksamheter och har därmed en central roll 

inom kommunen. Bemanningsenhetens uppdrag är att tillgodose de övriga verksamheterna 

med vikarier vid frånvaro. I uppdraget ingår även rekrytering av vikarier, att bistå 

verksamheterna vid frågor om rekrytering och vikariat, samt frånvarocentralen, dit 

verksamheternas medarbetare, ringer när de är frånvarande från sitt arbete. Verksamheterna 

som i nuläget är knutna till bemanningsenheten är: Äldreomsorgen, Lokalvård, 

Funktionshinderomsorgen, Personlig Assistentomsorgen, Psykiatrin, Måltidservice, 

Vaktmästeri, Förskola, Skola och Kontaktcenter.  

Vidare inom offensiv kvalitetsutveckling används begreppet processer för de värdeskapande 

aktiviteter som utgör bemanningsenhetens dagliga arbete. Vilket innebär att studien utgår från 

processperspektivet för att undersöka bemanningsenheten. 

I förstudien var det första steget att kartlägga en övergripande systemanalys (PBSM; figur 1) 

för bemanningsenheten som baserats på ett processperspektiv (Isaksson, 2021, s. 19–22).   
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Figur 1 Teoretiska PBSM; Bemanningsenhetens övergripande systemanalys utifrån ett processperspektiv (Isaksson, 2021) 

I det andra steget genomfördes en processkartläggning (Isaksson, 2021, s. 19–22). 

Processkartläggningen är den som i denna rapport benämns som den teoretiska 

processkartläggningen (bilaga 1). Orsaken är att kartläggningen genomfördes utifrån 

granskningen av dokument som tilldelats.  

I syftet att förstå matchningsprocessen som är bemanningsenhetens huvudprocess, 

visualiseras den som ett flödesschema (figur 2). Flödesschemat visar även riktningar över hur 

de teoretiska kommunikations- och informationsvägarna ser ut enligt den teoretiska 

processkartläggningen. 

Figur 2 Teoretiska matchningsprocessen, samt kommunikations- och informationsvägar. 
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1.2 Problembeskrivning 

När det gäller den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden berörs även bemanningsenheten 

likväl som resten av kommunen, särskilt gällande hur de använder sin befintliga kompetens, 

hur effektiva deras arbetssätt är, samt hur deras samverkan mellan de olika verksamheterna 

fungerar. En förutsättning för att svara på frågan hur? innebär att det finns en översyn av hela 

matchningsprocessens processkedja, vilket bemanningsenheten i nuläget inte har. Vilket leder 

till att bemanningsenhetens allmänna och systematiska offensivt arbete i nuläget inte 

utvecklas. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och kartlägga en översyn av bemanningsenhetens 

huvudprocess matchningsprocessen, vilket innefattar; från att ett behov av vikarie uppstår, till 

att behovet är täckt (figur 2). Vidare ska rapporten djupare analysera hur matchningsprocessen 

kan förbättras samt identifiera kvalitativa förbättringar som underlättar 

bemanningsplanerarnas vardagliga arbete.  

Frågeställningar:  

1. Hur ser matchningsprocessen ut i nuläget? 
2. Hur kan matchningsprocessen förbättras?   

2. Teori 

I detta kapitel redovisas den teoretiska bakgrunden, vilket innebär relevanta teorier inom 

rapportens övergripande områden. Teorin omfattar, organisationsstruktur, offensiv 

kvalitetsutveckling samt processer.  

2.1 Organisationsstruktur 

Inom varje organisation finns det någon form av organisationsstruktur, Vilket innebär att det 

är strukturen som definierar hur arbetsuppgifter fördelas, grupperas och samordnas. 

Strukturen definierar även hur besluten ska fördelas mellan ledarna och medarbetarna. 

Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 60) menar att organisationsstrukturen har tre generella 

effekter på beteenden: Specialisering, Koordinering, Stabilitet i beteendet 

I rapporten är det främst en formell organisationsstruktur som behandlas. Vilket är en formellt 

beslutad arbetsfördelning i syftet att främja samordningen mellan olika enheter, 

befogenhetsfördelning samt ett system för styrning, koordinering och kontroll av arbetet som 

utförs. Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 62) har sammanfattat fyra frågor vilka organisationen 

kan fråga sig själva, i syftet att förstå vad en organisationsstruktur består av samt hur den 

kommer till stånd; 

➢ Vilka uppgifter måste vi lösa för att förverkliga målen? 

➢ Hur ska uppgifterna fördelas? 

➢ Hur ska uppgifterna samordnas? 
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➢ Hur ska befogenheten att fatta beslut fördelas i organisationen? 

I samband med att utforma en organisationsstruktur, tillkommer flera och svåra avvägningar. 

Dock är det centrala när designen på strukturen bestäms, vilket innebär att överväga och ta 

hänsyn till tempo, flexibilitet, integrering, koordinering och innovation. 

Samtidigt innefattar det även att fundera igenom hur kulturen och strukturen påverkar 

varandra, samt hur de i samspel påverkar effekten på varandras processer. Thorsvik och 

Jacobsen (2014. s, 62) menar att det är utifrån strukturen som normer och förväntningar knyts 

ihop, vilka sedan är de som ger riktlinjer och sätter gränserna för beteenden inom 

organisationen. 

Strukturen, kommunikationen och koordineringen är tre element som är beroende av 

varandra. Vilket innebär att utan en fungerande kommunikationen kommer inte informationen 

fram, och koordineringen faller. På samma sätt utan struktur vet ingen vad för information 

som behöver kommuniceras eller hur koordineringen ska se ut (Thorsvik och Jacobsen. 2014. 

s. 279). 

2.1.1 Koordinering: 

I syftet att kunna säkerställa att en nödvändig samordning tillämpas, innehåller en formell 

organisationsstruktur flera element. Elementen består av olika strukturella ordningar som 

upprättas för att kunna säkerställa att koordineringen i praktiken tillämpas. Thorsvik och 

Jacobsen (2014. s, 69–76) menar att det är bristande överblick och information samt skilda 

intressen, vilka kan leda till att individer och grupper enbart koncentrerar sig på sina egna 

arbetsuppgifter, vilket kan leda till att det blir på bekostnad av helheten. Thorsvik och 

Jacobsen (2014. s, 69–76) listar upp sju olika tillvägagångssätt att samordna arbetet; 

1: Ömsesidig anpassning baserad på närhet och översiktlighet 

2: Direkt tillsyn 

3: Standardisering av arbetsuppgifter 

4: Standardisering av resultat 

5: Standardisering av kunskap 

6: Standardisering av normer 

7: Horisontella samarbetsarrangemang 

Dock innebär det inte att det utesluter användning av flera tillvägagångssätt, vid planeringen 

av koordineringens struktur. I stället menar Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 69–76) att det är 

en central poäng med tillvägagångssätten att dessa kan vara substitut för varandra. 

2.1.2 Kommunikation: 

Enligt Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 256–257) är kommunikationen en grundläggande 

organisatorisk process. Av den orsaken att kommunikationen är avgörande dels för den 

externa anpassningen, dels för den interna integrationen. Vidare beskriver följande exempel 

och preciseringar vad det innebär. 
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Koordinering: 

Koordinering förutsätter att kommunikationen är fungerande, och att människor anpassar sig 

till varandra. Därav menar Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 256–257) är kommunikationen 

grunden för samarbetet i en organisation. 

Kultur: 

Enligt Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 256–257) är det omöjligt att utveckla en organisatorisk 

identitet utan tydliga och formulerade värderingar och normer. Thorsvik och Jacobsen (2014. 

s, 256–257) menar att därmed är kommunikationen avgörande i syftet att skapa en god 

arbetsmiljö samt i syftet att bygga en kultur vilket utgör grunden att utveckla en 

organisatorisk identitet.  

Beslut: 

Genom att utveckla procedurer och checklistor vilka vars syfte är att tillhandahålla och 

kommunicera information, säkerställer organisationen att besluten har noggrant genomtänkts 

innan besluten fastställs (Thorsvik och Jacobsen. 2014. s, 256–257). 

Lärande: 

För att kunna erhålla återkoppling på utförda uppgifter och därmed kunna reflektera över 

resultaten förutsätter lärande. Vilket därmed även förutsätter att återkopplingen 

kommuniceras åt vardera håll, i syftet att lära sig vad återkopplingen betyder och därefter 

kunna ta ställning till vilka slutsatser som bör beslutats (Thorsvik och Jacobsen. 2014. s, 256–

257). 

2.1.3 Offensiv kvalitetsutveckling 

Offensiv kvalitetsutveckling menar Bergman och Klefsjö (2012. s, 39) är ett 

helhetsledningssystem försett med principer, arbetssätt och verktyg, vilka samverkar i syftet 

att uppnå högre intressenttillfredsställelse med mindre resursåtgång. Vilket innebär att aktivt 

förebygga, förändra och förbättra en organisation, inte att kontrollera och reparera den. Att 

arbeta med offensiv kvalitetsutveckling bygger på ledningens ständiga engagemang och 

helhjärtat för kvalitetsfrågorna. Hörnstensmodellen (figur 1) illustrerar dessa principer. 

 
Figur 3 Hörnstensmodellen, (Isaksson, 2021) 
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Enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 39) kan ett framgångsrikt kvalitetsutvecklings arbete 

byggas upp, genom en kultur som har sin grund i hörnstensmodellens principer, tillsammans 

med ett engagerat ledarskap för kvalitet. Dock enligt Isaksson (2021) bör tre förändringar i 

hörnstensmodellen tillämpas, vilka skiljer sig lite från originalet som finns i Bergman och 

Klefsjö (2012. s, 39). Dessa är; 

1. I originalet står det Sätt kunderna i centrum men har ändrats till Sätt intressenterna i 

centrum. Genom att ändra från kund till intressent, gör att principen blir vidare i sitt 

begrepp, och det gör att modellen blir mer logisk att använda även inom andra 

områden.   

2. I originalet står det Utveckla ett engagerat ledarskap vilket har ändrats till Utöva ett 

engagerat ledarskap. Anledningen att detta ändrades är för att utveckla ett ledarskap 

kan absolut att genomföras dock syftet med principen är att utöva eller arbeta med 

ledarskapet med de andra fem principerna.  

3. I originalet finns inte för principerna med, utan detta har Isaksson (2021) lagt till, för 

att förtydliga att ledarskapets engagemang är handlar först och främst om att stötta de 

andra principerna.   

För att kunna stötta principerna i arbetet med kvalitetsutveckling, erfordras det arbetssätt och 

verktyg. Att arbeta med kvalitetsutveckling är inte enbart något som ska se fint ut på ett 

dokument, förutsättningen med att kunna arbeta med det i praktiken, används arbetssätten och 

verktygen för att stödja principerna (Bergman och Klefsjö, 2012. s, 422).   

PAV= principer, arbetssätt och verktyg är en egen tolkning utifrån (Isaksson, 2021) och 

därmed anpassad efter vilka arbetssätt och verktyg som rapporten kommer använda sig av. 

  

Figur 4 PAV, egen tolkning 

2.2 Processer 

En viktig del inom kvalitetstekniken är att arbeta med processer. Isaksson (2021. s, 14) menar 

att processer är  “Ett nätverk av aktiviteter som återkommande, med hjälp av resurser, 

omvandlar input till output för intressenter”. Organisationer kan uppnå bättre resultat genom 
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att visualisera, förbättra och styra de värdeskapande processerna som finns inom 

organisationen.  

Innan ett förbättringsarbete kan genomföras bör processerna först kartläggas. Isaksson (2021. 

s, 18) menar att fördelarna som finns med att genomföra en processkartläggning är: 

• Alla får en gemensam bild av verksamheten  

• Processer tydliggör det interna kund-leverantörsförhållandet  

• Man inriktar sig på att förbättra helheten i processen och inte bara sitt eget 

ansvarsområde 

•  Man ser fel som en avvikelse i processen och inte som att en enskild person gör fel 

•  Det skapar en helhetssyn på verksamheten  

• Det skapar samarbete  

• Det skapar fokus på den externa kunden 

Vidare är det viktigt att en gemensam överenskommelse finns över vilka processer som ska 

kartläggas, därefter kan arbetet med processledningen påbörjas. 

2.2.1 Processledning 

Processledning är ett arbetssätt för förbättring och struktur på strategisk och operativ nivå. 

Dock kräver det dels fokuserat arbete, dels kunskaper och färdigheter, i syftet att kunna agera 

från ord till handling (Isaksson 2021. s, 26). Enligt Melan (1992, citerad i Isaksson, 2021. s, 

26) karakteriseras en fungerande processledning av:  

1. Tydligt ägarskap för processen  

2. Tydliga processgränssnitt  

3. Dokumenterad process  

4. Etablerade kontrollpunkter (var i processen man kontrollerar/inspekterar)  

5. Etablerade mätningar (vilka indikatorer som används för att få fram prestanda och 

statistik)  

6. Uppföljning av avvikelser  

7. Kontinuerlig förbättring 

Bergman och Klefsjö (2012. s, 462) menar på att processledning är ett lämpligt arbetssätt som 

kan användas utan någon organisatorisk förändring. Vilket även Espíndola et al (2019) har 

skrivit en artikel om. Espíndola et al (2019) utförde sin studie genom att implementera ett 

system av standardisering av processer, på en enskild enhet. Studien visar därmed att det är 

möjligt att genomföra en organisatorisk omstrukturering av en enskild enhet utan att resten av 

organisationen involveras.  

Genom att genomföra en omstrukturering av en enskild enhet, leder till möjligheten att 

strukturera upp interna och samverkande externa processerna. Vilket innebär att ett mer 
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korrekt och snabbare kommunikations- och informationsflöde med alla samverkande 

verksamheter skapas. Studien observerade även en annan praktisk implikation. Vilket var att 

skapande, kontroll och uppföljning av indikatorer samt kontroll av utvärderingar av 

processerna kan därmed upprätthållas eller ändras när den strategiska planeringen blev tydlig.  

Espíndola et al (2019) föreslår ett ramverk för implementering av standardiseringsprocessen 

som består av fem steg: 

➢ Organisationsstruktur: 

✓ Strukturera upp organisationsschemat 

➢ Process management: 

✓ Identifieringen och definieringen av varje verksamhet som samverkar med 

bemanningsenheten 

➢ Rutinhantering: 

✓ Identifieringen och utformningen av detaljerna för varje process. 

➢ Indikatorhantering: 

✓ Bestämma bedömningshanteringen för varje indikator för varje process 

➢ Operationell och systematisk procedur: 

✓ Utvecklingen av rutinprocedurer och manualer för varje operation. 

2.3 Språngbrädan 

Språngbrädan är ett verktyg för självutvärdering, som utvecklats utifrån SIQ:s modell för 

kundorienterad verksamhetsutveckling (Swedish Institute for Quality) i syftet att vara mindre 

omfattande och lättare att förstå. SIQ:s modellen har sju kriterier medan språngbrädan har 

fyra områden: Angreppssätt, Tillämpning, Resultat och Utvärdering och Förbättring 

(Illustreras i figur 3). 

Systematiken är ett sätt att ställa rätt frågor för att förstå hur den egna verksamheten fungerar. 

Eftersom det är när man först förstår vad man gör som man kan förbättra sig (Bergman och 

Klefsjö. 2012. s, 560–561).  

• Hur gör vi för att? (Angreppssätt) 

o Har vi ett medvetet valt, genomarbetat, metodiskt och organiserat arbetssätt för 

att genomföra våra arbetsuppgifter?  

• I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? (Tillämpning) 

o När vi utarbetat systematiska och integrerade arbetssätt ska de också tillämpas 

i relevanta sammanhang, i hela organisationen, i alla processer, för alla 

produkter och tjänster och vid relevanta tillfällen.  

• Vilket resultat leder det till? (Resultat) 

o Resultatet är det yttersta beviset på att de arbetssätt som valts och tillämpas 

leder till det som avsetts.  
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• Hur gör vi för att följa upp, lära och förbättra det vi gör? (Utvärdering och Förbättring) 

o Hur utvärderar vi det arbetssätt som valts och dessas tillämpning?  

