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Sammanfattning 

Sveriges kommuner har många verksamhetsområden, vilket gör IT-driften komplex och 

många kommuner har flera hundra IT-system i drift. Vår hypotes är att detta är negativt för 

användarnöjdheten. Genom en fallstudie vid en avgränsad del av en mellanstor kommun 

undersöks användarnöjdheten med en enkätundersökning och intervjuer. Resultatet av 

undersökningen visar att många användare har behov av utbildning inom IT. Vår analys 

behandlar användarnas behov och förbättringsförslag presenteras. Resultatet och 

förbättringsförslagen är till stor del generella och kan tillämpas på andra delar inom 

kommunen för att öka användarnöjdheten. 
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

IT-utvecklingen har under de senaste årtiondena haft stor påverkan på såväl privatpersoner 

som organisationer i vardagen. IT har därför i allt större utsträckning införts i företag, vilket 

ställer ökade krav på personal när systemen utvecklats från mindre informationssystem och 

ordbehandlare till komplexa affärssystem vilka kräver specialistkompetens (Galliers & 

Leidner, 2004). 

 

Arbete med digitalisering och datahantering påbörjades i mindre skala i offentlig sektor under 

1960-talet och då främst i form av databaser och lagring av grundläggande samhällsdata. Idag 

är IT en av grundstenarna inom den offentliga sektorn. Detta gäller även kommunerna som i 

början av 2000-talet i genomsnitt hade 150-200 IT-system i drift (Hjert & Björk, 2005). 

Några exakta siffror på hur många system som finns i drift idag är inte kartlagda då varje 

kommun är självbestämande i val av system och applikationer.  

 

I vår intervju med William Linnefell, utbildad statsvetare som arbetar vid Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), beskriver han IT som en egen fristående del av 

verksamheten och således inte integrerad med verksamhetens övriga processer. 

Slutanvändarna har inte varit delaktiga i upphandlingar av system utan det ansvaret har vilat 

på respektive IT-enhet vilket har medfört att i många fall har endast de tekniska aspekterna 

behandlats vid upphandlingar och framställande av kravspecifikationer.  

 

Linnefell fortsätter att beskriva hur kommuner idag har en vilja att bli mer 

verksamhetsorienterade istället för teknikorienterade. Detta för att kunna tillmötesgå 

användarnas behov och de problem som de uppger finns. Mindre kommuner har ofta en 

stramare budget och IT-verksamheten kan drabbas av att de inte tilldelas den tid och de 

resurser som behövs för att göra kravspecifikationer och göra upphandlingar av nya system. 

Det finns även brister i kompetensen hos många mindre kommuner och en rädsla för att ändra 

något som fungerar till något nytt. 

 

Enligt uppgifter från SKL är 90 % av systemen i kommunerna köpta som färdiga produkter 

och är således inte direkt anpassade till kommunal verksamhet utan anpassade för den privata 

marknaden. Detta innebär problem för kommunerna när information ska utbytas mellan de 

olika systemen. SKL har inlett ett projekt för att stödja utvecklingen av e-förvaltning där ett 

av målen är att höja kvalitén och effektiviteten i verksamheten (Zetterberg, 2011). 
 

Genom att utnyttja IT strategiskt kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden 

och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Risken för fel minskar, 

kvalitet och effektivitet ökar i verksamheter när rätt person enkelt kan få tillgång till 

rätt information i rätt tid (Zetterberg, 2011). 
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1.2 Problembeskrivning 

Vår förstudie visar att Sveriges kommuner har många system i drift som inte är direkt 

anpassade för den kommunala verksamheten. Vår hypotes är att detta påverkar 

användarnöjdheten bland medarbetarna som använder IT i vardagen vid Sveriges kommuner 

på ett negativt sätt.  

 

I intervjun med Linnefell, SKL framkommer det att nationella kravspecifikationer och 

upphandlingsunderlag saknas i stor utsträckning vilket innebär att varje enskild kommun 

måste upphandla system själva. Mindre och mellanstora kommuner saknar ofta de resurser 

som krävs för att genomföra upphandlingen. Vissa har löst det genom att samverka med 

större kommuner som har större resurser när det gäller IT och upphandlingar. Ett problem 

med den typen av samverkan är ett system som är lämpligt för en större kommun inte alltid är 

det mest lämpade för en mindre. Följden blir att istället för att byta ut mindre lämpade system 

så används de befintliga som i många fall kan vara omoderna.  

 

De IT-ansvariga inom kommunen får en högre påfrestning då IT breder ut sig i verksamheten 

och användarna blir mer beroende av att det ska fungera. Detta beroende ställer även krav på 

att både applikationer och den fysiska hårdvaran underhålls och byts ut vid behov (IT-

ansvarig, Bollnäs kommun). Ett exempel inom utbildningsväsendet är att elever ofta 

använder datorer dagligen för att genomföra sin undervisning. Det ställer högre krav på att 

dessa datorer ska fungera väl, ständigt kunna koppla upp sig mot nätverket och att utskrifter 

ska genomföras problemfritt.  

 

Hanseth & Lyytinen (2004) beskriver problematiken kring lock-ins i sin artikel theorizing 

about the design of information infrastructure, något som även Linnefell på SKL diskuterar, 

många kommuner sitter fast med sina befintliga lösningar utan möjlighet att migrera till mer 

lämpade system. Kommunchefen vid Bollnäs kommun bekräftar problemet och beskriver 

vikten av utökat samarbete vid större upphandlingar av system, dels för att utforma bättre 

kravspecifikationer och dels för att utbyta kunskap och erfarenheter.  

 

Linnefell tar upp ett annat problem inom kommunerna - stuprörsmentalitet, se Figur 1, vilket 

betyder att de olika verksamheterna i en kommun hanteras som ett eget stuprör under 

kommunledningens tak. De olika stuprören har ingen gemensam koppling utöver att de 

arbetar under samma ledning. SKL menar att det ofta vore bättre om olika verksamheter 

kunde interagera med varandra för att utbyta information. 

Figur 1. Illustration av vår 

tolkning av stuprörsmentalitet 
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1.3 Syfte och problemformulering 

Utifrån de problem vi identifierat som kan uppkomma inom kommunal verksamhet 

undersöker vi hur det fungerar i praktiken. Genom att beskriva hur verksamheten fungerar 

och identifiera de problem som användare och IT-personal uttrycker kan vi skapa en bild över 

nuläget. Syftet med detta är att ta fram förslag på hur verksamheten skulle kunna fungera och 

vad som kan förändras för att IT ska kunna stödja verksamhetsprocesserna bättre.  