 

Figur 5 Språngbrädan (Bergman och Klefsjö. 2012. s, 560) 

3. Metod 

I detta kapitel redovisas rapportens design, valda datainsamlingsmetoder samt hur 

dataanalysen genomförs. Vidare presenteras hur rapporten styrker validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet, slutligen redovisas rapportens etiska ställning. 

3.1 Design av studien 

Utifrån rapportens problemställning, syfte samt frågeställningar är studien en kvalitativ 

fallstudie. Patel och Davidson (2011, s 56) beskriver att i en fallstudie utgår studien utifrån ett 

helhetsperspektiv och passar därmed när rapportens frågeställningar frågar efter nuläge, och 

förbättringsmöjligheter. Data har samlats in genom att genomföra intervjuer som analyserats, 

observation av arbetet, insamling och granskning av intern och extern dokumentation samt 

insamling av individuella processkartläggningar.   

Rapportens ansats anses därmed att vara induktiv, eftersom det inte fanns någon förankring i 

tidigare vedertagen teori, utan den har följt upptäckandets väg. Vilket innebär att verkligheten 

har först studerats, för att sedan utifrån empirin koppla ihop denna med teorin. Detta innebär 

dock att den är inte enbart induktiv, eftersom det inte formuleras en ny teori, utan ansatsen 

blir även deduktiv och abduktivt (Patel och Davidson. 2011.  S, 23–25). Det primära syftet 

med denna fallstudie är att bidra till förändring. Patel och Davidson (2011 S, 10–11) beskriver 

detta som ett utvecklingsarbete, för att kunna genomföra detta utnyttjas den kunskap och 

forskning som redan finns.   

Under förstudien genomfördes det en teoretisk processkartläggning (bilaga 1), dock för att 

kunna besvara första frågeställningen, genomförs ytterligare en mer omfattande och djupare 
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kartläggning för att identifiera nuläget. Att svara på första frågeställningen är det som tagit 

mest tid under studien. Detta moment innefattar transkriberingen av intervjuerna, 

sammanställning av intervjuerna, samt återkopplingen på hur bemanningsplanerarnas 

individuella processkartläggning ser ut.  

3.1.1 Urval 

Studien är inriktad mot bemanningsenheten och därmed begränsas urvalet till det som Patel 

och Davidson (2011. s,59) menar är en tillgänglig grupp. Vilket är medarbetare som direkt 

arbetar inom bemanningsenheten samt till några utvalda som indirekt arbetar tillsammans med 

bemanningsenheten. Respondenterna som intervjuades under studiebesöket planerades in av 

handledaren, för att få en blandning av personer och därmed ett utvidgat perspektiv. Det 

resulterade i att två områdeschefer, en rekryterare samt tre av tio bemanningsplanerare 

intervjuades under studiebesöket. Resterande sju av bemanningsplanerarna intervjuades via 

Teams.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Olika metoder har använts vid insamlingen av datamaterialet, i syftet att få ett bredare 

perspektiv samt att kunna besvara frågeställningarna. Primärdatan kommer från intervjuer, 

studiebesöket, samt en insamling av bemanningsplanerarnas individuella 

processkartläggningar. Den sekundära datan utgörs av bemanningsenhetens interna 

dokumentation, offentlig dokumentation, samt av den förstudie (bilaga 1) som genomförts.  

3.2.1 Studiebesök 

Enligt Patel och Davidson (2011. s, 83) är det fördelaktigt att börja med ett studiebesök under 

förberedelserna inför kvalitativa intervjuer. Syftet med studiebesöket var för denne författare 

att kunna orientera sig i hur bemanningsenhetens livsvärld ser ut, och succesivt kunna 

utveckla en bredare uppfattning tillsammans med respondentsvaren om hur 

bemanningsenhetens livsvärld påverkas av matchningsprocessens nuläge.  

Dagen började med att denne författare deltog i deras arbetsplatsträff (APT), och där fick 

denne författare en möjlighet att introducera sig själv, presentera dels syftet med 

studiebesöket, dels syftet med studiens arbete samt gick igenom allmän information om 

intervjuerna. Efter att denne författare var klar, ställdes det en öppen fråga till samtliga: På 

rak arm, vad skulle ni säga är den största “tidstjuven” i ert arbete? 

Innan dagen var över fick denne författare en möjlighet att observera medarbetarna en stund i 

sitt arbete, där medarbetarna visade hur de arbetade, samt fick denne författare tillfälle att 

ställa lite allmänna frågor, som dykt upp under arbetets gång. Dock kan svaren inte räknas 

som generella eftersom det enbart var två som hade möjligheten att svara på frågorna, och 

därmed kan inte svaren anses vara generella för hela gruppen.  

3.2.2 Intervjuer samt insamling av individuella processkartläggningar 

Inför intervjuerna skrevs det en intervjuguide (Bilaga 3) för att säkerställa att samtliga 

respondenter skulle få samma frågor. Frågorna ställdes som öppna i syftet av att samla in en 

stor mängd verbal information som möjligt. Frågorna följdes inte helt strukturerat, utan 
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anpassades efter hur respondenten svarade på frågorna. Frågorna formulerades utefter 

medarbetarens arbetsroll. Intervjuerna utfördes därmed som semistrukturerade intervjuer och 

varje intervju varade i ca 30 minuter (Patel och Davidson. 2011. s,81–85). Intervjuerna 

spelades in, vilket vardera respondenten godkänt. Detta med anledning av att kunna gå 

tillbaka och säkerställa att all information uppfattats korrekt (Patel och Davidson. 2011. s, 86–

87). 

Insamlingen av individuella processkartläggningarna 

Efter studiebesöket skickades ett mail ut till respondenterna som deltagit under studiebesökets 

intervjuer. I mailet tackades det för deras medverkan, önskemål om återkoppling samt 

dokumentet med den teoretiska kartläggningen. Enligt Patel och Davidson (2011. s, 131) ska 

dessa uppföljningsbrev redovisas, därav finns uppföljningsbrev 1 i bilaga 4.  

Respondenterna fick under intervjuerna frågan om dem är villiga att skriva, alternativ ändra i 

den befintliga teoretiska kartläggningen. Syftet med att erbjuda den teoretiska kartläggningen, 

var av den anledningen att respondenterna inte skulle känna sig stressade över att själva 

kartlägga processerna från grunden. Vilket innebär att genom att använda den teoretiska 

kartläggningen som utgångsläge, fokuserade respondenterna enbart på att kommentera/ändra 

den befintliga till att bli deras individuella kartläggning.   

Vid resterande intervjuer som genomfördes via Teams videosamtal, kontrollerades den 

teoretiska kartläggningen gemensamt av denne författare och respondenten. Vilket innebär att 

respondenten fick möjlighet att ställa frågor, vilket respondenterna som intervjuades under 

studiebesöket inte fick möjlighet till. Detta resulterade i att deras återkopplingstid blev kortare 

än respondenterna som fick fylla i den på egen hand. Respondenterna fick ett mail efteråt, där 

grunden i mailet är desamma som för första men uppdaterad med andra tider 

(uppföljningsbrev 2, bilaga 5).  

När tidsperiodens deadline började närma sig, och ingen mailat sin återkoppling skickades det 

ut ett påminnelsemail (påminnelsebrev, bilaga 6). Detta påminnelsebrev skickades till alla 

som började närma sig deadline, utan att ändra något förutom datum (Patel och Davidson. 

2011. s, 131).  

3.2.3 Dokument 

Enligt Patel och Davidson (2011. s, 67–69) är det viktigt att samla in olika typer av dokument 

under en forskningsprocess och inte enbart välja ut det material som passar för forskningen. 

För att tydligt redovisa vilka dokument samt vilken typ av dokument som insamlats, 

presenteras dessa i kategorier och punktform. 

• Officiella handlingar: Kommunens officiella hemsida. 

• Interna dokument: Kommunens intranät samt Bemanningsenhetens interna 

dokumentation.  

• Litteratur: Kursböcker, Facklitteratur. 
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3.3 Dataanalys 

Enligt Patel och Davidson (2011. s, 67–69) finns det ingen bestämd metod i arbetet med en 

kvalitativ fallstudie. Dem menar på att det är upp till varje forskare, att identifiera sitt 

arbetssätt som passar in i dennes syfte. Empirinära kvalitativ bearbetning är en analysmetod 

som har använts i denna rapport eftersom intervjufrågorna var öppna (bilaga 3).  

Genom att sammanställa samt klassificera materialet i en matristabell, vilket illustreras i tabell 

1. Underlättade möjligheten till en överblick av materialet inför vidare bearbetning.   

Tabell 1 Sammanställnings modell 

Intervjuade Frågor Svar 

Intervjuperson 

1 

  

Intervjuperson 

2 

  

Intervjuperson 

3 

  

Materialet lästes igenom i flera omgångar, i syftet att urskilja återkommande mönster. 

Framkommande mönster påvisar att materialet kunde ytterligare klassificeras i två kategorier 

Rutiner och uppföljning, samt Ansvarsfördelning och kommunikation. Vidare som strukturen 

av kategorierna, och relationen mellan dem framkom tydligt, markerades materialet upp i 

olika färger. Färgerna representerade kategorierna, och valda citat fördes över till den 

sammanställningsmatris (tabell 4. s, 14) som skulle komma att användas i resultatet (Patel och 

Davidson. 2011. s, 122–123). Detta är enligt Patel och Davidson (2011. s, 55) att man 

reducerar informationen. För att särskilja respondenternas svar, delades svaren även in i två 

dimensioner. Bemanningsplanerare och Områdeschef/Rekryterare.  

Vidare av den reducerade informationen omvandlas några av intervjufrågornas svar 

symbolform, i syftet att genomföra en statistisk bearbetning (Patel och Davidson. 2011. s, 55). 

Vilket innebär att man omvandlar de verbala orden mot numeriska. Orsaken är se hur många 

som har berört/svarat på en specifik fråga. Av detta skäl kommer det inte särskiljas på vem 

som svarat på vad utan alla räknas ihop. Modellen som används illustreras i tabell 2. 

Tabell 2 Sammanställning av numeriska 

 
 Svar/ Totala antalet 

Fråga 
Ja/ 

Bra 

Ja/ 

Men kan 

förbättras 

Nej/ 

Dåligt 

Vet ej/ 

Osäker 

 
Tillfrågade/ 

Berört själva 

Ej tillfrågad/ 

Ej svarat 

        

        

Not: Sammanställningsmodellen är en egen tolkning 

Not: Sammanställningsmodellen är en egen tolkning 
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Sammanställningen av de individuella processkartorna utformades för att samla allas olika 

svar/kommentarer tillsammans med den teoretiska kartläggningen (bilaga 1). Varav 

helhetsbilden blev tydligare och ingens svar kunde försvinna. Vilket innebar även 

jämförelsen, vilka skillnader, eller likheter framträdde tydligt. Efter att sammanställningen var 

färdig, infördes det färdiga resultatet i en ny aktivitetslista.  

Tabell 3 Sammanställningsmodell för processkartläggningen 

NR Aktivitet Kommentar IP 1 IP 

3 

IP 

5 

IP 

6 

IP 

7 

IP 

8 

IP 

9 

IP 

10 

IP 

11 

IP 

12 

             

             

             

Träddiagram  

Träddiagrammet används för att undersöka och identifiera grundorsakerna till varför 

matchningsprocessen ser ut som den gör i nuläget, vilket innebär att använda tekniken Fem 

Varför? Enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 490–492) är träddiagrammet ett lämpligt 

verktyg att på ett systematiskt sätt bryta ner processen i tänkbara delorsaker. Vilket innebär att 

fokusera på ett problem och ställer frågan varför?- vilket leder till en djupare nivå. Detta 

upprepas alltså fem gånger tills orsaken som ligger till grund för huvudproblemet 

framkommer.  

10M- analys 

Enligt Isaksson (2021, s 114) är det lämpligt att genomföra en grov uppskattning av nuläget, 

genom att undersöka om det finns förbättringsmöjligheter i en process. En 10M-analys är en 

kvalitativ analys av interna resurser som existerar i processen, vilket även kan formuleras som 

en översikt. Förbättringspotentialen undersöks inom processdimensionerna Kapacitet, 

Kostnad, Kvalitet, Miljö och Säkerhet samt interna resurserna som kategoriseras med hjälp av 

10M-checklistan: Uppdrag, Ledning, Metod, Arbetskraft, Mätning, Maskin, Material, Miljö, 

Marknad och Medel. 

Kategorierna bedöms efter Relevansnivå och Mognadsnivå och definieras av Prioritetsnumret 

som är produkten av Relevans och Mognad (Isaksson. 2020). Bedömningen illustreras här: 

Relevansnivå:  

 

Mognadsnivå:  

 

Prioritetsnumret: Definieras genom M x R = ? 

Not: Sammanställningsmodellen är en egen tolkning, IP = Intervjuperson 
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Mognadsmodellen 

Mognadsmodellen eller Capabilitiy Maturity Model (CMM) är en utvärderingsmodell som 

bygger på fem olika utvecklingsstadier. Med hjälp av modellen kan man avgöra vilket stadie 

av mognad som processen befinner sig i. Den kan även användas som ett program i 

kvalitetsutvecklingen, genom att följa den stegvisa uppbyggnaden av stadierna (figur 6) kan 

nyckelområden identifieras på varje nivå i ett förbättringsarbete (Bergman, Klefsjö, 2012. s. 

480).  

• Nivå 1: Omogen;  

o Första nivån innebär att det saknas väldefinierade rutiner för 

utvecklingsprocessen. Enbart några få processer är identifierade, och om detta 

trots allt lyckas i denna nivå, är troligtvis beroende på individuella 

medarbetares skicklighet och kompetens. Formaliserat stöd i 

utvecklingsarbetet saknas och problemen löses genom brandkårsutryckningar.  

• Nivå 2: Upprepbar; 

o Insikten i att det finns en utvecklingsprocess, vilken är repeterbar och 

förståelsen av dennes ineffektivitet. Med hjälp av tidigare erfarenheter sker 

planeringen och ledningen. En formell process har utarbetats där relationerna 

mellan interna och externa intressenter är formellt strukturerade samt 

kvalitetssäkrade. Grundläggande processer är skapade i syfte att spåra 

kostnader, funktionalitet och tidsplaner. Utvecklingen följer därav en given 

standard. Även att nu finns en möjlighet till spårning, genom att det finns 

ordning och reda på dokumenten och har en systematisk versionshantering.  

• Nivå 3: Definierad 

o På denna nivå finns en tydlig dokumentation för utveckling. Processen har en 

väldefinierad ledning och identifieringen av processens delprocesser finns. 

Kvalitetsledningssystem är upprättat och träningsprogram genomförs. Vilket 

leder till att väldefinierade processer har en uppföljande kvalitetssäkring av 

tidsplaner, kostnader, funktionalitet och kvalitet. Förmågan att förstå processen 

byggs i hög grad av på vilken förståelse medarbetarna har för en synlig och 

väldefinierad process.  

• Nivå 4: Predikterbar 

o Stabila och väldefinierade mätmetoder för de kvantifierbara målen och 

mätningar är nu av stor vikt. Vilka spelar en viktig roll för kvaliteten och 

utvecklingen. Genom att nu leds arbetet med kvalitativ information, vilket 

innebär att arbetet som utvecklas har en förutsägbarhet och hög kvalitet. 

Processens fakta insamlas kontinuerligt och analyseras i syftet att övervaka 

processen samt för att ge underlag för förbättringar. Orsaker till variation kan 

därmed identifieras och elimineras.  

• Nivå 5: Optimerande 

o En naturlig del på denna mognadsnivå är kontinuerlig processförbättring av 

arbetet. Flertal av de grundläggande elementen inom offensiv 

kvalitetsutveckling utgör naturliga inslag i denna nivå. Till exempel används 
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orsak-verkan-diagram och paretoanalyser i syfte att identifiera svagheter och 

brister, samt att orsaker till variation elimineras. Följaktligen upprättas en 

budget i syftet att identifiera prioriterade förbättringsområden. Den kvantitativa 

återkopplingen från processen är det som förbättringarna baseras på. 