 

Genom denna undersökning kommer vi att få information om Bollnäs kommuns 

verksamhetsstruktur och hantering av IT. Denna information kan sedan appliceras på andra 

delar inom organisationen och kan fungera vägledande för liknande kommuner. 

Frågeställningar: 

● Hur nöjda är användarna inom Barn- och utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun 

med IT-verksamheten? 

● Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att öka användarnöjdheten inom Barn- och 

utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun? 

 

För att ta reda på detta kommer vi att genomföra en verksamhetsanalys som leder till 

ytterligare en frågeställning: 

●  Hur ser Barn- och utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun ut ur ett process- och 

informationsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Sverige består av 290 kommuner och varje kommun har många verksamheter. Tiden för att få 

svar på våra frågeställningar är begränsad, därför avgränsar vi oss till en fallstudie inom en 

verksamhet i en kommun för att undersökningen ska hålla god kvalitet. Resultatet kan vara 

intressant för andra kommuner och liknande verksamheter.  

 

Kunskapsintressenter: 

● Andra verksamheter inom kommunen 

● Andra kommuner 

● Sveriges Kommuner och Landsting 

● Verksamheter med liknande förutsättningar 

1.5 Disposition 

Inledning 

I den inledande delen av arbetet beskrivs bakgrunden till de problem som undersöks, hur det 

uppkommit och varför verksamheten ser ut som den gör idag. Ambitionen med arbetet och 

målsättningarna förklaras också i denna del. De avgränsningar som gjorts behandlas i slutet 

av den inledande delen. 
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Teori 

Det centrala begreppet användarnöjdhet beskrivs och vår modell över hur vi ser på 

verksamheten presenteras. Slutligen tar vi upp den tidigare forskning vi hittat. 

Metod 

Den här delen behandlar det arbetssätt som använts under utformningen av arbetet, samt 

argumentation till detta arbetssätt. De metoder som använts beskrivs utifrån ett 

forskningsperspektiv, samt hur dessa metoder tillämpats på vårt arbete. Hur den insamlade 

data analyserats förklaras i slutet av kapitlet. 

Fallstudie 

Här presenteras resultatet från både den kvantitativa- och kvalitativa undersökningen. 

Statistik från enkäten presenteras och jämförs med medelvärde, typvärde, korrelationer, 

korstabuleringar och standardavvikelse. För att få en bättre överblick på intervjusvaren finns 

en sammanfattning i slutet av kapitlet, som tar med det viktigaste punkterna som uppkommit 

i intervjuerna. 

Analys 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar. I den första delen analyseras kvantitativ data som 

insamlats. Exempel på kommentarer från enkäten presenteras även de i samband med de 

punkter vi tar upp. I den andra delen reflekterar vi över de vanligaste åsikterna som kom upp 

under intervjuerna och vilka åtgärder som kan införas för att lösa dessa punkter. Slutligen 

presenteras hur verksamheten ser ut utifrån den modell vi beskrev i teorikapitlet. 

Slutsats och diskussion 

Här presenteras vår slutsats med koppling mot den frågeställning vi har. Vi diskuterar det 

arbetssätt vi valt och presenterar de förbättringsförslag vi kom fram till. Slutligen presenteras 

våra egna tankar kring undersökningen och eventuell framtida forskning inom området. 
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2 Teori 

Användarnöjdhet 

Begreppet användarnöjdhet härstammar från den tidiga industriella revolutionen och 

undersökningar av arbetarnas nöjdhet och produktion. Det primära syftet var att öka 

nöjdheten och således öka produktion och minska kostnader. Användarnöjdhet i samband 

med datoranvändning har ett liknande syfte, att underlätta för användarna och på så sätt öka 

produktiviteten (Buterbaugh, 1993). I artikeln Measuring computer user satisfaction har 

Buterbaugh (1993) sammanställt ett antal olika faktorer som i olika utsträckning används för 

att försöka mäta användarnöjdheten hos datoranvändare. Exempel på dessa faktorer 

behandlar; svarstider, förutsägbarhet, säkerhet, interaktion. Vår undersökning ämnar 

undersöka den generella användarnöjdheten hos IT-användarna inom en avgränsad 

verksamhet och inte enskilda system. De huvudsakliga faktorer som undersöks är; 

tillgänglighet, användbarhet, aktualitet och utbildning. 

 

Användarnöjdhet är en av de viktigaste aspekterna för organisationer när de avgör om ett 

informationssystem blivit lyckat eller inte. Det har också visat sig att det finns en koppling 

mellan användarnöjdhet och användningen av ett informationssystem. Ju mer användarna 

uppskattar att använda ett system, desto mer kommer de att använda det (Downing, 1999).  

 

På vilket sätt mätning av ett informationssystems prestanda ska utföras, är ett omdiskuterat 

ämne. Det har visats sig vara ett komplext problem då det är svårt att hitta ett generaliserat 

sätt att mäta hur väl ett informationssystem fungerar. Olika informationssystem har olika 

syften och bör därför utvärderas på olika sätt. Två metoder har dock blivit populära för denna 

typ av mätning; användarnöjdhet och användning (Gelderman, 1998). 

 

Undersökningen i artikeln User centered E-government in practice: A comprehensive model 

for measuring user satisfaction (Verdegem & Verleye, 2009) liknar vår undersökning och 

metodvalet inspirerade oss i vår metodutformning. I artikeln undersöker Verdegem och 

Verleye användarnöjdheten med de e-tjänster som finns på fem av den offentliga sektorns 

hemsidor. Ett urval av invånarna i den belgiska regionen där undersökningen genomfördes 

fick svara på en enkät och ett mindre urval av människor blev intervjuade. Utfallet av dessa 

metoder kompletterade varandra bra och de fick både in åsikter från en större mängd 

människor och kvalitativa åsikter genom intervjuerna, som hade missats vid enbart en 

enkätundersökning. 
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Verksamhetsanalys 

Genom att göra en verksamhetsanalys av Barn- och utbildningsenheten identifieras 

huvudprocesserna abstraherade i två nivåer (se figur 2), verksamhetsnivån och IT-nivån. Den 

övre nivån - verksamhetsnivån - omfattar den dagliga verksamhetens processer och den 

information som verksamheten hanterar. Den undre - IT-nivån - är de stödsystem som 

applikationer och infrastruktur levererar. En analys av gränssnitten mellan dem tydliggör hur 

kommunikation och leverans fungerar mellan nivåerna. Vi har använt oss av information från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för vår verksamhetsanalys som även 

fungerat som inspiration för vår verksamhetsfigur. Genom att identifiera beroenden mellan 

verksamhetsprocesser och stödsystem åskådliggörs vilka stödsystem som är mest kritiska för 

den dagliga verksamheten (Andersson et al., 2011). Analysen underlättar prioritering av 

åtgärdspunkter som modelleras i Är- och Bör modeller (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 

Skolverkets rapport 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att vart tredje år på nationell nivå redovisa 

uppföljning av IT-användning, IT-kompetens inom förskola, skola och vuxenutbildning. I 

den senaste rapporten från 2013
1
 beskrivs stora skillnader från den rapport som framställdes 

2008. Lärarna beskriver en tydligt bättre tillgång till datorer, på gymnasie- och vuxen- 

utbildningsnivå har i princip alla lärare tillgång till en egen dator. En klar skillnad från 2008 

då var fjärde lärare saknade tillgång till en egen dator. På grundskolenivå rapporteras det att 

tre av fyra lärare har tillgång till en egen dator. Jämfört med 2008 då endast en av fyra lärare 

hade tillgång till en egen dator (Skolverket, 2013).  

  

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2192 

Figur 2. Verksamhetsanalys inspirerad av MSB 
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Skolverket rapporterar följande i den senaste rapporten (Skolverket, 2013): 

● Kraftig ökning av elevdatorer och surfplattor och en det går en tydlig trend mot ett 1 

till 1 förhållande sett ur ett elev, dator perspektiv.  

● Kompetensutveckling inom IT är ett område som många lärare efterfrågar.  

● Kommunikation mellan skolan och föräldrar hanteras i större utsträckning med hjälp 

av IT. 

● Färre grundskolor har uttalade planer för IT-strategi 2013 jämfört med 2008.  

● Gymnasieskolorna rapporterar liknande siffror gällande IT-strategi 2013 som 2008.  

  

Av Skolverkets rapport kan vi dra följande slutsatser om IT-användning inom 

skolverksamheten på en nationell nivå: Tillgången på datorer inom skolverksamheten har 

ökat markant och fler lärare och elever har tillgång till datorer och surfplattor. Arbetet med 

IT-strategiska frågor har inte följt med i samma takt.  
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3 Metod 

Metodkapitlet består av tio stycken underkategorier som beskriver vår forskningsstrategi, 

enkätutformning och intervjuer.  

3.1 Forskningsstrategi 

Strategin bygger på en fallstudie som utökats för att hantera förbättringsförslag. Den är 

uppdelad i två faser; datainsamling & analys samt nuläge & förbättringar. Under den första 

delen undersöks användarnas åsikter i en enkätundersökning och semi-strukturerade 

intervjuer. Vår arbetsmodell är inspirerad av den iterativa processen (se figur 3) som beskrivs 

i Case Study Research (Yin, 2009).  

 

 

I planeringsfasen identifieras undersökningsområde, syfte och avgränsningar. Designfasen 

behandlar undersökningens utformning, tillvägagångssätt och datainsamlingsmetoder. En 

arbetsmodell utformades för att hantera de olika stegen i undersökningen (se figur 4).  

 

Delningsfasen som Yin (2009) beskriver utökas med särskild del där konkreta 

förbättringsförslag presenteras. Vår arbetsmodell är uppdelad i två steg, datainsamsling & 

analys där data insamlas genom en enkätundersökning samt intervjuer och slutligen analys av 

insamlad data. Nuläge och förbättringar beskriver nuläget baserat på enkätundersökningen 

och intervjuer samt konkreta förbättringsförslag.  

  

Figur 3. Beskrivning av den iterativa processen i en fallstudie (Yin, 2009). 
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3.2 Enkätutformning 

Enkäten utformas i två delar, en med kvantitativa frågor där svaren ges i form av en ordinal 

skala där 1 representerar “instämmer inte alls” och 6 “instämmer helt”. Vi använder oss av 

Likert-skalan då påståendena är lätta att relatera till för användarna och svaren går att 

analysera kvantitativt (Oates, 2006). I den andra delen uppmanas respondenterna att fritt 

uttrycka sina åsikter. 

 

Den första delen av enkäten har en inledande del och är sen uppdelad i tre kategorier;  

1. Allmän IT-användning 

2. E-post 

3. Utskriftshantering 

 

Valet av påståenden har baserats på egna erfarenheter, med hänsyn till de aspekter (Oates, 

2006) anser att man bör tänka på vid en användarnöjdhetsundersökning. Vi har valt att bortse 

från några av dessa aspekter då vi inte undersöker specifika system, utan vill få en generell 

bild av användarnöjdheten. Vid formateringen av påståendena har vi följt de fem punkter 

(Oates, 2006, s. 221–222) tar upp:  

1. Kortfattade: Skriv kortfattade frågor som är lätta att förstå. 

2. Relevanta: Alla frågor måste vara relevanta för undersökningens syfte. 

3. Tydliga: Frågorna ska vara tydliga och inte vara tvetydiga eller oklara. 

4. Specifika: Frågorna ska inte innehålla uppskattningar och inte innehålla dubbla 

frågor. 

5. Objektiva: Frågorna ska ställas med en neutral inställning. 

 

För att säkerställa påståendenas validitet, har ett pre-test genomförts med en erfaren forskare 

inom området, samt en pilotstudie på en liknande användargrupp i en annan kommun. Detta 

beskrivs närmare under en egen rubrik. 

  

Figur 4. Vår utökade arbetsmodell. 
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Enkätfrågor 
I den inledande delen ställde vi tre frågor; hur länge respondenten arbetat på arbetsplatsen, 

hur många timmar respondenten använder datorn varje dag och vilken datorvana 

respondenten uppskattar sig ha. Vi valde dessa frågor för att vid analysen av enkäten kunna 

se om dessa tre faktorer påverkar de svar som är insamlade. 