Effektivitet, predikterbarhet och styrningen av processerna anses förbättra 

verksamheten.  

 

Figur 6 Mognadsmodellen (CMM). Illustration från Bergman och Klefsjö (2012, s 482) 

SWOT-Analys 

SWOT-Analysen är ett effektivt analysverktyg, vilket innebär att av nulägesanalyserna 

kategoriseras interna styrkor och svagheter, samt externa möjligheter och hot upp i SWOT-

Analysen. Styrkan i att kategorisera upp är att därmed synliggöra interna styrkor, vilka kan 

användas till att eliminera svagheterna, samt att matcha externa möjligheter och hot.  

SWOT-analysens slutsatser indikerar vilka förbättringsmöjligheter baserat på nuläget, vilka 

sedan används i syftet att undersöka hur matchningsprocessen kan förbättras(Tonnquist. 2018. 

s, 98–100). 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Ambitionen i studien är att upptäcka företeelser, att tolka och förstå bemanningsenheten. 

Detta innebär att denne författares strävan efter en god validitet under hela 

forskningsprocessen, genomsyras av att genomföra en trovärdig tolkning av 

bemanningsenhetens livsvärld. Triangulering av datainsamlingsmaterialet använts, i syftet att 

helheten analyseras på ett korrekt sätt (Patel och Davidson. 2011. s, 107–108).  

3.4.1 Validiteten 

När intervjuerna genomgick transkribering, försökte denne författare att hantera 

informationen på ett objektivt sätt. Dock är denne författare medveten om att en viss påverkan 

kan finnas. På grund av detta har denne författare reflekterat över valen i bearbetningen och 
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försökt välja ut citat, vilka inte kan identifiera en enskild individ. På samma sätt har citaten 

valts ut i syftet att representera olika perspektiv i sammanställningen och i största möjliga 

mån behålla citatets sammanhang. Sammanställningens syfte är att presentera en helhetsbild 

av respondenternas svar (Patel och Davidson. 2011. s, 107–108). 

Vid insamlingen av de individuella processkartläggningarna har en mer kommunikativ 

validitet tillämpats. Vilket innebär att när sammanställningen var färdig, skickades den till en 

av medarbetarna på bemanningsenheten, i syftet att låta medarbetaren kontrollera att denne 

författares tolkningar var korrekta. När det gäller att enbart en medarbetare tilldelades 

sammanställningen, beror på att denne medarbetare arbetade vid tidpunkten och 

återkopplingens tidsfönster var kort (Patel och Davidson. 2011. s, 107–109).  

3.4.2 Reliabiliteten 

Inom kvalitativa studier är reliabiliteten sammanflätad med validiteten, vilket innebär att en 

rapports tillförlitlighet försvåras. Intervjuerna spelades in och inspelningarna har enbart denna 

författare hört, vilket innebär att verkligheten har blivit lagrad. Vilket leder till att denne 

författare har lyssnat igenom dem flera gånger, i syftet att försäkra sig om att det denne har 

uppfattat är korrekt (Patel och Davidson. 2011. s, 103–105).  

3.4.3 Generaliserbarhet 

Eftersom studien är inriktad mot bemanningsenheten, försvåras möjligheten att indikera att 

studien är generaliseringsbar. Dock kan studien eventuellt leda fram till en förståelse inför den 

komplexitet som existerar inom en kommunalverksamhet (Patel och Davidson. 2011. s, 109). 

Den kan även leda fram till en förståelse för vikten i struktur, vilket kan tillämpas i alla 

organisationer.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Patel och Davidson (2011. s, 62–63) beskriver att målet för all forskning är att frambringa en 

trovärdig kunskap, dock finns vissa krav på hur den bedrivs. Av detta skäl har de etiska 

ställningstagandena samt de etiska krav utformats, vilka existerar som ett skydd för att 

individer inte utsätts för psykiskt eller fysisk skada samt förödmjukelse eller kränkningar.   

Objektivitet  

Innan arbetet med förstudien började, hade denne författare ingen kunskap om 

bemanningsenheten. Vilket innebär att denne författare startade arbetet med en opartiskhet 

och har därmed haft möjligheten att vara objektiv igenom hela forskningsprocessen.  

Anonymitet: 

En viss anonymitet återfinns i rapporten, i samband med intervjuerna delgavs respondenterna 

frågan om anonymitet i rapporten, vilket alla valde. Respondenterna godkände även 

arbetstitelns användning. 

Informationskravet: 
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Dels under studiebesöket samt dels vid de individuella intervjuerna, blev samtliga 

informerade om syftet med arbetet, att det är frivilligt att medverka, att om den är godkänd 

kommer den bli publicerad, samt att om respondenterna vill läsa rapporten när den är klar är 

respondenterna välkomna att göra detta. I intervjuguiden (bilaga 3) står all information som 

delgivits (Patel och Davidson. 2011. s, 62–63). 

Samtyckekravet: 

Inför förstudien skrevs det på ett samtyckekrav mellan bemanningsenhetens chef och denne 

författare. Respondenterna har själva bestämt om de vill medverka eller inte (Patel och 

Davidson. 2011. s, 62–63). 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet: 

Insamlat datamaterial som inte är officiella handlingar, behandlas konfidentiellt. Det 

inspelade materialet från intervjuerna, är endast tillgängligt för denne författare och när 

arbetet är klart att raderas. Respondenter informerades om att möjligheten finns att de kan 

identifiera sig själva i rapporten och eventuellt att kollegor möjligen kan identifiera dem när 

arbetet presenteras (Patel och Davidson. 2011. s, 63–64). 

4. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet som insamlats enligt metodkapitlet. 

Inledningsvis presenteras en sammanställning av den kvalitativa bearbetningen som 

genomförts på datainsamlingen. Följaktligen presenteras en sammanställning av 

bemanningsplanerarnas individuella processkartläggningar. 

4.1 Sammanställning av insamlat datamaterial 

Av den kvalitativa bearbetningen av intervjuerna, framkom det att datamaterialet kan 

kategoriseras inom två olika kategorier; Rutiner och uppföljning, Ansvarsfördelning och 

kommunikation (tabell 4). 

Eftersom bemanningsplanerare, områdeschefer och en rekryterare har intervjuats, separerades 

svaren in i två dimensioner i sammanställningsmatrisen; Bemanningsplanerare och 

Områdeschef /Rekryterare. I sammanställningen redovisas ett axplock av olika citat som valts 

ut i varje kategori. I syftet att illustrera hur respondenterna själva upplever 

matchningsprocessens nuläge, samt vilka förbättringsmöjligheter som finns (Patel, Davidsson. 

2011. s 120–125). 
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Tabell 4  Sammanställning av insamlat datamaterial 

Kategori 
Rutiner och uppföljning 

Dimension  

Bemanningsplaneraren Områdeschef /Rekryterare 
“… Det har inte riktigt varit någon klar process på hur det ska 

vara. Utan jag har mest frågat. För jag har nog inte ens kommit 

till att det finns en process att kolla på eller riktigt någonstans 

har det väl gjort det och vissa grejer så men inte någon tydlig 

nej.” 

“Jag tänker att den där återkopplingen kommer ju mycket tidigare än det 

här mejlet. Där är jag nog rätt så snabb och XX är snabb och frågar mig” 

“Det är jättetufft. Den typen av rutiner som du efterfrågar, och det finns 

inte, nej… ” 

“Men om man ska leta efter någon liten grej så kan man se den skillnaden. 

Att ens egen planerare inte är på plats.” 

“… Ja, då ska de kunna göra för vi har ett underlag på hur vi 

gör…”  

“…Detta finns nedskrivet någonstans på ett dokument. Men 

jag undrar faktiskt, jag tror inte vi kan inte förklara utan 

använda munnen. Jag är osäker på det. Det var mitt svar på det 

hela. Jag tror faktiskt inte det.” 

“ja det finns instruktioner på det”  

“Vet inte hur de lägger upp det? Är det så här att “ja, men nu är hon ledig 

i 2 dagar ja, men då har XX dennes områden eller? Eller hänger de bara 

där tills någon känner för att ta dem?” 

“För några år sedan så tycker jag att den fungerade bättre. Att man hörde 

av sig till mig för att fråga “hur upplever ni XX här som har jobbat hos er 

och funkar det? funkar det inte? ” 

“… Att det skulle behöva finnas struktur och att det skulle vara 

nedskrivet för att det skulle vara enkelt att hitta information. Om inte 

annat, så åtminstone på det som är det mest vanliga i det man efterfråga.” 

“Det har vi ju väldigt svårt att förklara. Vad vi gör.  Hur ser en 

dag ut?  Det är jättesvårt för att vi har ju inget nedskrivet utan 

vi kan börja i den änden och sen är vi där borta lite och sen när 

vi är tillbaka här och sen så.  Väldigt svårt.” 

“Att det inte finns tiden eftersom inte tiden finns helt till 

rekrytering så finns ju naturligtvis inte tiden till uppföljning 

heller…” 

“... Jag skulle nog kanske önska en större press på alltså från 

bemanningsenheten mot verksamheterna och framförallt om cheferna där 

jag kan känna” 

”Jag tror att det finns nya chefer som inte ens vet vem de ska höra av sig 

till när de har nyanställd.” 

“Det skapar osäkerhet utan struktur” 

Kategori 
Ansvarsfördelning och Kommunikation 

Dimension  

Bemanningsplaneraren Områdeschef/ Rekryterare 

“… att det finns mycket information som inte kommer fram till 

alla”  

“… så ibland så är det viss information som faller mellan 

stolarna.” 

“… då tror jag att det som kommer ut här i andra änden det blir ju bättre 

om de vet hur jag jobbar och hur jag tänker” 

“… Jag är nog ganska snabb på att säga till om jag tycker att inte det 

funkar.” 

“…vi behöver hjälpa till på rekryteringsmyndigheten så är det ju ett chefs 

beslut som tas…” 

“…lite kanske återkopplingen från chefer tycker jag nog 

fungerar kanske inte sämst men det kan jag sakna ibland…” 

“…det är jättesvårt för att jag äger ju mina vikarier själv…”  

“…Cheferna,  det kan bli mycket bättre absolut…”  

“… då får vi inte från en del chefer ingen återkoppling alls och 

det är det är lite tråkigt känner jag…” 

“…ja men det är det ju det är olika på olika chefer hur de 

jobbar…” 

“Ja oftast blir man ju tilldelad en bemanningsplanerare så det blir ju en 

personlig kontakt man har. Och just den bemanningsplanerare som jag är 

tilldelad tycker jag att jag har en väldigt bra kommunikation med.” 

“… Sen kan det finnas delar som man behöver få ut till samtliga och det 

här det behöver ju vi som områdeschefer blir bättre på att skriva till deras 

gemensamma mejl då, som man alltid glömmer bort adressen till och då 

blir det att man skrev till XX istället och det kanske inte heller riktigt är 

rätt väg. Den delen kan väl jag känna behöver man bli bättre på.” 
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“…ja men man skickar förfrågningar om man påminner dem 

och de svarar inte och sen kan det ju rent av visa sig att 

gruppen kanske inte ens behöver ha den turen som man har 

lagt ner en hel förmiddag på och försöka lösa eller kanske till 

och med dagar på lösa då kanske de säger att “men vi behöver 

inte ha någon ersättare där” det är ju också tidstjuv.” 

“… sen tror jag att skulle vi haft tätare kontakt med var vikarie 

kanske skickar ut sms varannan månad “att gå gärna in och 

kolla alltså dina anteckningar stämmer och lite sådant” så 

kanske vi inte hade behövt jaga dem lika mycket som vi gör nu 

ibland för de inte ligger tillgängliga och vi tjatar och lite så att 

ja det är kommunikationen med vikarie kanske mer” 

“…tyvärr är det ju de cheferna som blir drabbade de som har 

jättemycket frånvaro som har fullt upp är ju de som behöver ha 

in vikarier men dem hinner ju inte ta i det och vi kanske då inte 

kan gå på eller våga bestämma “nej men nu bara sätter jag in 

XX på bredvidgång här” att vi kanske också måste ha fått det 

förtroendet med chefen att vi vågar sätta in när vi ser att det 

inte händer något” 

“… en del chefer har fullt upp för jag menar det kan ju vara ett 

ställe som har jättemycket frånvaro ett tag och så skickar vi 

kanske ett mejl att“ jag har en ny timvikarie” men den chefen 

läser det mejlet och sen hinner inte denna eller glömmer bort 

att svara och då sitter vi och kan bara vänta och så går det 

kanske en vecka två veckor tre veckor och jag får aldrig något 

svar …” 

“…då försöker man ju lära upp den nya tänker jag till ansvar vi 

har ju att när det börjar en ny chef så kommer de ju till oss för 

att de ska få information om vad vi jobbar med vad kräver vi 

av chefen för vi har ju alltså hur den är så är det chefen som 

har det yttersta ansvaret hela tiden ju liksom så där och vi går 

igenom de olika bitarna med chef…”  

“… där jag önskar att det fanns en tätare kommunikation om vikarierna. 

Jag tycker att det ska finnas en tydligare rutin eller struktur eller vad man 

vill kalla det!  Vem som har ansvaret för timvikarierna, även att de 

kanske är vikarier i min verksamhet, ligger det då på mig att ta vissa 

diskussioner eller ta vissa samtal? eller ligger det på bemanning chefen 

eller bemanningsplanerare? Den delen kan jag tycka inte tydlig för mig.” 

“…det är väl någonting som kan bli bättre och behöver stärkas upp just 

för att jag är ju inte chef för till vikarierna, sen är det ju svårt att säga att 

XX är det, hen kan ju inte heller vara chef för kanske 600 personer eller 

hur många vikarier vi har i hela kommunen men. Någonstans så behöver 

väl den kommunikationen också bli bra?” 

“… Sen är det ju också så att vårt samarbete går sträcker sig ju ännu 

längre egentligen. Därför att vi hjälper ofta till när de har väldigt tufft här 

nere så hjälper vi till med deras intervjuer och anställda. Vi är också lite 

vikarier här nere mellan åt.” 

“…det är ju oftast muntligt när de behöver så säger de det ja” 

“ja men det sker väldigt mycket muntligt”  

“… i hela det liksom och det allting hänger ju ihop lite helt för 

det blir ju en ond cirkel av det när du inte hinner rekrytera 

ännu mer får du jobba mer med turerna för att få runt allting 

samtidigt…”  

“ Nej, det kan jag inte säga att jag har. Men det är intressant. Jag ska 

tänka på det här lite. Vad är det för några personer vi vill ha i våra 

grupper? … Den kan man fundera vidare på.” 

“Ingen! Antingen så säger ju jag till att “ja men alltså nu känner jag att nu 

börjar vi behöva in fler” och oftast så har ju XX känt samma sak så 

antingen hinner hon före mig eller så hinner jag före henne.” 

“nej men det är väl rekryteringen egentligen jo men allting 

hänger ihop liksom eller så gör att man vill ju ha in snabba 

svar och hela den biten av folk kan jobba eller inte mindre nu 

att vi har för få vikarier också och då behövs det ju till en 

bättre rekrytering men där ligger väl kanske underlaget alltså 

det är många saker i sig men rekryteringen av vikarier” 

“… där är ju bemannings planeras till exempel timvikarie annonser som 

de lägger ut jätte aktuella för oss och där vi gör ett ganska omfattande 

arbete med att attrahera sökande till deras tjänster.” 

“Nej, jag ger ja muntligt och sen då det finns nedskrivet är väl när de som 

har rekrytering för sommaren hör av sig… Det är väl då vi skriver ner 

inte annars, nej.” 
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En del av frågorna sammanställdes till en statistisk bearbetning. I sammanställningen (tabell 

5) presenteras frågorna vilka berörs i tabell 4. Berörda svar är sådana som kan omvandlas till 

numeriska symboler. 