 

I kategorin allmän IT-användning används tio påståenden. Påståendena behandlar 

respondenternas uppfattning av IT-enheten och generella påstående kring de system de 

använder. Generella påståenden användes då vi saknade kunskap om de specifika system som 

används vid tidpunkten för enkätens utformning. Generella påstående bedöms även som 

lämpligt då svar samlas in från många olika roller inom organisationen som använder olika 

system i sin tjänst. Således ges respondenten oavsett roll möjligheten att svara, vilket vi 

bedömer är positivt för svarsfrekvensen.  

 

Detta möjliggör att så många respondenter som möjligt kan svara, oberoende av vilken roll 

respondenten har. Tre av påståendena handlar om hur kommunikationen med IT-enheten 

upplevs och de övriga sju om verksamhetssystemen.  

 

Kategorierna; e-postanvändning och utskrifthantering, som är två områden inom IT vi vet att 

de flesta användare någon gång använder, tilldelades separata delar i enkäten. Uppdelningen 

underlättar för respondenten och gör det möjligt att analysera dessa områden enskilt.  

 

Den avslutande delen av enkäten bestod av två öppna frågor, samt en fråga angående vilken 

roll respondenten i fråga har. I de öppna frågorna får respondenterna lämna kommentarer 

kring vad de tycker fungerar särskilt bra, respektive särskilt dåligt, inom undersöknings- 

området. Meningen med dessa frågor är att fånga upp åsikter som bekräftar de svagheter och 

styrkor vi kan se i de kvantitativa enkätsvaren, samt att få kompletterande information som 

inte behandlats tidigare i enkäten. Den avslutande frågan om respondentens yrkesroll 

inkluderades om respondenten utrycker åsikter om ett specifikt system, så vet vi vilken grupp 

av användare det omfattar. I analysen kan denna information även användas till att korrelera 

de kvantitativa svaren med en viss yrkesgrupp.  

 

Enkäten är uppbyggd i Google Drive, en tjänst vilken är gratis att använda men som har vissa 

tekniska begränsningar. Möjligheten att skicka ut enkäten till en fördefinierad lista med e-

postadresser saknas, vilket skulle göra det möjligt att skydda enkäten från att bli besvarad 

mer än en gång av en viss respondent. Funktioner för att skicka ut riktade påminnelser till 

respondenter som inte svarat saknas. Riktade påminnelser kan ha varit användbara för att 

skicka ut fler påminnelser till de som inte redan svarat och på så sätt öka svarsfrekvensen.  

 

Ett antal öppna system för enkätundersökningar utvärderades innan vi beslutade oss för 

Google Drive. Många system har begränsningar i antalet respondenter som hanterades och 

kräver kommersiella licenser för att hantera antalet respondenter som vi inkluderade i vår 

undersökning. 

3.2.1 Pre-test och pilotstudie 

Validering av enkäten utfördes genom ett pre-test där en erfaren forskare inom området tog 

del av enkäten och uttryckte sina åsikter. Några frågor förtydligades för att undvika 

missuppfattningar hos respondenterna. Ett förslag från forskaren var att använda oss av 
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negerande uttryck, till exempel “it systemen stödjer inte mitt dagliga arbete”. Därefter 

utfördes en pilotundersökning av enkäten. Detta för att få åsikterna från en jämförbar 

användargrupp om hur någon/några av frågorna var otydliga, tvetydiga, utformingen av 

enkäten, om svarsalternativen var tillräckliga och hur lång tid enkäten tog att genomföra 

(Oates, 2006, s. 226). 

 

Ljusdals kommun valdes för pilotstudien då Ljusdals kommun liknar Bollnäs kommun både 

när det gäller geografisk placering och befolkningsmängd. Pilotenkäten genererade tretton 

stycken svar från användare inom sju olika tjänster i utbildningsverksamheten i Ljusdals 

kommun: 

● Elevhälsa  

● Lärarvikarie 

● Skolsköterska  

● Socionom  

● Lärare  

● Administratör  

● Samordnare 

 

En återkommande kommentar från deltagarna i pilotstudien var användandet av negativa 

uttryck. Initialt konstruerades frågorna med positiv karaktär, som efter pre-test ändrades till 

blandad karaktär med både positiva och negativa uttryck. Detta upplevdes som förvirrande av 

pilotrespondenterna och baserat på detta resultat ändrades frågorna till konsekvent positiva 

uttryck. Respondentera upplevde frågorna som relevanta och tyckte inte att det saknades 

någon fråga. 

Validitet och reliabilitet 

Utformningsvaliditeten undersöktes genom att se hur vissa svar står i relation till andra svar, 

samt kommentarer från de öppna frågorna. En svaghet med enkätundersökningar är att 

reliabiliteten kan vara svår att undersöka. Om samma respondenter svarar på samma frågor en 

gång till skulle det då ge samma resultat?  Vi valde att undersöka detta med splithalf-

metoden. De kvantitativa enkätsvaren delades upp i lika stora två delar och resultaten jämförs 

sedan mot varandra. Svaren var liktydiga vilket styrker undersökningens trovärdighet (Oates, 

2006, s. 226–228). 

3.2.2 Missivbrev 

Ett följebrev skickades ut i samband med enkäten för att skapa en positiv relation till 

respondenterna, och därigenom få dem mer benägna att svara på enkäten. Att få 

respondenternas tillit och ge dem förståelse varför det är viktigt att besvara enkäten, kan 

påverka svarsfrekvensen till det bättre (Trost, 2001). I brevet framgår syftet, vilka vi är och 

vad det är för slags undersökning vi genomför. Sedan beskrivs vilka enkäten är ämnade för 

och vilken nytta den kommer att ha för användarna. I brevet finns länken till enkäten samt en 

e-postadress till oss som utformat den, för att hantera eventuella frågor respondenterna kan ha 

om enkäten. 
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3.2.3 Undersökning vid Barn- och utbildningsenheten i Bollnäs kommun 

Enkäten skickades ut till samtliga användare vid Barn- och utbildningsenheten vid Bollnäs 

kommun. Respondenterna uppmanades att försöka svara på alla frågor som de kunde relatera 

till. För att undvika att respondenterna tvingas att svara på frågor som de inte förstår eller inte 

kommit i kontakt med lät vi frågorna vara frivilliga att svara på. 