Tabell 5 Sammanställning av statistiska Rutiner och uppföljning 
 

 

Tabell 6 Sammanställning av statistiska Ansvarsfördelning och kommunikation 

Ansvarsfördelning och kommunikation 

 Svar/ Totala antalet 

Fråga 
Ja/ 

Bra 

Ja/ 

Men kan 

förbättras 

Nej/ 

Dåligt 

Vet ej/ 

Osäker 

 Till-

frågade/ 

Berört 

själva 

Ej 

tillfrågad/ 

Ej svarat 

Finns all information till gruppen tydligt och dokumenterat?    2 3  5 7 

Är skillnad beroende på vilken chef/bemanningsplanerare du talar med/arbetar med? 9     9 3 

Finns det tydlig ansvarsfördelning i vem som har ansvar för vad? 2  5   7 5 

Vad anser du om att ha tydliga instruktioner på vad som behövs vid administrationen? 4     4 8 

“…som inte tiden här hos oss helt enkelt räcker till helt och 

hållet till att rekrytera och sen kanske inte underlaget är så bra 

i annonserna vi har ute heller” 

“… och vi gör lite olika beroende på vilken förvaltning vi 

jobbar för och emot eller vem vi är som individer eller så 

också” 

“…Jag säger då, det gör det inte. På kommunen har vi kompetens 

analyser på samtliga tjänster men inte för timvikarier? Vilket vi saknar. 

Men det är också ett ledningsbeslut att “där kan man inte sätta en sådan, 

tycker man”. Och då säger vi att vi tycker nog att det borde finnas. Så 

nej, det enkla svaret är. Nej, det sitter i huvudet på de flesta och lika 

mycket på oss egentligen som hos dem. För det är klart att säger de att de 

behöver en undersköterska till den och den eller den verksamheten så har 

vi ganska god koll på vad det är de behöver. Men det är klart, skulle man 

komma in som ny så är det ju inte så självklart nej,” 

Rutiner och uppföljning 
 Svar/ Totala antalet 

Fråga 
Ja/ 

Bra 

Ja/ 

Men kan 

förbättras 

Nej/ 

Dåligt 

Vet ej/ 

Osäker 

 Till-

frågade/ 

Berört 

själva 

Ej 

tillfrågad/ 

Ej svarat 

Hur tycker du att uppföljningar och kontrollkvaliteten fungerar? 1 2 6   9 3 

Finns det tydliga och strukturerade instruktioner av hur dessa ska hanteras?  6 1 1  8 4 

Hur ser rutiner ut för att se att uppföljningarna görs?  3 5   8 4 
 

Finns det dokumentation som en ny kan läsa för att förstå vad ni gör? 1 5 4   10 2 

Är den dokumenterad? 1 1 8   10 2 

Är den tydlig och lätt hittad?  1 8 1  10 2 
 

Finns det tydliga instruktioner om vad för kriterier gällande rekryteringen av vikarier? 3  6   9 3 

Är den dokumenterad?  2 7   9 3 

Not: Dimensionerna och kategorierna är en egen tolkning. 

Not: Tabellen och Kategorierna är en egen tolkning. 
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4.2 Sammanställning av de individuella processkartläggningarna 

Sammanställningens syfte är att visualisera en helhetsbild över hur matchningsprocessen ser 

ut i nuläget. Vilket innebär att bemanningsplanerarnas individuella kartläggningar infogades 

enligt tabell 2. Resultatet blir att två nya aktivitetslistor (bilaga 2) presenteras. Första som är 

generell och andra som är för skola/förskola. Processkartläggningarna presenteras i rapporten 

som flödesscheman (figur 7 och figur 8) och aktivitetslistorna presenteras i bilaga 2. 

  

Figur 7 Generella matchningsprocessen, 
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Figur 8 BU matchningsprocess 

Del och stödprocesser: 



Sida 24 av 69 

 

 

Del- och stödprocesserna baseras på Isakssons (2021) definition, vilket innebär att 

processerna är de som skapar värdet åt huvudprocesserna, genom att tillgodose 

bemanningsplanerarna kunskapen om hur de ska arbeta med huvudprocessen. Följaktligen har 

sammanställningsprincipen som illustreras i tabell 2 använts.  

Frånvarocentralen: 

Frånvarocentralens aktiviteter i tabell 7, är en del av matchningsprocessen. Dit ringer några av 

verksamheternas medarbetare, som är kopplade till bemanningsenheten, i syftet att meddela 

att dem är frånvarande från sitt arbete. 

Tabell 7 Frånvarocentralen processkartläggning 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Ta emot samtal i frånvarocentralen Stödprocess Frånvarosamtalen. 

Flexanställd frånvaro hanteras annorlunda (Ej kartlagt) 

Rörlig tid personal som är sjuka, hanteras annorlunda (Ej kartlagt). 

2 Administrera/lägga in frånvaroorsak i Lön & HR-portalen Om det gäller BU skicka 2 sms/mail till behörig chef/admin sen 

beslutar de om den ska ersättas eller inte.  

Ordinarie anställda som ringer angående sem./årsarbetsledighet 

3 Lägga in tur om det gäller VO/Måltidsservice i TCPool Enligt checklista (Ej kartlagt) 

4 Skicka SMS samt mail om frånvaro till chef och vid behov 

till verksamhet/skoladministratör 

Övrig information som skickas till chef kan innehålla, längd för 

sjukskrivning/läkarintyg krävs, partiell frånvaro, beställning till 

TCPool vid avvikelser, information på inringarens begäran. 

5 Fyll i Jourbilaga J/ Försäkran om sjuklön för timanställda 

(pappersbilaga) om det krävs 

 

6 Eventuellt skicka mail till lönekontoret om frånvaron 

kräver det 

 

7 Uppdatera anteckningar  Stödprocess anteckningar 

Frånvarosamtalen: 

Frånvarosamtalens aktivitetslista i tabell 8, är aktiviteterna som bemanningplaneraren, 

genomför under tiden denne talar i telefon.  

Tabell 8 Frånvarosamtalen processkartläggning 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Frågemanual för frånvaroanmälan Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2 Månadsanställd ordinarie pass Flexanställd frånvaro hanteras annorlunda (Ej kartlagt) 

Rörlig tid personal som är sjuka, hanteras annorlunda (Ej kartlagt). 

2,1 Registrering i Personec Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2,2 Frånvaro del av dag, klockslag Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2,3 Deltidsfrånvaro Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2,4 VAB Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2,5 Förlängning/redigera frånvaro Enligt checklista (Ej kartlagt) 

2,6 Kolla antal sjukdagar sista 12 månaderna  

2,7 Sjuk mer än 7 dagar?  Påminn chefen 

Not: Processkartläggning (Isaksson, 2021; Tydén. 2022). 
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3 Beställning i TC Pool Enligt checklista (Ej kartlagt) 

4 Meddela berörd chef  Enligt checklista (Ej kartlagt) 

5 Uppdatera anteckningar  

Anteckningarna: 

Anteckningarna är en aktivitet (tabell 9) som bemanningsplaneraren, utför kontinuerligt under 

sin arbetsdag. Vilket innebär att det är en stödprocess, och inte är kopplad till någon specifik 

process. 

Tabell 9  Anteckningarna processkartläggning 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Läs anteckningar för att se om det är ok att lägga tillgänglig  

2 Lägg tillgänglig och förfråga Om det är ok enligt anteckningar eller annars skicka vanligt sms och 

fråga om personen kan jobba 

3 Lägg aldrig Prio 1–4 tillgängliga ett helt pass Gör det endast om du önskar förlänga deras pass! (Undantag i 

Personlig assistans, samt undantag finns då bemanningsenheten om 

erbjuder ordinarie ledigt annan dag eller från dag till kväll, för att lösa 

en tur) 

4 Ring ETT telefonsamtal, dock kan flera behövas vid kris. 

5 Kortinfo Signera din anteckning, radera anteckning när den är löst.  

Ek ersättning ska alltid stå kvar med fullständigt namn + i 

anteckningsrutan. 

6 LÄS anteckningarna För att se hur vikarier ligger tillgängliga. Står det att de har annat jobb 

och du ser att tillgänglighet är lagd på ett speciellt sätt. Lägg då inte 

tillgänglig och förfråga 

7 Anteckning i personal De viktigaste anteckningarna ska vara överst. Signera! Uppdatera med 

dagens datum 

8 Om du lägger en person tillgänglig en längre tid Skriv i anteckningarna att du lagt personen tillgänglig enl. 

överenskommelse. Signera. 

9 Övriga viktiga anteckningar att hålla koll på Frånvaro, timbankskoll, arbetsplatser, prioordning, Avtal/parametrar, 

Combine, avslutas, förfallna turer, mm 

Övriga arbetsuppgifter: 

Bemanningsplanerarna har även andra arbetsuppgifter, vilka är stödprocesser till deras 

huvudsakliga matchningsprocess. Dock är arbetsuppgifterna enstaka och därmed sker inte 

kontinuerligt, vilket innebär att arbetsuppgifterna har en egen aktivitetslista i tabell 10. 

Tabell 10  Övriga arbetsuppgifter processkartläggning 

Aktivitet Kommentar 

Genomföra samtal (Fysiska, digitala, via telefon) med chef och verksamhet 

i områdesfördelningen 

Officiellt samtal /termin 

Gå på verksamheternas APT (Arbetsplatsträffar  

Not: Processkartläggning (Isaksson, 2021; Tydén. 2022) 

Not: Processkartläggning (Isaksson, 2021; Tydén. 2022) 
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Genomföra samtal (Fysiska, digitala,  telefon) med timvikarier enligt 

områdesfördelningen 

(Ej kartlagt) 

Schemaläggning i vår verksamhet Gäller två personer  (Ej kartlagt) 

Jobba med pre-on-offboarding En person har huvudansvaret, men flera inkopplade för 

sina områden. (Ej kartlagt) 

Ansvara för implementering av nytt HR-system (Medvind) 

Systemadministratör, 

Gäller två personer (Ej kartlagt) 

Ansvara för annonser i OJ (Offentliga jobb) Rekryteringen Gäller tre personer (Ej kartlagt) 

Delta i nödvändiga möten av olika slag  

Kontrollmail månadsvis till chefen  (Ej kartlagt) 

Under egna möten diskutera utveckling av bemanningsenheten  

Administratören  

 

• All frånvarohantering på våra flexare ca 30.  

Administration i Time Care Pool, exempelvis:  

• Nya vikarier 

• Nya chefer läggs in manuellt,  

• Lägger behörighet på chefer/personal 

• Lägger upp eventuella nya arbetsgrupper osv. 

(Ej kartlagt) 

Arkivering och lägga in i Winlas. Belastnings-utdrag, tystnadsplikt, betyg 

samt Samtycke för publicering 

(Ej kartlagt) 

Beställningar av namnbrickor (Ej kartlagt) 

4.3 Sammanfattning  

Enligt Patel och Davidson (2011, s,133) är det lämpligt att presentera en kortare 

sammanfattning av resultaten, av detta skäl presenteras en sammanfattning i tabell 11 av det 

totala antalet som berört kategorierna. Här urskiljer sig sammanställningen gentemot tidigare 

statistik (tabell 5 och 6) och presenteras i separata dimensionerna.  

Tabell 11 Sammanfattning av antalet som berört kategorierna 

Som tidigare nämnts presenteras i tabell 12 ytterligare en sammanställning, av antalet 

respondenter som berört vidare det finns förbättringsmöjligheter i matchningsprocessen.  

Tabell 12 Sammanfattning av antalet som berört förbättringsmöjligheter 

Dimension 
Bemanningsplanerare Områdeschef/ Rekryterare 

Kategori 

Rutiner och uppföljning 9 av 9  3 av 3 

Ansvarsfördelning och Kommunikation 7 av 9 3 av 3 

Dimension Bemanningsplanerare Områdeschef/ Rekryterare 

Kategori 

Rutiner och uppföljning 9 av 9 3 av 3 

Ansvarsfördelning och Kommunikation 9 av 9 3 av 3 

Not: Dimensionerna och kategorierna är en egen tolkning 

Not: Processkartläggning (Isaksson, 2021; Tydén. 2022) 

Not: Dimensionerna och kategorierna är en egen tolkning  
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5.  Analys 

I detta kapitel analyseras empirin från resultatet och jämförs med den valda teorin. Kapitlet 

struktureras upp utifrån rapportens frågeställningar samt utvalda teorierna. Vidare 

framkommer även lösningsförslagen som bäst svarar upp mot syftet. Slutligen presenteras en 

sammanfattning av analysens resultat. 

5.1 Varför ser matchningsprocessen ut i som den gör i nuläget?  

I syftet att analysera varför matchningsprocesser ser ut som den gör i nuläget, används 

träddiagrammet. Vilket är ett lämpligt verktyg för att systematiskt bryta ner varje nivå av 

matchningsprocessen. Träddiagrammet är ett visualiserande samt redogörande verktyg, och 

denne författare har baserat nivå två på kategorierna som framkommer i resultatet. Ytterligare 

i nivå tre har kategorierna delats upp i två dimensioner, internt (bemanningsenheten) och 

externt (verksamheterna) efter att frågan varför ställts. I syftet att separera orsakerna på ett 

tydligt sätt och därifrån fokusera på problemet genom att ställa frågan varför? på varje nivå 

(Bergman och Klefsjö (2012. s, 490).    

Figur 9 Träddiagrammet, för att undersöka grundorsaker 

5.1.1 Organisationsstruktur: 

Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012. s, 490) att för varje svar på frågan varför, 

framkommer en bidragande orsak. Vilket innebär att varje nivå representerar en bidragande 

faktor som i sin tur är enbart ett symtom på grundorsaken. I Träddiagrammets analys är 

baserat på respondenternas svar i intervjuerna. Hur respondenterna upplever 

matchningsprocessens nuläge. 

Rutiner och uppföljning: Under intervjuerna framkommer det att bland respondenterna råder 

det en viss oklarhet i vidare det finns tydligt dokumenterade rutiner samt dokumenterade 
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arbetssätt för en ny medarbetare eller tillfällig medarbetare att läsa. Om en ny medarbetare ska 

arbeta på bemanningsenheten, baseras dennes upplärning på muntlig kommunikation. Vilket 

innebär att risken finns att informationen kan vara bristfällig, eller att den nya medarbetaren 

inte får en sammanhängande upplärning. Vilket även gäller om en tillfällig medarbetare 

kommer in och ska jobba vid någon bemanningsplanerares frånvaro, måste denne antingen 

lita på sin egen erfarenhet, lita på att anteckningar är uppdaterade eller fråga någon för att få 

svar (Thorsvik och Jacobsen. 2014).  

Thorsvik och Jacobsen (2014) menar att även om bristen på standardisering kan öka känslan 

av flexibilitet, kan det även skapa en osäkerhet i hur arbetsuppgiften ska utföras. När 

kunskapen sitter i en medarbetares huvud, finns risken att kunskapen inte kommer fram till 

berörda parter. Liknande resonemang beskriver Bergman och Klefsjö (2012. s, 366) att om en 

medarbetare ska kunna ta ansvar för en arbetsuppgift måste denne förstå vad uppgiften 

innebär. Vilket kan leda till att om avgränsningarna är otydliga och innehållet är opreciserat, 

att motivationen sänks för medarbetaren.  

Vidare analysering av intervjuerna framkommer det dessvärre bristen på tydlighet och 

struktur. Vilket innebär att flera av respondenterna upplever, att samarbetet mellan 

bemanningsplanerarna och verksamheterna ibland kan bli lidande. Vidare framkommer det att 

det finns skillnader i hur samarbetet fungerar beroende på vem som är chef eller vilken 

bemanningsplanerare som jobbar. Något Thorsvik och Jacobsen (2014) menar på, att om den 

formella strukturen inte finns, blir samarbetet lidande. Vidare menar Thorsvik och Jacobsen 

(2014. s, 69–73) att därmed erfordras det upprättade formella strukturella ordningar, i syfte att 

säkerhetsställa av koordineringen faktiskt används i praktiken. Orsaken är att bristande 

överblick, information samt skilda intressen, kan leda till att på bekostnaden av helheten 

koncentrerar sig medarbetare och andra verksamheter på det egna delområdet. 