 

Begränsningar i vår datainsamlingsmetodik kan vara att vi får en låg svarsfrekvens på 

enkäten vilket medför att den insamlade data inte motsvarar de faktiska åsikterna användarna 

har. En annan begränsning är om svaren från enkätundersökningen inte ger några tydliga 

resultat. Begränsningar vi identifierat kopplat till intervjuerna är att intervjupersonernas 

åsikter inte speglar organisationens åsikter. Dock räknar vi med att de olika 

insamlingsmetoder vi använder oss av kommer att täcka upp respektive metods brister och 

det resultat vi kommer fram till ger en representativ bild av verksamheten och 

respondenternas åsikter. 

3.3 Intervjuer 

För att få en bra bild över verksamheten och dess processer har vi genomfört intervjuer med 

tio stycken personer med olika yrkesroller inom organisationen. Valet av intervjupersoner har 

skett strategiskt för att kunna få en så rättvis och bred bild av verksamheten som möjligt.  

 

Intervjuerna baserades på det preliminära resultatet av enkätundersökningen med semi- 

strukturerade frågor kring arbetssätt, beroenden, problemområden, tjänstebeskrivningar, 

ansvarsfördelning och åsikter. Organisatorisk information om Bollnäs kommun och specifik 

information kring Barn- och utbildningsenheten samlades in för att tydligöra arbetssätt, 

hierarki samt processer på de olika nivåerna inom verksamheten. Det insamlade materialet 

kan sedan användas för verksamhetsanalysen samt bidrar med kvalitativa åsikter om 

verksamheten. 

3.4 Metodik för dataanalys 

Analys av intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade och uppdelad i två delar. Ena delen då 

intervjupersonen förklarar sin roll, samt hur organisationen ser ut och vilka processer som 

finns. I den andra delen uttrycker intervjupersonen sina åsikter kring hur verksamheten 

fungerar med hjälp av IT. Semi-strukturerade intervjuer är lämpliga då vill låta 

intervjupersonerna att fritt berätta om sina åsikter och synpunkter samtidigt som intervjun kan 

styras för att hålla intervjun inom det tilltänkta området (Oates, 2006, s. 188). 

 

Eftersom intervjuerna var semi-strukturerade besvarades ibland flera frågor med samma svar. 

Alla svar vi fick sammanfattades på plats och skrevs sedan ut i löpande text. För att 

säkerställa att informationen stämde så skickades e-post ut till respektive intervjuperson, som 

uppmanades att läsa igenom vår sammanfattning av intervjun och uttrycka sina synpunkter 

om det fanns sådana. Detta säkerställer att den information vi samlat in är korrekt och inte 

missuppfattats (Oates, 2006, s. 194). 
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Intervjuerna kommer att analyserars genom att hitta gemensamma åsikter från de olika 

intervjupersonerna. Vid intervjutillfället ställdes frågan om vad intervjupersonen tycker 

fungerar bäst respektive sämst i ett IT-perspektiv i verksamheten. Svaren på denna fråga 

kommer vara viktiga i vår analys och det resultat vi kommer fram till. Dessa svar kommer 

även jämföras med svaren som samlades in med enkätundersökningen. Andra åsikter som 

uppkom under intervjuerna sammanställs och används vid analys och diskussion. 

Analys av enkätundersökningen 

Enkätundersökningen bestod av två delar. Den första bestod av påståenden och besvaras med 

en siffra som representerar respondentens åsikt. Den andra delen var öppna frågor där 

respondenten fick svara på vad denne tyckte fungerar bäst respektive sämst i verksamheten 

kopplat till IT.  

 

Enkätsvaren från den första delen har analyserats med hjälp av Google Drives egna 

analysprogram och Microsoft Excel - ett program som utför beräkningar och används till 

analyser. I Google Drive kan man se en sammanfattning av hur respondenterna har svarat, 

både procentuellt och med typvärde. Med hjälp av dessa siffror fick vi en bra överblick på 

hur respondenterna svarat och se vilka frågor som fått högst respektive lägst resultat. Genom 

att överföra resultaten till Excel kunde vi räkna ut medelvärde på svaren. Svaren från de 

öppna frågorna analyserades genom att läsa de i Google Drive och sedan notera hur frekvent 

åsikter inom samma område förekommer.  

 

För att få en bättre överblick över vad kommentarerna handlade om kategoriserades dem. 

Detta gick till genom att skriva upp de vanligaste kategorierna och tilldela dessa kategorier en 

siffra, till exempel “Utbildning = 1, IT-enheten = 2…”. Sedan tilldelades varje kommentar en 

eller flera siffror beroende på om kommentaren tog upp en eller flera olika kategorier.   

 

Kommentarer som tog upp en kategori men kunde härledas till en annan fick siffror för båda 

kategorierna, till exempel om det i en kommentar står “det går inte att svara på mail från min 

hemdator” skulle den tilldelas en siffra för e-postproblem och en för bristande utbildning, då 

flera av intervjupersonerna bekräftat att det är möjligt att svara på e-post hemifrån men 

användaren inte lärt sig hur den ska göra. 
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4 Fallstudie 

I det här kapitlet presenteras den insamlade informationen från vår enkätundersökning och 

de intervjuer som genomförts. En sammanfattning av intervjuerna finns i slutet av kapitlet, 

tillsammans med en bild över organisationen vi undersökt samt verksamhetsanalysen. 

Organisatorisk information som stått till grund för organisationsschema och 

verksamhetsanalys har utelämnats från sammanfattningen.  

4.1 Kvantitativ undersökning 

Enkätundersökningen skickades ut till samtliga anställda som arbetar under Barn- och 

utbildningsförvaltningen inom Bollnäs kommun. Förmedlingen av enkäten skedde genom 

kommunens IKT-strateg som har tillgång till samtliga e-postadresser inom verksamheten. 

Enligt IKT-strategen var det 1000 personer som hade möjlighet att delta i undersökningen 

och vi fick in 365 svar fördelat på 40 olika roller. Enkäten var öppen att besvara i 17 dagar 

och två påminnelser skickades ut till respondenterna under den perioden. Se figur 5 för en 

översikt av enkätens utformning och uppdelning. 

 

  

•Anställningstid 

•Datorvana 

•Datoranvändning 

Demografiska 
frågor 

•Allmän IT-använding 

•E-post 

•Utskriftshantering 
Påståenden 

•Vad fungerar bäst? 

•Vad fungerar sämst? Öppna frågor 

Figur 5. Enkätutformning. 
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Den första delen av enkäten bestod av demografiska frågor om hur länge respondenterna 

arbetat där (se diagram 1), hur mycket tid de spenderar vid datorn per arbetsdag (se diagram 

2), hur de bedömer sin datorkompetens samt vilken roll de har i tjänsten.  

 

 
 

 

  

 

I nästkommande del ställs ett antal påståenden där respondenten väljer sitt svar på en skala 

mellan 1-6 där 1 står för “inte instämmer alls” med påståenden och 6 om de “instämmer 

helt”. De stängda frågorna var uppdelade i tre olika delar; Allmän IT-användning, e-post-

användning och utskriftshantering. Allmän IT-användning består av tre supportfrågor och sju 

systemfrågor.  

6% 
9% 

11% 

74% 

Jag har varit anställd här i... 

Mindre än 6 månader

6 månader - 2 år

2 år - 5 år

Mer än 5 år

32% 

22% 

24% 

13% 
8% 

Jag använder datorn i min tjänst... 

mindre än 1 timme/dag

1 - 2 timmar/dag

2 - 4 timmar/dag

4 -6 timmar/dag

mer än 6 timmar/dag

Diagram 1. Överblick på hur länge de varit anställda inom verksamheten. 

Diagram 2. Överblick hur många timmar/dag respondenter bedömer att de använder 

datorn i sin tjänst. 
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Snittresultatet från alla sjutton påståenden i enkäten är 3,9. Tolv av svaren ligger inom ett 

avstånd på 0,5 ifrån detta snitt. Fem svar sticker ut från mängden. Tre som är betydligt lägre 

än snittet och två som är högre vilka presenteras senare i kapitlet. För att få en bättre 

överblick över påståendena se tabell 1 som innehåller en kod för varje påstående, ett 

medelvärde, typvärde och standardavvikelse.  

 

Kod Påstående Medel-

värde 

Typvärde St.av. 

SU1 Jag upplever att det är enkelt att få kontakt med IT-supporten. 4,02 5 (n=103) 1,28 

SU2 Jag upplever att IT-supporten löser mina ärenden effektivt. 4,08 5 (n=99) 1,28 

SU3 Jag upplever att IT-supporten håller mig uppdaterad om mina pågående 

ärenden. 

3,76 3 (n=87) 1,35 

SY1 Jag upplever att IT-systemen underlättar mitt arbete.  3,86 4 (n=92) 1,35 

SY2 Jag upplever att IT-systemen uppdateras och underhålls löpande. 3,86 4 (n=93) 1,20 

SY3 Jag upplever att IT-systemen är välanpassade för min tjänst. 3,56 3 (n=92) 

4 (n=92) 

1,32 

SY4 Jag upplever att det är enkelt att få tillgång till de program jag behöver i min 

tjänst. 

3,68 4 (n=86) 1,34 

SY5 Jag upplever att IT-systemen gör det enkelt för mig att arbeta utanför 

arbetsplatsen. 

3.44 4 (n=89) 1,39 

SY6 Jag upplever att jag fått tillräckligt med utbildning för att hantera IT-

systemen. 

3.21 2 (n=90) 1,36 

SY7 Jag upplever att det är lätt att dela och hitta relevant information i IT-

systemen. 

3,37 3 (n=99) 1,20 

EP1 Jag upplever att min mail är tillgänglig när jag behöver den. 5.06 6 (n=148) 1,07 

EP2 Jag får sällan skräppost. 4,55 6 (n=128) 1,52 

EP3 Jag upplever att det är lätt att hitta de kontakter jag vill maila. 4,34 5 (n=121) 1,26 

EP4 Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att använda e-postens 

funktioner. 

3,31 4 (n=77) 1,55 

UH1 Jag upplever att det är enkelt att hitta skrivaren som jag vill skriva ut på. 4,39 5 (n=112) 1,45 

UH2 Jag upplever att det är lätt välja inställningar på skrivaren. 4,08 5 (n=111) 1,49 

UH3 Jag upplever att servicen av skrivarna fungerar bra. 3,70 5 (n=94) 1,55 

Tabell 1. Översikt kod, medelvärde, typvärde samt standardavvikelse. 
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För att undersöka om det fanns några korrelationer mellan de olika påståendena skapades en 

matris där alla påståenden och frågan om hur de uppskattar sin datorkompetens (D1) 

korreleras mot varandra. Korrelationer mäts mellan -1 och 1. Ett värde nära 1 för två 

påståenden påvisar ett högre samband mellan dem. Vid resultat 0 finns inget samband och vid 

minus är sambandet negativt (Oates, 2006, s. 258). De resultat som visar högst samband har 

markerats med grön bakgrund. 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris. 

 

Matrisen åskådliggör att påståenden med hög korrelation till varandra tillhör samma del av 

enkäten eller berör samma område.  

 

Två korrelationer avviker från mönstret, den mellan EP2 - SU1 och D1 - SY6. Både dessa 

exempel korstabulerades. Det första exemplet, mellan EP2 – SU1 påvisade en korrelation på 

0,197 vilket är lågt. Resultatet avvek inte och utelämnas från presentationen. Det andra 

exemplet, vilket behandlar respondenternas datorvana och utbildning inom systemen visade 

tydligare samband. Högre datorvana korrelerade med hur mycket utbildning respondenten 

bedömt sig genomgått (se diagram 3). Ingen svarade att de hade obefintlig datorvana och 

utelämnades således från diagrammet.  

 
Diagram 3. Korstabulering mellan D1 och SY6 
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Lägst betyg 

Det tre resultat som ligger längst under snittet är: 

SY6: Jag upplever att jag fått tillräckligt med utbildning för att hantera IT-systemen. 

SY7: Jag upplever att det är lätt att dela och hitta relevant information i IT-systemen. 

EP4: Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att använda e-postens 

funktioner. 

 

SY6 fick ett medelbetyg på 3,2 och typvärdet 2 (n=90). Det som sticker ut mest i detta 

resultat är att 59 % av respondenterna har satt betyget 3 eller lägre och endast 4 % (n=14) 

instämmer helt med att de fått den utbildning de behöver för att hantera IT-systemen (se 

diagram 4).  

 

SY7 som tar upp hur smidigheten i att hitta och dela information i systemen fick ett 

medelbetyg på 3,36 och typvärdet 3 med 99 svar (se diagram 6). Till skillnad från SY6 är 

svaren mer koncentrerade på svarsalternativ 3 och 4. Vilket tyder på att respondenterna är 

mer eniga i den här punkten. 