Ett exempel på det är vid registreringen av nya anställda, vilket är en arbetsuppgift som tar ca 

fem minuter att genomföra, om all information finns gällande den nya medarbetaren. Dock 

händer det relativt ofta att det saknas information, vilket i sin tur leder till att fem minuter kan 

utökas till längre tid. Det vill säga att när det inte finns någon dokumentation av vad för 

information som ska tillhandahållas, blir effektiviteten av arbetet lidande. Närmare bestämt 

tidskrävande, inte enbart för medarbetaren som motar informationen, även för medarbetaren 

som tillhandahåller informationen (Thorsvik och Jacobsen. 2014. s, 69–77). 

Detta kan bero på att det råder en oklar syn på hur varandras arbete ser ut, något Isaksson 

(2021) betonar vikten i att om inte arbetet finns beskrivet, är det svårt att förstå varandra. 

Genom att flera av arbetsuppgifternas beskrivningar inte finns dokumenterade minskar 

förståelsen för varandras arbete, och därmed är det en risk att vardera parten kan uppleva 

nonchalans.  

Vidare framkommer det att i nuläget finns det ingen tydlig rutin av kvalitetssäkrings- 

uppföljningen. Tilläggas kan att det finns dokumenterade rutiner gällande uppföljning av 

vikarierna, dels mot vikarien, samt dels mot verksamheten som vikarien arbetar inom. Dock 

sker denna uppföljning i nuläget sporadiskt, vilket innebär att det är skillnad beroende på 

vilken verksamhetschef som är berörd, samt att bemanningsplanerarna i nuläget arbetar med 

detta i mån av tid. En förklaring till detta kan vara att i nuläget finns det inte tydligt 

dokumenterade krav på att uppföljningen genomförs (Thorsvik och Jacobsen. 2014. s, 69–77).  
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Bergman och Klefsjö (2012. s, 468) menar att om det inte finns kvalitetssäkrings 

uppföljningar finns det därmed inte fakta om processen förmåga. Vilket i sin tur leder till att 

effektiviteten av processen kan inte säkerhetsställas, och därmed inte heller kunna veta när 

förbättringar av processen krävs.  

Ansvarsfördelning och kommunikation: Vidare i analysen framkom det att gränser, 

ansvarsfördelningen och kommunikationen är i nuläget otydliga. För det första visar analysen 

att några av de osäkerhetsfaktorer som i nuläget utmärker sig gällande kommunikationen och 

informationen, är att det i nuläget sker främst muntligt. En fungerande och tydlig 

kommunikation är viktigt dels i beslutsfattanden, dels en förutsättning för att 

bemanningsplanerarna ska kunna utföra ett effektivt arbete. Riskerna med att det sker 

mestadels muntligt är att det inte säkerhetsställer att informationen dels inte når fram till 

berörda parter, dels att informationen kan förvrängas (Thorsvik och Jacobsen. 2014). Vidare 

menar Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 255–257) att en fungerande kommunikation är vad 

dem anser vara en grundläggande organisatorisk process. Vilket innebär att den utgör grunden 

för beslut, lärande samt skapar mening och sammanhållning. När det gäller 

osäkerhetsfaktorerna som upplevs av respondenterna är att grunden till dem som en följd av 

bristande struktur som tidigare nämnts under avsnittet rutiner och uppföljning. 

För det andra visar analysen att en ytterligare otydlighet finns inom ansvarsfördelningen. I 

detta sammanhang handlar det om gränserna i ansvaret mellan bemanningsenheten och 

verksamheterna. Vilket innebär att respondenterna upplever att det finns skillnader beroende 

på vilken verksamhetschef som bemanningsplaneraren samarbetar med. Exempelvis kan det 

handla om att bemanningsplaneraren får utföra arbete åt verksamhetschefen, vilket kan bero 

på olika orsaker som tidsbrist, osäkerhet eller nonchalans. Vidare framkom det att en del av 

verksamhetscheferna inte återkopplar varken i tid eller inte överhuvudtaget. Vilket innebär 

ytterligare stressmoment för berörd medarbetare. Thorsvik och Jacobsen (2014. s, 255–257) 

menar av detta skäl vikten i att kommunikationen har tydliga och formulerade dels 

värderingar och normer, dels det finns utvecklade procedurer och checklistor som gör att det 

går att tillhandahålla och kommunicera information. Bristen på dokumentationen kan även i 

detta sammanhang orsaka osäkerhet och otydlighet. Liknande resonemang har Bergman och 

Klefsjö (2012. s, 48–49), som menar att en förutsättning för delaktighet är att det finns tydliga 

gränser för vem som ska göra vad.  

Sammanfattningsvis i träddiagrammet och analysen framkom följande grundorsaker till varför 

matchningsprocessen ser ut som den gör i nuläget: 

• Ingen tydlig rutin på kontroll av att uppföljningarna genomförs 

• Svårt för nya/ tillfälliga medarbetare att sätta sig in i arbetet. 

• Skapar onödiga stressmoment och tidstjuvar för medarbetarna.  

• Ospecificerade kommunikations- och informationsvägar 

• Ingen processledning  

• Ingen kartläggning av processerna.  

• Otydliga ansvarsfördelningar samt osatta/oklara gränser 

5.1.2 Processer: 
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I insamlingen av de individuella processkartläggningarna framkom det att det finns processer 

som inte blivit kartlagda,  varken i förstudien (bilaga 1) eller i denna studie. Även att en del 

processer hanteras olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Vilka processer 

kommenteras i samtliga aktivitetslistor.  

Isaksson (2021, s 41) varnar att under kartläggningens gång, uppfattas många gånger att 

processerna inte är helt logiskt, av detta skäl har inget annat ändrats än kommentarerna som 

varje individ har uppgett i sina kartläggningar. Främsta skillnaden som framkom i 

matchningsprocessen är att det är skillnad mellan skola/förskola gentemot andra 

verksamheterna. Vilket resulterade i att det blev två nya aktivitetslistor (bilaga 2). Den ena 

som är generell och den andra som är för skola/förskola. I den generella finns det även där 

små skillnader i aktiviteterna men detta framkommer i kommentarerna. 

Efter att sammanställningarna var färdiga och en tydlig bild framkom, vilket presenterades i 

resultatet (figur 7 och figur 8), var det inte enbart skillnaderna mellan olika verksamheter som 

framträdde. Ytterligare blev det även mer tydligt att teorin inte överensstämmer med 

verkligheten gällande dokumentationen om hur arbetssätten ser ut. 

Analys av 10 M på matchningsprocessen. 

Vidare för att undersöka hur kontrollen och styrningen av matchningsprocessen fungerar i 

praktiken, samt för att identifiera förbättringspotentialen utfördes en 10M-processanalys. För 

att se förbättringspotentialen i en 10M-Analys (tabell 13) bör det jämföras med en optimal 

nivå, vilket innebär att i sammanställningen presenteras optimala nivån av både relevans och 

mognad inom parentes. Processdimensionerna är Kvalitet, Kostnad, Kapacitet och Värde 

(Isaksson, 2020). 

Tabell 13 10-M Analys på matchningsprocessen 

M  

–

parameter 

M 

relevans 

M 

nivå 

Prioritet-

nummer 
Kommentar Kriterier (Isaksson, 2020) 

Mission 4 4 16 (4) 

Den studerade processen är inte tydlig och är väldigt 

komplex med olika sätt att hantera den. Men den är 

förstådd och viss mån accepterad. 

Syftet med den studerade processen - är det tydligt vad 

den gör och varför och är detta accepterat och 

förstått? 

Management 4 5 20 (4) 
Inte för att förbättra prestandan. Policyer, mål och strategier för att förbättra 

processprestanda? 

Metod 4 4 16 (4) 

Ingen organisering av processen.  

Organisationsstruktur finns för kommunen men inte för 

bemanningsenheten. 

Ansvarsområden finns på praktisk nivå.  

Ingen befintlig prestanda 

Organisering av processen – leds den som en 

process utifrån principerna för god 

processledning – processmognad? 

Organisationsstruktur för att genomföra 

strategier och uppnå mål. Befintliga 

ledningssystem och prestanda. 

Människa 5 3 15 (5) 
Krav på kompetens inte klart definierade.  Kompetens för de arbetsuppgifter som krävs 

Mätning 5 5 25 (5) 

Inga mål och kontrollgränser definierade, 

Finns några mätindikatorer men ingen har definierad 

rutin. Vidare finns ingen definierad kommunikations 

rutin angående resultatet.   

Mognad av mätsystem och kommunikation av 

prestationsresultat. Nivå på affärssystem och 

mätinformationssystem. 
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I processanalysen framkommer det att bristen på dokumentation kan härledas till bristen av 

processkartläggning samt bristerna i mätningen av processerna. I nuläget finns det en del 

dokumentation i hur kontrollkvaliteten ska genomföras samt att det finns även en del 

mätningar som genomförs i nuläget. Dock finns det inget mål med varför det ska mätas. En 

viktig hörnsten är att basera beslut på fakta, vilket enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 42–

43) innebär att i syftet att kunna ta besluten, erfordrar det att fakta till en början analyseras. 

Med hjälp av att samla in, strukturera samt analysera data från flera informationskällor, kan 

sedan slutsatser erhållas utifrån analysen, vilket leder till beslut om att förbättra processerna. 

Något även Isaksson (2021) menar är en förutsättning i syftet att veta hur processerna 

fungerar. Kort sagt om inte förståelsen finns om vad som är processens fulla kapacitet, 

innebär att inte heller förbättringspotentialen kan undersökas.  

Mognadsmodellen 

Följaktligen undersöks matchningsprocessen med utvärderingsmodellen, i syftet att uppskatta 

processen mognad och därmed kunna utgå från resultatet inför att presentera 

förbättringsförslag. Enligt Isaksson (2021, s 114) är mognadsmodellen ett lämpligt verktyg, i 

syftet att analysera processer. Emellertid menar Bergman och Klefsjö (2012. s, 481–483) att 

modellen är en intressant utvärderingsmodell, vilket innebär att nivåerna är som ett 

frågebatteri varav det går att få hjälp till att se vilken nivå matchningsprocessen befinner sig i.  

Av detta skäl används mognadsmodellen som ett utvärderingsverktyg, det vill säga att i syftet 

att sammanställa matchningsprocessens nuläge baserat på allt insamlat datamaterial samt 

analyserna som tidigare nämnts. Vidare menar Bergman och Klefsjö (2012. s, 481–483) att 

nivåerna i princip innebär att mognaden utgår från lägre stadium till ett högre.  

Matchningsprocessens mognad är därmed enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 481–483) på 

nivå 1; Omogen. Stadiet omogen innebär att matchningsprocessen saknar väldefinierade 

rutiner. Anledningen att processen fungerar är enbart beroende på individuella medarbetares 

skicklighet och kompetens. Samt att det enbart finns några processer som är identifierade, och 

Maskin 3 3 9 (3) 

Mjukvaran har en viss effekt på kvalitetsprestandan, 

olika program, manuellt arbete, som skulle kunna 

underlättas med bättre system. Liten uppföljning av 

detta.  

Lämplighet för utrustning och lokaler för avsedd 

användning. 

Observera att detta även inkluderar hårdvara 

och mjukvara för ERP och kan även innefatta 

serviceavtal. 

Material 4 4 16 (4) 
Liten uppföljning av inkommande samtal.  Metoder för att kontrollera inkommande 

material och information. 

Miljö 2 2 4 (2) 

Trygg grupp, låg personalomsättning,  

Onödiga stressmoment har en viss påverkan på 

kvalitetsprestandan. 

Nivå på fysisk och social arbetsmiljö. Detta har 

effekter både på personal och utrustning. 

Marknad 5 5 25 (5) 

Kommunal marknad.  Etablerade relationer. 

Komplicerade och otekniska kommunikationsvägar. 

Svårt med kompetensförsörjning.  

Kundbas i form av etablerade relationer, 

konkurrens och allmän utveckling av marknaden. 

Inkluderar även leverantörer och relationer till 

dessa. 

Medel    
Ej analyserad. Kommunalbudget.  Tillgång till medel för drift, investeringar och 

förbättringar 

NOT: Baserat på intervjuerna, Tydén (2022) samt Isakssons föreläsning (Analysing with 10Ms-20-07-17.PDF) 
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ett formaliserat stöd i utvecklingsarbetet saknas. Målet i detta stadie är därmed, formellt 

strukturerade relationer, formell process av kvalitetssäkringen, grundläggande processer i 

syftet att spåra, funktionalitet och tidsplaner. Kort sagt ordning och reda på dokumenten.  

 

Figur 10 Mognadsmodellen (CMM) Matchningsprocessen. Illustration från Bergman och Klefsjö (2012, s 482) 

SWOT-analys 

Avslutningsvis används en SWOT-analys i syftet att knyta ihop resultaten som framkommit 

av det insamlade datamaterialet. SWOT-analysen sammanfattar inte enbart nuläget, den 

belyser även förbättringspotential på ett tydligt sätt (Tonnquist, 2018. s, 100).  
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Figur 11 SWOT-Analys 

5.2 Hur kan matchningsprocessen förbättras? 

Utifrån resultatet av det insamlade datamaterialet och analyseringen av matchningsprocessens 

nuläge som sammanfattas i mognadsmodellen (figur 10),  samt SWOT-analysen (figur 11), 

har förbättringsmöjligheter identifierats. Nästa steg är att utgå från förbättringsmöjligheterna 

och föreslå förbättringsförslag, samt konkret påvisa varför förbättringsförslagen kan dels 

förbättra matchningsprocessen, dels underlätta bemanningsplanerarnas vardagliga arbete.    

5.2.1 Processer 

Förbättringsmöjligheterna som framkommit påvisar att bemanningsenheten i nuläget inte har 

tydligt definierade processer. Följaktligen enligt mognadmodellen (figur 10), anses processen 

vara omogen enligt Bergman och Klefsjö (2012. s, 481–483). Vidare har i figur 7 och 8 en 

generell processkartläggning samt en mer specificerad kartläggning genomförts, dock 

framkommer det att en utförligare processkartläggning erfordras. Vidare framkommer det 

även att dokumentering samt definiera processgränser erfordras.   

Att införa processledning skulle underlätta för bemanningsplanerarna och även underlätta för 

samarbetet mellan verksamheter (Isaksson. 2021). Fördelarna att införa ett ledningssystem 

innebär även att arbetssätt och rutiner standardiseras. Espíndola et al. (2019) har arbetat fram 

Styrkor

• Stark grupp

• Att vara en central för andra 
verksamheter.

• Låg personalomsättning

• Känsla av meningsfullhet och 
tillhörighet.

Svagheter

• Muntlig information

• Ingen rutin på kontroll av rutiner

• Komplicerat för nya medarbetare att 
komma in. 

• Ingen tydlig dokumentation av enheten

• Sårbarhet om en medarbetare blir sjuk

• Ingen standardisering

• Att teorin inte översensstämmer med 
verkligheten.

• Grundläggande processkarläggning 
saknas

• Ingen tydlig målsättning

• Omogen processmognad

Möjligheter

• Kompetensutveckling

• Bli en attraktiv arbetsgivare

• Fungerande relationer

• Viljan att förstå varandra

Hot

• Kompetensförsörjning

• Långa komplexa beslutsvägar

• Ingen struktur

• Ingen standardisering

• Otydlig ansvarsfördelningen och 
gränstagning. 

• Otydliga och onödiga 
kommunikationsvägar
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ett formulär för att formalisera processerna på ett effektivt och tydligt sätt, som dem kallar för 

Systemiskt och operativt förfarande: 

1. Rutinen blir dokumenterad, därmed finns all kunskap som finns i 

bemanningsplanerarnas huvuden på papper, och säkerhetsställer att ingenting ska 

glömmas bort. 