 

10% 

26% 

23% 
21% 

17% 

4% 
0%
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10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3 4 5 6

Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att 

hantera IT-systemen 

6% 

19% 

29% 29% 

14% 

4% 
0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3 4 5 6

Jag upplever att det är lätt att dela och hitta relevant 

information i IT-systemen 

Diagram 4. Svarsfördelning, utbildning inom IT-systemen. 

Diagram 3. Översikt hur respondenter bedömer hur lätt det är att hitta och dela relevant 

information. 
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EP4 behandlar utbildning som SY6 men nu inom e-postens funktioner (se diagram 7). 

Medelbetyget för detta påstående var 3,31 och fick typvärdet 4 (n=77). Trots det höga 

typvärdet är svaren fått ett lågt medelbetyg. Standardavvikelsen på detta påstående var högst 

av alla (1,55) vilket kan betyda att det inte finns någon rutin för att lära personalen de 

funktionerna i e-postsystemet.  

 

Högst betyg 

De två påståendena som hade högst medelbetyg var: 

EP1: Jag upplever att min mail är tillgänglig när jag behöver den (se diagram 8) 

EP2: Jag får sällan skräppost 

 

EP1 som fått klart högst betyg i undersökningen med ett medelbetyg på 5,06 och typvärdet 6 

(n=148). Endast 34 respondenter svarade 3 eller lägre.  

16% 
18% 
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9% 
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25%

1 2 3 4 5 6

Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att 

använda e-postens funktioner 

Diagram 4. Svarsfördelning av utbildning inom e-postsystemet 
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Diagram 5. Översikt över hur respondenterna bedömer e-postens tillgänglighet. 

 

EP2 fick också ett högt medelbetyg. 4,55 var det genomsnittliga resultatet och typvärdet 6 

(n=128).  

Splithalf-metoden 

För att undersöka validiteten användes splithalf-metoden. De 365 svar som inkom från 

enkäten delades upp i två delar, de första 187 svaren i en del och 188 i den andra. I 

jämförelsen av de olika delarnas snittresultat så skiljer det 0,15 mellan dem. Den största 

differensen noterades för påståendet ”Jag får sällan skräppost” som skiljde 0,53 mellan 

delarna. Den minsta differensen var för påståendet ”Jag upplever att jag fått tillräckligt med 

utbildning för att hantera IT-systemen” där skillnaden var 0,003.    

Kommentarer från enkäten                                                                                                     

I den avslutande delen av enkäten ställdes öppna frågor till respondenterna där de fick skriva 

kommentarer om vad de tycker fungerar sämst respektive bäst. Kommentarerna behandlar 

många områden men utav de 24 positiva kommentarerna är det mest förekommande IT-

enheten och de IT-ansvariga på skolorna. Bland de 90 negativa kommentarerna var det 

bristen på utbildning, oanpassade system och skrivarproblem som oftast togs upp.  

 

De positiva kommentarerna handlade nästan enbart om två olika ämnen; IT-enheten och IT-

ansvariga på skolorna. Tre kommentarer behandlade andra ämnen. Dessa var två stycken är 

åsikter om systemen. En som påpekar att ett specifikt system fungerar bra och den andra att 

det är lätt komma åt de program man behöver. I den tredje kommentaren menar respondenten 

att det är skrivarna fungerar bra, utan problem. IT-enheten, som fick flest positiva 

kommentarer får beröm för att de är trevliga, kunniga och hjälpsamma. 11 av de 24 

kommentarerna tar upp detta. Personalen som jobbar som IT-ansvariga ute på skolorna är 

uppskattade enligt sju av de kommentarer som kommit in. Det nämns bland annat att de 

personar kan hjälpa till med de flesta ärendena och kontakt med IT-enheten ej blir nödvändig. 
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Utfallet av negativa kommentarer i enkätundersökningen var högre än antalet positiva 

kommentarer. 90 stycken blev det sammanlagt och bland dessa fanns det kommentarer som 

tog upp flera brister. Åsikter som tar upp bristande utbildning eller är av karaktären som tyder 

på bristande utbildning hos användarna, var 46 stycken. Dessa åsikter kan exemplifieras med 

kommentarer som: Utbildning? Jag får lära mig själv med hjälp av andra. och  

 
Vidareutbildning är nästintill obefintlig, tex ny programvara och bör den erbjuds är 

den svårtillgänglig pga. av att den läggs på tider då vi har svårt att komma ifrån de 

ordinarie arbetsuppgifterna. 

 

Kommentarer som tolkats som bristande utbildning är till exempel:  
Svara på mejl ifrån iPad/mobil fungerar ej, det går inte att trycka på svara knappen 

och sedan skriva mejl. 

 

Dessa typer av kommentarer placerades i “bristande utbildnings”-kategorin, då vi fått 

information genom intervjuerna som säger att dessa funktioner ska fungera men att 

användarna inte vet hur de ska använda dem. Med 29 kommentarer är oanpassade system den 

näst mest förekommande kategorin bland negativa kommentarer.  Dessa åsikter tar ofta upp 

de interna systemens bristande anpassning efter verksamhetens behov. Bland annat 

närvarosystemet Dexter som “ofta strular” och blir en tidstjuv för lärarna på låg- och 

mellanstadium som tycker det känns onödigt att rapportera elevernas närvaro när de ska ha 

samma elever under hela skoldagen. Ett system som förekommer är journalsystemet PMO 

som 75 % av de skolsköterskor som svarat haft negativa åsikter om. Samtliga av dessa 

kommentarer tar upp supporten av PMO som en svaghet. Även systemets tillgänglighet 

skulle kunna vara bättre.  

 

Den tredje och fjärde mest förekommande kategorierna kan i vissa fall kopplas ihop. Det är 

kategorierna vi kallar Nätverk och Skrivare. 20 kommentarer om nätverk samlades in i 

undersökningen. Åsikterna tar upp att det trådlösa nätverket är undermåligt och det är svårt 

att sköta vissa arbetsuppgifter då uppkopplingen är dålig eller obefintlig. De problem med 

skrivare som tas upp är att de ofta inte fungerar som de ska, standardisering i val av skrivare 

och att kontakten med skrivarna ibland är obefintlig. Den sistnämnda punkten kan höra ihop 

med nätverkskategorin då vi fått tecken på att det i vissa fall inte fungerar som det ska. 