2. Berörda parter får tillgång till den, vilket innebär att nya medarbetare får en tydlig och 

dokumenterad information av vad de ska arbeta med samt vilka krav som varje 

aktivitet innebär. 

3. Gränssnitten som upprättas, ska skrivas in i formuläret.  

Enligt Isaksson (2021) är att syftet med ett tydligt ägarskap för processen innebär att det ska 

tydligt framgå vem som ansvarig för processen och denne är även ansvarig för att långsiktigt 

öka processens prestanda. Vilket är något som efterfrågas bland respondenterna samt 

framkommer tydligt i analyserna, att ansvarsfördelningen är för otydlig i nuläget och att det 

kan förbättras. Espíndola et al. (2019) använder sig av namnet BMU- Basic Management Unit 

och har utarbetat en tabell över befattningarnas ansvar. 

När man har identifierat befattningarna och vilket ansvar dessa har, ger det en möjlighet att 

utvärdera och förtydliga hur kommunikations och informationsflödet ska se ut. Nästa steg är 

att ta fram processens gränssnitt, Isaksson (2021), menar på att även om detta kan vara en 

självklarhet enligt vissa, visar det sig att den oftare är oklar gällande processdetaljerna. 

Genom att definiera processgränssnitten och därmed få bort oklarheter, kommer inte enbart 

underlätta för bemanningsplanerarna, utan det gör det även lättare att identifiera vilka 

samband mellan bemanningsenheten och resten av kommunen som påverkar enskilda 

aktiviteterna (Espíndola et al. 2019). Men även vilka ansvarsområden som var och en har, 

skapar förutsättningar för delaktighet, eftersom det blir tydligare gränser för vem som ska 

göra vad (Bergman och Klefsjö. 2012. s, 48–49).  

Vilket innebär att det underlättar vid utveckling av rutinprocedurer och manualer som kan 

tilldelas till andra verksamheterna. Vidare innebär det även att det möjliggör kritiska analyser 

i syftet att få upp problemen till ytan, och bemanningsenheten får ett konkret perspektiv över 

vad som ska analyseras och förbättras (Espíndola et al. 2019). 

5.2.2 Organisationsstruktur: 

Införandet av processledning är ett arbetssätt som strukturerar upp processerna konkret, 

samtidigt framkom det i analyserna att det även finns ett behov av en mer omfattande 

självutvärderingsanalys och kartläggning över bemanningsenheten, identifiera kulturen, 

upprätta en gemensam bild av bemanningsenheten och hur man vill att samarbetet ska se ut 

med de andra verksamheterna. 

Inom offensiv kvalitetsutveckling är det av vikt att ha en helhetsbild över hela 

bemanningsenheten, vilket leder till att det blir tydligare att se hur de olika delarna i processen 

påverkar varandra. Något som Bergman och Klefsjö (2012. s, 51) menar är en viktig del i ett 

långsiktigt systemtänkande. Vidare menar dem på att ett viktigt tema inom offensiv 

kvalitetsutveckling är att ha ett vinna-vinna perspektiv. Vilket enbart kan ske om 

bemanningsenheten gemensamt med verksamheterna arbetar för att förbättra och effektivisera 
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koordineringssystemet (Thorsvik och Jacobsen. 2014). Till det finns det ett 

utvärderingsverktyg som heter Språngbrädan, vilket är en förenklad form av verktyg för 

självutvärdering, som fokuserar på fyra områden (Bergman och Klefsjö. 2012. s, 560–562): 

• Angreppssätt (Hur gör vi för att…?) 

• Tillämpning (I vilken omfattning gör vi det?) 

• Resultat (Vilka resultat har vi uppnått?) 

• Utvärdering och förbättring (Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar 

och vilka förbättringar har detta lett till?). 

5.3 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis presenteras vad resultatet av analysen: 

• Det saknas en helhetsöversyn och en gemensam syn på hur processerna ser ut  

• Det saknas struktur och tydlighet av hur arbetet ser ut. 

• Finns behov av tydligare ansvarsfördelning och gränser  

• Finns behov av specificerade kommunikations-informations vägar 

• Finns behov av tydligare dokumentation för nya och tillfälliga medarbetare kan läsa  

• Finns behov av struktur och instruktioner för hur samarbetet mellan 

bemanningsenheten och verksamheterna ska fungera. 

• Finns behov av rutiner för att säkerhetsställa att uppföljningar och kontroller 

genomförs.  

6. Slutsatser 

I detta kapitel redovisas slutsatserna utifrån syftet och strukturerat efter frågeställningarna. 

Vidare presenteras implementeringsförslagen som framkommit.  

6.1 Slutsats hur ser matchningsprocessen ut i nuläget?  

Studiens syfte var att studera och undersöka hur matchningsprocessen ser ut i nuläget. Vilket 

genomfördes med att samla in datamaterial av erhållna intervjuer, individuella 

processkartläggningar samt granskning av dokument. Analyser har sedan genomförts utifrån 

det insamlade materialet och sammanfattats i dels en processmognadsmodell (figur 9), dels i 

en SWOT-analys (figur 10). Resultatet som framträder i analysen är inte enbart negativa, även 

positiva styrkor och möjligheter framträder.  

Fördelen med att ha en sammansvetsad grupp och låg personalomsättning, är att det ger en 

trygghet för gruppen, och möjliggör att verksamheterna vilka samverkar med 

bemanningsenheten, kan känna en trygghet i att de har “sin” bemanningsplanerare, något som 

under alla intervjuer framgick väldigt tydligt. Dock kanske viktigast av allt, framkom det att 

det finns en känsla av meningsfullhet och tillit.  
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Resultatet påvisar även att det finns otydligheter och brister inom rutiner, kvalitetssäkring, 

ansvarsfördelning, samt kommunikations- och informationsvägarna. 

Vilka kan bidra till att onödiga stressmoment, långa väntetider och otydligheter upplevs finnas 

i bemanningsenhetens samverkan med andra verksamheter. Vilka även kan bidra till att 

upplärningen av nya och tillfälliga medarbetare i nuläget inträffar muntligt samt att 

uppföljningar och kontroller genomförs vid mån av tid.  

 

Bristerna blev även stärkta av processkartläggningen som genomfördes. Vidare i 

kartläggningen framkommer det skillnader, vilka inte enbart var mellan olika verksamheter. 

Nämligen att det tydligt framkom att teorin inte överensstämmer med verkligheten. Även 

10M-analysen som genomfördes på matchningsprocessen, påvisar mer konkret hur styrningen 

och kontrollen saknas i nuläget.  

Nuläget kan därav sammanfattas följande; 

• Saknas en tydlig rutin på kontroll av att uppföljningarna genomförs 

• Det finns ingen tydlig dokumentation av bemanningsenheten, bristfällig struktur och 

ingen standardisering. 

o Komplicerat för nya/ tillfälliga medarbetare att sätta sig in i arbetet, vilket innebär att 

det blir sårbart om någon skulle bli sjuk 

• Arbetet baseras på muntlig information som bottnar i ospecificerade kommunikations- 

informationsvägar  

• Grundlig kartläggning av processerna saknas  

• Otydliga ansvarsfördelningar och osatta/oklara gränser som kan leda till långa komplexa 

beslutsvägar 

• Att teorin inte överensstämmer med verkligheten. 

6.2 Slutsats hur kan matchningsprocessen förbättras? 

Ytterligare var syftet att undersöka hur matchningsprocessen kan förbättras, samt 

att identifiera kvalitativa förbättringar vilka kan underlätta bemanningsplanerarnas vardagliga 

arbete.  

Förbättringsförslagen som därav föreslås till bemanningsenheten, är två arbetssätt, 

processledning och språngbrädan. För det första att införa processledning, innebär att 

kunskapen dokumenteras som i nuläget inte finns dokumenterade, en tydlig struktur på 

koordineringen mellan verksamheterna, samt skapar tydliga rutiner på kvalitetssäkringen. 

Vilket kan resultera i att bemanningsplanerarnas vardagliga arbete underlättas.  

För det andra är slutsatsen att det finns ett behov av att upprätta en helhetssyn. En gemensam 

bild över hur bemanningsenheten fungerar och hur samarbetet med verksamheterna ska se ut. 

Därav rekommenderas även att utföra en självutvärdering, i en mindre omfattande variant 

genom att använda sig av kvalitetsverktyget språngbrädan.  
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6.3 Implementeringsförslag 

Följande förbättringsförslag föreslås, i syftet att kunna skapa en helhetssyn, struktur, tydlighet 

som i nuläget saknas samt i syftet att kunna fortsätta arbetet med förbättringar. Förhoppningen 

är att detta arbete kan användas som grund och sedan är det upp till bemanningsenheten om 

dem vill implementera förslagen eller inte.  

Att införa processledning 

Enligt Melan (1992, citerad i Isaksson, 2021) kan man införa processledning genom att följa 

denna process: 

1. Definiera processägarskapet 

2. Bestämma processernas gränssnitt 

3. Definiera kedjan av aktiviteter på ett lättförståeligt sätt 

4. Undersök verksamhetsbehoven 

5. Definiera kontrollpunkterna 

6. Mät och bedöm processerna 

7. Skaffa återkoppling och genomför korrigerande åtgärder. 

Dessa sju steg kan mer konkret implementeras genom att använda sig av Espíndola et al 

(2019) föreslagna ramverk, som genomförs i fem steg: 

➢ Organisationsstruktur; 

✓ Strukturera upp organisationsschemat 

➢ Process management; 

✓ Identifieringen och definieringen av varje verksamhet som samverkar med 

bemanningsenheten 

➢ Rutinhantering; 

✓ Identifieringen och utformningen av detaljerna för varje process. 

➢ Indikatorhantering; 

✓ Bestämma bedömningshanteringen för varje indikator för varje process 

➢ Operationell och systematisk procedur; 

✓ Utvecklingen av rutinprocedurer och manualer för varje operation. 

Språngbrädan 

➢ Angreppssätt  

✓ Hur gör vi för att…? 

➢ Tillämpning 

✓ I vilken omfattning gör vi det? 
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➢ Resultat  

✓ Vilka resultat har vi uppnått? 

➢ Utvärdering och förbättring  

✓ Hur utvärderar vi våra angreppssätt och tillämpningar och vilka förbättringar har 

detta lett till? 

7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras analysen, bedömning samt ställningstaganden av resultaten. Följt av 

en reflektion över arbetet, metoderna som använts. Vidare redovisas en avslutande reflektion 

av slutsatserna, slutligen presenteras förslag på fortsättningsarbeten. 

7.1 Diskussion och Reflektion  

Syftet med studien har varit att dels kartlägga och undersöka hur matchningsprocessen ser ut i 

nuläget, dels att undersöka hur matchningsprocessen kan förbättras, samt att identifiera 

kvalitativa förbättringar vilka kan underlätta bemanningsplanerarnas vardagliga arbete.   

Resultatet och analyserna påvisar att det som upplevs av respondenterna som onödiga 

stressmoment, långa väntetider, otydligheter, osäkerhet och brister. Bottnar i att det inte finns 

en tydlig struktur, vare sig gällande rutiner, ansvarsfördelningen, kommunikationen eller 

informationen. Vilket innebär att samverkan mellan bemanningsenheten och verksamheterna 

som är anslutna till bemanningsenheten, ibland upplevs komplicerad och att det blir olika 

beroende på vem som arbetar. Ytterligare innebär detta även att i nuläget är 

bemanningsenheten beroende av att muntligt kommunicera i syftet att berätta vad som ska 

genomföras.  

Studien påvisar även att kvalitetsarbetet i nuläget inte i praktiken fungerar optimalt, i sin tur 

leder det till att det blir svårlöst att veta vilka förbättringar som egentligen erfordras. Dock 

innan en rutin på kontroll och uppföljningskvalitet utarbetas, är främst av vikt att berörda 

parter förstår varför. Följaktligen är att sen utarbeta och säkerhetsställa en tydlig rutin på att 

uppföljningarna i praktiken genomförs. 

En kommunal enhet är en komplex verksamhet med flera olika faktorer, och processer som 

ska samverkas ihop med andra verksamheter. Tidigare forskning visar att i sådana 

organisationer är det inte en ovanlig företeelse att samverkan, och ansvarsfördelning kan vara 

ett problem (Thorsvik. och Jacobsen. 2014). Utan snarare att det är ett relativt vanligt 

problem, och det är därmed något som anses viktigt att jobba med.  

Alvesson (2015. s. 171–175) har en annan synpunkt på detta, han menar på att det finns 

otaliga exempel på där rutiner och standardisering kan skapa en “bocka av kultur”. Vilket kan 

leda till att det framkallar en ångestladdad norm, därmed kan det fokuseras på att det ska 

finnas fina “skyltfönster” medan substansen, och praktiken “får stryka på foten”. Dock är det 

inte det som denna studie vill påvisa, utan det främsta av allt är ändock inte att enbart skriva 

nya rutiner eller dokumentera ner de som redan finns. Tvärtom det är att gemensamt upprätta 

ett tillvägagångssätt att faktiskt efterleva det i praktiken, vilket innebär att säkerhetsställa 
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motivationen och att viljan finns att genomföra det, i stället för att det läggs undan och att 

man tänker “jag gör det där sen”.  

Därav att förbättringsförslagen vilka rekommenderas till bemanningsenheten, är att införa 

processledning. Samt att genomföra en självutvärdering där bemanningsenheten kan använda 

sig av språngbrädan som verktyg. Dessa två arbetssätt kan implementeras parallellt, vilket 

innebär att bemanningsenheten skulle kunna arbeta fram en helhetsplan gemensamt med de 

externa verksamheterna. Och därmed kunna effektivisera sina interna och de externa 

processerna.   

Förbättringsförslagen som presenterats är enbart i teoretisk art, och har därmed inte praktiskt 

testats på bemanningsenheten.  Vilket innebär att teorierna och förbättringsförslagen som 

rekommenderas i rapporten kan därmed enbart anses vara teoretiska, och kan inte garanteras 

att förbättringsförslagen fungerar i praktiken.  

Vidare finns det även begränsningar i studien, eftersom den har enbart kartlagt 

matchningsprocessen begränsad till bemanningsenheten. Studien har heller inte kartlagt alla 

stödprocesser som finns till matchningsprocessen, varken intern eller externt. Studien är även 

begränsad gällande att det är verbal information, åsikter och upplevelser som medarbetarna, 

cheferna samt en rekryterare, har delgivit studiens arbete. Och denne författare har enbart 

spenderat en dag hos bemanningsenheten.  

Rapporten har dock haft ett stort deltagande med 92% av bemanningsenhetens medarbetare, 

dock gällande chefer och rekryterare är deltagandet knappt ca 2%.  Vilket innebär att 

rapporten inte kan garantera att resultaten är 100% verklighet för bemanningsenheten.   

7.2 Metoddiskussion 

Metoderna som har använts i syftet att samla in information, vilket har varit genom intervjuer, 

insamling av individuella kartläggningar och granskning av den interna dokumentationen. 

Detta fungerade när det gäller mjuka värdena, eftersom en stor mängd material insamlats. 

Dock en för stor mängd material, vilket denne författare inte var fullt beredd på vidden av hur 

stor mängd textmaterial det blir av intervjuer. Vilket leder till att även andra metoder hade 

kunnat varit behjälpliga. Till exempel hade de öppna frågorna kunnat ställas via ett 

frågeformulär eller enkät istället för enbart intervjuer.  

En annan synvinkel kan vara att det skulle ha varit praktiskt att skicka ut frågorna i förväg till 

respondenterna. Utfallet blev att respondenterna kände till denne författare men inte vad 

intervjuerna skulle handla om. Vilket blev tydligt under intervjuerna då respondenterna först 

skulle “försvara” bemanningsenheten och medarbetarna som arbetar där. Efter ett tag blev det 

tydligare att respondenterna insåg att det inte fanns förutfattade meningar. Utan att intervjun 

enbart handlade om hur nuläget ser ut och om hur medarbetarna arbetar, inte hur 

medarbetarna är som individer.  
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7.3 Avslutande reflektion och förslag på fortsatt 

undersökning/arbete 

Slutsatserna och de förbättringsförslag som presenteras i rapporten, är en del av det 

förbättringsmöjligheter som framkommit. Arbetet med rapporten hade ett begränsat 

tidsfönster och därmed fick arbetet begränsas ner, vilket innebär att en större och mer 

omfattande studie hade därav varit av intresse. Förbättringsområdena som har under arbetet 

framkommit och som denne författare vill rekommendera bemanningsenheten att undersöka 

är: 

• Rekryteringen av vikarierna, upplever denne författare att bemanningsenheten skulle 

vinna tid samt effektivitet på att tillämpa kompetensbaserad rekrytering. 

• Digitaliseringen, i nuläget omfattas medarbetarnas arbete av att manuellt arbeta i 

systemen, vilket innebär att rekommendationen denne författare kan erhålla är att 

undersöka möjligheterna att införa mer automatisering av notiser, anteckningarna samt 

standardmallar som är inbyggda i systemet.  

• Upprätta en instruktionsmanual med information till nya chefer och medarbetare.  

Vidare forskning runt bemanningsenhetens organisationskultur skulle även det vara av 

intresse, det finns en del där att lära sig av, dels från bemanningsenheten dels till 

bemanningsenheten.  

Slutligen hade det även varit för denne författare givande och intressant, att vara delaktig och 

se bemanningsenhetens fortsatta arbete. Samt att denne författare hoppas innerligt att 

förbättringsförslagen och denna rapports arbete kan vara behjälpligt för bemanningsenhetens 

fortsatta förbättringsarbete.  
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Bilaga 1. Teoretiska processkartläggningen 

Tabell 14 Teoretiska matchningsprocessen 

NR Aktivitet Kommentar 

 Behov av timvikarier   

 Planering av vilka events ska deltagas på  

 Delta i event inför annonsering av timvikariat  

 Producera annons i Offentliga Jobb  

 Läsa CV och plocka ut de kandidater som ska intervjuas  

 Matcha rätt kandidater till rätt verksamhet  Kompetens 

 Kalla till intervjuer  

 Genomföra intervju enligt kompetensbaserad rekrytering  

 Ta referenser i ref-app.  

 Placera kandidat för bredvidgång på behövd verksamhet. Kontakt upprättas med chef för tilltänkt verksamhet. 

 Anställa vikarie i Personec. Namn, personnummer, mobilnummer samt privat mailadress skickas till handläggare på BE. 

Lön sätts enligt Vetlanda kommuns lönekriterier. 

 Meddela att vikarien får vara timvikarie  

 Meddela lön, information Informera om att vikarien måste meddela Swedbank vilket konto lönen ska betalas ut till. 

 Meddela administratör Lägger upp en anställning. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, titel, utbildning ev. 

betyg. 

 Ta foto/vikarien mailar foto  För namnbricka 

 Ta in belastningsregister vid behov Beroende på vilken verksamhet vikarien ska jobba inom.  

Dokumentera i Pool och Winlas 

 Kandidat gör sin bredvidgång Längden på bredvidgång avgör chef, verksamhet och kandidat i samförstånd. 

 Kommunicera med chef hur kandidaten skall gå vidare eller ej.  

 Vid Nej  
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 Testa kandidat i annan verksamhet Vid diskussion på bemanningsenheten hittas ny verksamhet att testa kandidat vid. 

 Administrera avslut av kandidat Ansvarig bemanningsplanerare skickar till administratör vid bemanningsenheten att avsluta 

ska ske. 

 Vid JA  

 Skicka Preboarding. Bemanningsplanerare skickar själv eller ber administratör på bemanningsenheten att skicka. 

 Beställa Combine samt Tjänste- ID till timvikarie  

 Poolvisning för timvikarier sker på stående tid kort efter bredvidgång. Enligt checklista 

 Slutför administrationen i TC Pool  Enligt checklista 

 Boka in timvikarie på turer.   

 Frånvaro uppstår i till Bemannings-enheten kopplad verksamhet  

 Verksamhet lägger in turen i TCPool  

 Bemanningplanerare lägger in turen i TCPool på inkommit samtal Delprocess Frånvarocentralen 

 Beställning av tur som ersätter en definierad frånvaro Beställningsorsak) samt (Frånvarande) och (beställare) (skapad av) (Datum för skapande) 

(Datum samt klockslag för passets början och slut) Turen får ett ID-nummer. 

 Markerar sig som handläggare i TCPool  

 Öppnar den beställda turen  

 Tar i TCPool upp den gren vari frånvaron kommer ifrån  

 Definierar eventuell tillgänglig personal efter prioriteringsordning och ATL Stödprocess Anteckningar (Prioriteringsordning fastställs enligt MBL) 

 Skickar via SMS ut förfrågan enligt prio-ordning  

 Inväntar svar Inväntande av svar kan skilja beroende när turen måste tillsättas. 

 Antecknar under tiden   Stödprocess Anteckningar 

 Vid svar Nej eller uteblivet svar skickas ytterligare SMS ut till nästkommande i prio-ordning Enligt checklista 

 Lägg tillgänglighet på timvikarier enligt önskemål i anteckningar och skicka förfrågan, Sms-a 

övriga. Kolla ATL 

Stödprocess Anteckningar 

 Skicka meddelande/ring till ordinarie ledig personal  

 Vid uteblivna svar alternativt nej från alla, kontaktas chef för verksamhet för konsultation och 

upprättande av plan 

En handlingsplan kan innehålla diskussion kring Ekonomisk ersättning, Inbeordring, flytt av 

personal från annan verksamhet, avdelning, grupp, byte av dag, ingen ersättare. 
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 Uppdatera anteckningar Stödprocess anteckningar 

 Vid svar JA bokas turen i TCPool  

 Uppdatera anteckningar  

 Om det sker flytt, eller byte av dag/tid Lägg in turbyte 

 JA, mot ekonomisk ersättning i sista hand, Chef informeras via mail. Notera vem som arbetar i anteckningsrutan och kortinfo i turen. 

Del och stödprocesser: 

Frånvarocentralen: 

Frånvarocentralen är en del av planeringsprocessen, dit ringer några av verksamheternas medarbetare, vilka är kopplade till bemanningsenheten, 

för att meddela att dem är av någon anledning frånvarande från sitt arbete. 

Tabell 15 Teoretiska Frånvarocentralen 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Ta emot samtal i frånvarocentralen Stödprocess Frånvarosamtalen 

2 Administrera/lägga in frånvaroorsak i Lön & HR-portalen  

3 Lägga in tur om det gäller VO/Måltidsservice i TCPool Enligt checklista 

4 Skicka SMS samt mail om frånvaro till chef och vid behov till 

verksamhet/skoladministratör 

Övrig information som skickas till chef kan innehålla, längd för sjukskrivning/läkarintyg krävs, 

partiell frånvaro, beställning till TCPool vid avvikelser, information på inringarens begäran. 

5 Fyll i Jourbilaga J/ Försäkran om sjuklön för timanställda (pappersbilaga) om det 

krävs 

 

6 Eventuellt skicka mail till lönekontoret om frånvaron kräver det  

7 Uppdatera anteckningar  Stödprocess anteckningar 

Frånvarosamtalen: 

Frånvarosamtalens aktivitetslista är de aktiviteter som bemanningplaneraren, genomför under tiden denne talar i telefon, med den medarbetare 

som av någon anledning är frånvarande från sitt arbete.   
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Tabell 16 Teoretiska Frånvarosamtalen    

NR Aktivitet Kommentar 

1 Frågemanual för frånvaroanmälan Enligt checklista 

2 Månadsanställd ordinarie pass  

2,1 Registrering i Personec Enligt checklista 

2,2 Frånvaro del av dag, klockslag Enligt checklista 

2,3 Deltidsfrånvaro Enligt checklista 

2,4 VAB Enligt checklista 

2,5 Förlängning/redigera frånvaro Enligt checklista 

2,6 Kolla antal sjukdagar sista 12 månaderna  

2,7 Sjuk mer än 7 dagar?  Påminn chefen 

3 Beställning i TC Pool Enligt checklista 

4 Meddela berörd chef  Enligt checklista 

5 Uppdatera anteckningar  

Vikarie uppföljningen vid 100/300 dagar: 

En del i att anställa vikarier, är att efter 100/ 300 dagar genomföra en uppföljning av, dels hur verksamheten är nöjd med vikarien, dels hur 

vikarien själv anser. 

Tabell 17 Teoretiska 100/300 dagars uppföljning 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Uppföljning av timvikarie vid 100 och 300 dagar  

2 Maila berörd chef Standard mail 

3 Återkoppling inom 2 veckor Frågeformuläret 

4 Ta kontakt med vikarien  Mail/samtal 

5 Frågeformuläret ska fyllas i av Vikarien  
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Anteckningarna: 

Anteckningarna är en aktivitet som bemanningplaneraren, utför kontinuerligt under sin arbetsdag. Därav att det är en stödprocess till dem, och 

inte är kopplad till en specifik process. 

Tabell 18 Teoretiska Anteckningar 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Läs anteckningar för att se om det är ok att lägga tillgänglig  

2 Lägg tillgänglig och förfråga Om det är ok enligt anteckningar eller annars skicka vanligt sms och fråga om personen kan jobba 

3 Lägg aldrig Prio 1–4 tillgängliga ett helt pass Gör det endast om du önskar förlänga deras pass! (undantag i Personlig assistans) 

4 Ring ETT telefonsamtal 

5 Kortinfo Signera din anteckning, radera anteckning när den är löst.  

Ek ersättning ska alltid stå kvar med fullständigt namn + i anteckningsrutan. 

6 LÄS anteckningarna För att se hur vikarier ligger tillgängliga. Står det att de har annat jobb och du ser att tillgänglighet är lagd på ett speciellt 

sätt. Lägg då inte tillgänglig och förfråga 

7 Anteckning i personal De viktigaste anteckningarna ska vara överst. Signera! Uppdatera med dagens datum 

8 Om du lägger en person tillgänglig en längre tid Skriv i anteckningarna att du lagt personen tillgänglig enl. överenskommelse. Signera. 

 Frånvaro, timbankskoll, arbetsplatser, prioordning, Avtal/parametrar, Combine, avslutas, förfallna turer, mm 

Övriga arbetsuppgifter: 

Bemanningsplanerarna har även andra arbetsuppgifter, som även dem är stödprocesser, till deras huvudsakliga matchningsprocess. Dock är 

arbetsuppgifterna enstaka och därmed inte utförs kontinuerligt, har arbetsuppgifterna därmed en egen aktivitetslista. 

6 Återkoppling från vikarien  

7 Samtal med berörd chef  

8 Besluta om vikarien ska vara kvar eller inte  

9 Skriv in anteckningar på chef/arbetsställe när man erbjudit TIM eller när de är nöjda med TIM  Stödprocess anteckningar 
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Tabell 19 Teoretiska Övriga arbetsuppgifter 

NR Aktivitet Kommentar 

 Genomföra samtal (Fysiska, digitala, via telefon) med chef och verksamhet i områdesfördelningen Officiellt samtal /termin 

 Gå på verksamheternas APT (Arbetsplatsträffar  

 Genomföra samtal (Fysiska, digitala,  telefon) med timvikarier enligt områdesfördelningen  

 Schemaläggning i vår verksamhet Gäller två personer  

 Jobba med pre-on-offboarding Gäller 1 person 

 Ansvara för implementering av nytt HR-system (Medvind) Systemadministratör, Gäller två personer 

 Ansvara för annonser i OJ (Offentliga jobb) Rekryteringen Gäller tre personer 

 Delta i nödvändiga möten av olika slag  

 Kontrollmail månadsvis till chefen   

 Under egna möten diskutera utveckling av bemanningsenheten  
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Bilaga 2. Processkartläggning nuläget 

Matchningsprocessen: Generella över förvaltningarna 

Tabell 20 Aktivitetslistan Generella matchningsprocessen 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Behov av timvikarier   

2 Planering av vilka events ska deltagas på Styrs av efterfrågan och utbud, planeras löpande. 

Ej alla 

3 Delta i event inför annonsering av timvikariat Styrs av den lagda planen, av arbetsbelastning och av ansvarsområde. 

Ej alla 

4 Producera annons i Offentliga Jobb Bestämma urvalsfrågor 

Utförs av Kommunikationsenheten. Ej alla 

5 Läsa CV och plocka ut de kandidater som ska intervjuas Ej alla 

5,1 Kalla till intervjuer Vid ej fysisk intervju, lägg in tider för digital intervju 

5,2 Genomföra intervju enligt kompetensbaserad rekrytering Ej alla 

5,3 Ta referenser i ref-app. Eventuellt ringa referens 

Digitalt nytillkommet verktyg som kommer läggas in efter beprövat och testat.  

Ej alla 

5,4 Matcha rätt kandidater till rätt verksamhet  Kompetens 

Ej alla 

6 Beroende på vilken verksamhet, placeras kandidat för bredvidgång på 

behövd verksamhet. 
Kontakt upprättas med chef för tilltänkt verksamhet. 

 

6,1 Anställa vikarie i Personec. Namn, personnummer, mobilnummer samt privat mailadress skickas till handläggare på bemanningsenheten. Lön sätts 

enligt Vetlanda kommuns lönekriterier eventuellt tillsammans med HR. 

Inte alla gör detta 

6,1,1 Meddela att vikarien får vara timvikarie  

6,1,2 Meddela lön, information Informera om att vikarien måste meddela Swedbank vilket konto lönen ska betalas ut till. 
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6,1,3 Ta foto/vikarien mailar foto  För namnbricka,  

Beroende på vilken verksamhet som vikarie ska jobba inom. 

6,1,4 Ta in belastningsregister vid behov, samt tystnadsplikt Beroende på vilken verksamhet vikarien ska jobba inom.  

6,1,5 Dokumentera i Pool och Winlas  

6,2 Meddela administratör Lägger upp en anställning. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, titel, utbildning ev. betyg. 

6,2,1 Eventuella belastningsregister och betyg lämnas in för arkivering.  

7 Kandidat gör sin bredvidgång Längden på bredvidgång avgör chef, verksamhet och kandidat i samförstånd. 

8 Kommunicera med chef hur kandidaten skall gå vidare eller ej.  

8,1 Vid Nej  

8,1,1 Testa kandidat i annan verksamhet Vid diskussion på bemanningsenheten hittas ny verksamhet att testa kandidat vid. 

8,1,2 Skicka avslut av kandidat Ansvarig bemanningsplanerare skickar till administratör vid bemanningsenheten att avsluta ska ske.  

8,1,2,1 Dokumenterar i TC Pool eller Winlas.  

8,1,2,2 Dokumentera i Offentliga jobb,  

8,1,2,3 Uppdatera anteckningar  

8,2 Vid JA  

8,2,1 Skicka Preboarding. Bemanningsplanerare skickar själv eller ber administratör på bemanningsenheten att skicka. 

8,2,2 Poolvisning för timvikarier sker på stående tid kort efter bredvidgång. Enligt checklista 

8,3 Beställa Combine samt Tjänste- ID till timvikarie Maila kontaktcenter 

8,3,1 Slutför administrationen i TC Pool  Enligt checklista 

8,4 Boka in timvikarie på turer.  Håll koll på att aktivera TIM:s tillgänglighet, påminna och förklara 

9 Frånvaro uppstår i till Bemanningsenheten kopplad verksamhet Olika verksamheter hanteras på olika sätt. 

9,1 Verksamhet lägger in turen i TCPool Cheferna lägger in vakanser men ibland saknas det en annons.  

9,2 Bemanningplanerare lägger in turen i TCPool på inkommit samtal Delprocess Frånvarocentralen 

Olika för olika förvaltningar. 

10 Beställning av tur som ersätter en definierad frånvaro eller av en extra 

insatt tur. 
(Beställningsorsak) samt (Frånvarande) och (beställare) (skapad av) (Datum för skapande) (Datum samt klockslag för 

passets början och slut) Turen får ett ID-nummer. 

11 Bemanningplaneraren markerar sig som handläggare i TCPool  

11,1 Öppnar den beställda turen  
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11,1,1 Tar i TCPool upp den gren som frånvaron kommer ifrån  

11,1,2 Definierar eventuell tillgänglig personal efter prioriteringsordning och 

ATL 
Stödprocess Anteckningar (Prioriteringsordning fastställs enligt MBL) 

12 Skickar via SMS ut förfrågan enligt prio-ordning  

13 Inväntar svar Inväntande av svar kan skilja beroende när turen måste tillsättas.  

13,0,1 Antecknar under tiden   Stödprocess Anteckningar Vid behov 

13,1 Vid svar JA bokas turen i TCPool  

13,1,1 Uppdatera anteckningar  

13,2 Vid svar Nej eller uteblivet svar skickas ytterligare SMS ut till 

nästkommande i prio-ordning 
Vid icke akuta turer skickas först en påminnelse om att de inte har svarat.  

Vid akuta turer fortsätter det enligt checklistan. 

13,2,1 Lägg tillgänglighet på timvikarier enligt önskemål i anteckningar och 

skicka förfrågan, Sms-a övriga. Kolla ATL 
Stödprocess Anteckningar 

13,3 Skicka meddelande/ring till ordinarie ledig personal  

13,3,1 Vid uteblivna svar alternativt nej kontrollera eventuella byten eller 

förflyttningar 
Innan chef kontaktas kollar bemanningsenheten över övriga områden om det går att flytta flexare/ordinarie/vikarie i 1, 2 

eller 3 steg. 

13,3,2 Om det sker flytt, eller byte av dag/tid Lägg in turbyte, beroende på schema (hela nya tiden eller delad av nya tiden.) 

Lägg in i Lön o HR åt ordinarie om bemanningsenheten får hjälp av dem 

13,4 Vid uteblivna svar alternativt nej från alla, kontaktas chef för 

verksamhet för konsultation och upprättande av plan 
En handlingsplan kan innehålla diskussion kring Ekonomisk ersättning, Inbeordring, flytt av personal från annan 

verksamhet, avdelning, grupp, byte av dag, ingen ersättare. 

13,4,1 Ansvarig chef beordrar in mot ekonomisk ersättning i sista hand. Vardagar 08:00-17:00. Chef meddelar bemanningsenheten vem som jobbat mot ekonomisk ersättning eller hur det är 

löst. 

13,4,2 Kvällar från 17:00 samt helger kan bemanningsenheten beordra in mot 

ekonomisk ersättning i sista hand, 

Chef informeras via mail. Notera vem som arbetar i anteckningsrutan och kortinfo i turen. 

13,4,3 Lägga in schema-pass  Den som blir beordrad in ska läggas in som “Extra Pass”  

Lägga in extra tid/pengar även i Lön och HR. 

13,5 Uppdatera anteckningar Stödprocess anteckningar, Vid behov 
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Matchningsprocessen: Barn och utbildning (Skola/Förskola) 

Tabell 21 Aktivitetslistan BU processen 

NR Aktivitet Kommentar 

1 Behov av timvikarier   

2 Delta i event inför annonsering av timvikariat Inte alla 

3 Producera annons i Offentliga Jobb Tillsammans med kontaktcenter. 

4 Läsa CV och plocka ut de kandidater som ska intervjuas  

4,1 Dokumentera i Offentliga jobb, vilka som inte går vidare.  

4,2 Uppdatera anteckningar  

5 Kalla till intervjuer  

5,1 Genomföra intervju enligt kompetensbaserad rekrytering  

5,2 Ta referenser i ref-app.  

5,3 Matcha rätt kandidater till rätt verksamhet  Kompetens 

5,4 Vid behov kan en två veckors prov-jobb planeras in.  Om behov finns av en testning/prov-jobb, checkas det av med verksamheten efter två veckor för att se, om de ska vara 

kvar eller inte. Vikarierna ersätter oftast någon direkt.  

6 Anställa vikarie i Personec. Namn, personnummer, mobilnummer samt privat mailadress skickas till handläggare på bemanningsenheten. Lön sätts 

enligt dialog med HR utifrån olika kriterier. 

6,1 Meddela att vikarien får vara timvikarie  

6,1,1 Meddela lön, information Informera om att vikarien måste meddela Swedbank vilket konto lönen ska betalas ut till. 

6,1,2 Belastningsregister samt tystnadsplikt. Detta måste vara klart innan vikarien får börja jobba. 

6,1,3 Dokumentera i Pool och Winlas  

6,2 Meddela administratör Lägger upp en anställning. Namn, personnummer, adress, telefonnummer, titel, utbildning ev. betyg. 

6,2,1 Belastningsregister och betyg lämnas in för arkivering.  

7 Kommunicera med chef hur kandidaten skall gå vidare eller ej. Beroende på vilken verksamhet, vissa chefer/rektorer hör enbart av sig om kandidaten inte fungerar.  

7,1 Vid Nej  

7,1,1 Dokumentera i Offentliga jobb  

7,1,1,1 Uppdatera anteckningar  
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7,1,2 Testa kandidat i annan verksamhet Vid diskussion på bemanningsenheten hittas ny verksamhet att testa kandidat vid. 

7,1,3 Skicka avslut av kandidat Ansvarig bemanningsplanerare skickar till administratör vid bemanningsenheten att avsluta ska ske.  

7,1,3,1 Dokumenterar i TC Pool eller Winlas.  

7,1,3,2 Uppdatera anteckningar  

7,2 Vid JA  

7,2,1 Skicka Preboarding.  

7,2,2 Slutför administrationen i TC Pool  Enligt checklista 

7,3 Boka in timvikarie på turer.  Håll koll på att aktivera TIM:s tillgänglighet, påminna och förklara 

8 Frånvaro uppstår i till Bemanningsenheten kopplad verksamhet Olika verksamheter hanteras på olika sätt.  

8,1 Förskola: Lägger förskolans personal in tur i TC Pool 

Skola: Lägger skolans administratör in tur i TC Pool. 

 

8,2 Bemanningplanerare tar emot samtal  Stödprocess Frånvarosamtal 

Skickar 2 sms/mail till behörig chef samt berörande administratör som sedan bestämmer om den ska ersättas eller inte. 

9 Beställning av tur som ersätter en definierad frånvaro eller av en extra 

insatt tur. 

Beställningsorsak, samt eventuellt Frånvarande och (beställare) (skapad av) (Datum för skapande) (Datum samt 

klockslag för passets början och slut) Turen får ett ID-nummer. 

10 Markerar sig som handläggare i TCPool  

10,1 Öppnar den beställda turen  

10,1,1 Tar i TCPool upp den gren vari frånvaron kommer ifrån  

10,1,2 Definierar eventuell tillgänglig personal efter prioriteringsordning och 

ATL 

Stödprocess Anteckningar (Prioriteringsordning fastställs enligt MBL) 

11 Skickar via SMS ut förfrågan enligt prio-ordning  

12 Inväntar svar Inväntande av svar kan skilja beroende på när turen måste tillsättas. 

12,0,1 Antecknar under tiden   Stödprocess Anteckningar Vid behov 

12,1, Vid svar JA bokas turen i TCPool  

12,1,1 Uppdatera anteckningar  

12,2 Vid svar Nej eller uteblivet svar skickas ytterligare SMS ut till 

nästkommande i prio-ordning 

Vid icke akuta turer skickas först en påminnelse om att de inte har svarat.  

Vid akuta turer fortsätter det enligt checklistan. 

12,2,1 Lägg tillgänglighet på timvikarier enligt önskemål i anteckningar och 

skicka förfrågan, Sms-a övriga. Kolla ATL 

Stödprocess Anteckningar 



Sida 54 av 69 

 

 

12,3 Skicka meddelande/ring till ordinarie ledig personal  

12,3,1 Vid uteblivna svar alternativt nej kontrollera eventuella byten eller 

förflyttningar 

Innan chef kontaktas kollar bemanningsenheten över övriga områden om det går att flytta flexare/ordinarie/vikarie i 1, 

2 eller 3 steg. 

12,3,2 Om det sker flytt, eller byte av dag/tid Lägg in turbyte, beroende på schema (hela nya tiden eller delad av nya tiden.) 

Lägg in i Lön o HR åt ordinarie om bemanningsenheten får hjälp av dem 

12,4 Vid uteblivna svar alternativt nej från alla, kontaktas chef för 

verksamhet för konsultation och upprättande av plan 

En handlingsplan kan innehålla diskussion kring Ekonomisk ersättning, Inbeordring, flytt av personal från annan 

verksamhet, avdelning, grupp, byte av dag, ingen ersättare. 

12,4,1 Ansvarig chef beordrar in mot ekonomisk ersättning i sista hand. Vardagar 08:00-17:00. Chef meddelar bemanningsenheten vem som jobbat mot ekonomisk ersättning eller hur det är 

löst. 

12,4,2 Kvällar från 17:00 samt helger kan bemanningsenheten beordra in mot 

ekonomisk ersättning i sista hand, 

Chef informeras via mail. Notera vem som arbetar i anteckningsrutan och kortinfo i turen. 

12,4,3 Lägga in schema-pass  Den som blir beordrad in ska läggas in som “Extra Pass”  

Lägga in extra tid/pengar även i Lön och HR. 

12,5 Uppdatera anteckningar Stödprocess anteckningar, vid behov 
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Bilaga 3. Intervjuguide  

Börja med: 

Introduktion: 

• Förklara för den intervjuade att med dennes samtycke får uppgifterna användas. 

• Även att valet finns mellan konfidentiellt och öppet (personuppgifter skyddas så klart) 

samt hur uppgifterna kommer att publiceras. 

• Be om tillåtelse för att få spela in intervjun, för att vara säker på att ingen information 

missas. 

• Intervju ska vara 30 minuter. 

Bryta isen med några enkla frågor, som tillexempel: 

• Hur länge har du jobbat på bemanningsenheten? 

• Vilka områden är ditt ansvar? 

Frågor: 

Bemanningsplaneraren: 

• Vad i matchningsprocessen tycker du fungerar bäst? 

• Vad fungerar sämst? 

• Hur tycker du att uppföljningar och kontrollkvaliteten fungerar? 

• Finns det tydliga och strukturerade instruktioner av hur uppföljningar och 

kontrollkvaliteten ska hanteras? 

o Följdfråga: 

▪ Hur ser rutiner ut för att se att uppföljningarna görs? 

• Hur skulle du vilja göra annorlunda? 

o Följdfråga: 

▪ Finns det dokumentation som en ny kan läsa för att förstå vad ni gör? 

▪ Är den dokumenterad? 

▪ Är den tydlig och lätt hittad? 

• Hur ser informationsflödet ut gällande behovet av fler TIM? 

o Följdfråga: 

▪ Är skillnad beroende på vilken chef du pratar med? 

▪ Finns det tydliga instruktioner om vad för kriterier gällande rekryteringen av 

vikarier? 

▪ Finns det dokumenterat? 
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• Finns det tydlig ansvarsfördelning i vem som har ansvar för vad? 

• Finns all information till gruppen tydligt och dokumenterat? 

• På rak arm (inte tänka) Vad skulle ni säga är den största *tidstjuven* i ert arbete? 

Områdeschef: 

• Hur anser du att informationsflödet mellan er och bemanningsenheten fungerar? 

• Vad skulle du vilja förbättra? 

• Hur tycker du att uppföljningar och kontrollkvaliteten fungerar? 

• Hur ser informationsflödet ut gällande behovet av fler TIM? 

o Följdfråga: 

▪ Vad anser du om att ha tydliga instruktioner på vad som behövs vid 

administrationen av nya vikarier? 

▪ Har du någon checklista/instruktion för bemanningsenheten på vad du har för 

kriterier? 

▪ Finns det nedskrivet? 

• Anser du att vem som är ansvarig för vad är tydligt? 

• Vad skulle kunna förbättras i uppföljning och kontroll kommunikationen? 

• Vad skulle kunna förbättras i hantering av frånvaro?  

o Följdfråga: 

▪ Märker du stor skillnad i om det är din planerare som jobbar eller om det är en 

annan planerare som tar över? 

▪ Vad skulle du kunna säga är den största skillnaden hur de jobbar? 

Rekryteraren: 

• Hur ser rekryteringsenhetens samarbete ut med bemanningsenheten? 

• Hur ser informationsflödet ut gällande behovet av fler TIM? 

o Följdfråga: 

▪ Från verksamheterna och från bemanningsenheten. 

▪ Finns det dokumenterat? 

• Hur ser informationen ut för att kunna matcha rätt kompetens till rätt verksamhet?  

o Följdfråga: 

▪ Kriterier, önskemål. ramverk etcetera  

▪ Finns det dokumenterat? 

• Vad skulle du kunna tänka skulle kunna bli bättre? 

• Hur skulle det se ut om du kommer in som ny? 
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o Följdfråga: 

▪ Vad skulle du kunna tänka skulle kunna bli bättre? 

▪ Finns det dokumenterat? 

Administratören (som även jobbar som bemanningsplanerare):  

• Vilka nya funktioner kommer finnas i nya systemet som ni inte använder idag? 

o Följdfråga: 

▪ Blir det bättre överskådlighet? 

• Hur lång tid tar en anställning nu? 

o Följdfråga: 

▪ Vilka tidstjuvar finns det i den processen? 

• Vad skulle göra ert arbete lättare vid administrationen av nya vikarier? 

• På rak arm (inte tänka) Vad skulle ni säga är den största *tidstjuven* i ert arbete? 

• Du kommer in som ny, Kan de sätta sig in i vad de ska göra för någonting? 

Gruppen: 

• På rak arm (inte tänka) Vad skulle ni säga är den största *tidstjuven* i ert arbete? 

Recension: 

Innan intervjun bryts upp är det lämpligt att sammanfatta kort (om man inte spelar in), tacka 

för delaktigheten och fråga om det är ok att höra av sig om det finns några ytterligare frågor.  

Är även lämpligt att fråga om den intervjuade vill få ta del av examensarbete när det är klart. 
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Bilaga 4. Uppföljnings brev 1 

Hej! 

Tack för intervjun i onsdags! 

 Jag bifogar processkartläggningen som jag har gjort. Du får jättegärna ändra där du anser att 

det behövs, antingen via notering eller ändrar direkt, önskar bara då att du kanske markerar 

din text med någon färg, så ser jag vad som blivit ändrat direkt?  

Detta för att få allas individuella sätt att jobba och kunna sammanställa det gentemot teorin. 

När/om du vill och kan så klart! men ett önskemål skulle vara om du kan återkomma med det 

inom två veckor?   

Ha en underbar helg! 

Med vänliga hälsningar Viktoria  
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Bilaga 5. Uppföljnings brev 2  

Hej! 

Tack för intervjun idag! 

 Jag bifogar processkartläggningen som vi gick igenom idag. Som jag meddelade får du 

jättegärna ändra där du anser att det behövs, antingen via notering eller ändrar direkt. Önskar 

bara då att du kanske markerar din text med någon färg, så ser jag vad som blivit ändrat 

direkt.  

Detta för att få allas individuella sätt att jobba och kunna sammanställa det gentemot teorin. 

När/om du vill och kan så klart! men ett önskemål skulle vara om du kan återkomma med det 

inom en vecka (26/4–30/4)?   

Vid några frågor hör jätte gärna av dig, antingen via teams eller mail.  

Ha en underbar dag! 

Med vänliga hälsningar Viktoria 
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Bilaga 6. Påminnelse brev 

Hej! 

Två veckor går fort och det är lätt att glömma bort, vilket gör att jag ville bara skicka en liten 

påminnelse om att jag saknar din individuella processkarta.  

Jag förstår att du har mycket att göra, men jag skulle vara tacksam om du kunde skicka den 

innan veckans slut.  

Ser fram emot att få ta del av den.  

Har du några funderingar eller frågor, så är det bara att fråga. Antingen via mail eller via 

teams.  

Med vänliga hälsningar Viktoria 

 