 

Övriga kategorier som hade mer än en kommentar var Inloggningar och IT-enheten som fick 

åtta respektive sju kommentarer. Åsikterna kring inloggning i systemen berör oftast att det 

finns för många inloggningar för de anställda. Det upplevs som svårt att komma ihåg alla 

inloggningar när man har 14-15 olika. Kommentarerna om IT-enheten rör oftast att det kan ta 

lång tid att få ärenden åtgärdade och att de inte alltid tar hänsyn till verksamhetens behov.  
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4.2 Kvalitativ undersökning 

Intervjuerna med Statsvetaren vid SKL och IT-samordnaren skedde över telefon. De övriga 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Statsvetaren vid SKL intervjuades i arbetets 

början för att ligga till grund för bakgrund, teori, intervjufrågor och enkätfrågor.  

Intervju: Statsvetare vid SKL 

För att få bakgrund och en generell bild över IT-arbetet vid Sveriges kommuner valde vi att 

genomföra en intervju med en anställd på SKL som arbetar med eSamhällsfrågor och 

gemensamma kravspecifikationer för upphandling av IT-system. Intervjun bidrog med 

information om vanliga problem inom IT-området för kommuner, samarbetsformer och 

upphandlingar. Ur ett historiskt perspektiv beskrivs IT som ett separat spår, ett stuprör utan 

integration med den övriga verksamheten. Detta perspektiv har nu förändrats då varje del 

kommunen dels använder delade tjänster så som e-post och anpassade system för 

verksamhetsprocesserna. Bristen av lämpliga system för verksamheterna har lett till att 

system och applikationer anpassas av leverantörerna för att fylla särskilda krav och låser in 

kommunerna och försvårar upphandlingar och samarbeten med andra kommuner.  

 

Bild över organisationen 

Intervjupersonernas hierarkiska placering inom organisation presenteras i figur 6. IT-enheten 

tillhör en annan förvaltning och utelämnas därför ur figuren. 
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Skolchef - grundskola

Befattning

IT-ansvarig

Befattning

Rektor

Befattning

Figur 6. Hierarkiskt organisationsschema över Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Intervju: IT-ansvarig på en grundskola 

Den IT-ansvarige på en skola är den personalen på skolan vänder sig till vid mindre problem 

med IT. Det kan vara till exempel service av maskiner, uppdateringar som ska göras, fylla på 

toner i skrivarna och ominstallera datorer som drabbats av virus. Som IT-ansvarig får man 

ibland utbildning när systemändringar ska göras i skolan. Ett exempel är när 

Omdömesportalen skulle införas. Ett system som skulle användas för att skriva omdömen om 

eleverna. Ett problem som uppstod var att när systemet skulle implementeras hade skolverket 

ändrat sina riktlinjer för hur omdömen skulle skrivas och systemet följde inte längre dessa 

riktlinjer. Detta system känns inte anpassat för Förskola och årskurs 1-6 lärare som följer sin 

klass i alla ämnen, utan mer för ämneslärare på högstadium och gymnasium.  

 

IT-ansvarige arbetar ganska mycket med de dagliga systemen i skolan, Extens och Dexter
2
, 

och tycker att det är mer fördelar än nackdelar systemen. Det finns dock personal som inte är 

intresserad av IT och väljer då att använda systemen så lite som möjligt. Utbildning för dessa 

anställda hade nog inte hjälpt, tror IT-ansvarige.  

 

Tidigare har det funnits hårda restriktioner på hur datorerna får användas inom skolan. Det 

gick inte att söka på sidor av våldsam eller sexuell karaktär vilket gjorde det svårt för både 

lärare och elever att utföra sitt jobb. Ett exempel på det är när en lärare ska besöka Tom Tits 

hemsida, vilket inte var godkänt för att det innehöll ordet “tits”. Även lösenordshanteringen 

var striktare förr då eleverna och lärarna var tvungen att byta lösenord varannan månad. 

Eftersom inte datorerna används dagligen är det lätt att glömma bort sitt lösenord mellan 

gångerna och en stor del av lektionstiden gick åt till att fixa nya lösenord åt eleverna. Nu är 

det färre restriktioner, lösenordet ska bytas en gång per år och det går att besöka vilka sidor 

man vill. Trots de minskade restriktionerna har inte skolan märkt av någon ökning av virus på 

datorerna. 

 

Ett önskemål från den IT-ansvarige är att det ska finnas fler datorer för eleverna som kan 

användas till utbildning. I dagsläget går det inte att alla elever kan ha en varsin dator i 

undervisningen utan klassen måste delas upp på mitten. Ett annat önskemål är att de IT-

ansvariga på skolorna borde få ett meddelande när det är problem med nätverket centralt, så 

att de inte behöver felsöka ett problem som inte kan lösas. 

Intervju: Rektor på en grundskola 

Intervjupersonen har arbetat som rektor på en grundskola i Bollnäs kommun sedan början av 

2014 och har tidigare arbetat som både lärare och rektor på skolor på annan ort. Under en av 

de tidigare anställningarna arbetade rektorn på en skola med stor fokus på IT. Personalen 

hade hög IT-kompetens, det fanns smartboards
3
 i alla klassrum och samtliga elever hade en 

varsin dator. De använde sig av ett intranät som en anställd på skolan byggt själv efter 

personalen önskemål. De funktioner som finns i detta system skulle underlätta rektorns 

arbetsuppgifter, då det ger en bra översikt och kommunikation mellan personal, elever och 

föräldrar skulle effektiviseras avsevärt. Som det fungerar idag måste personalen själv skapa 

grupper med de personer de vill kontakta och för att kunna kontakta föräldrar skickas brev ut 

för hand, vilket både är kostsamt och tidskrävande.  

 

                                                 
2
 http://www.iktbuf.com/projekt_dur/filer/dexter_barnomsorg.pdf 

3
 http://www.smartboard.se/ 
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Rektorn är delaktig i den upphandling som sker just nu om ett nytt intranät för skolorna, och 

hoppas att de funktioner som finns i systemet på den förra skolan, även kommer att finnas i 

det system som Bollnäs kommun köper in.  

 

De system som används idag fungerar och gör det de borde men det finns punkter som skulle 

kunna fungera bättre. Till exempel Dexter som används vid närvaro/frånvaro, skulle kunna ha 

en bättre överblicksvy och statistikverktyg för att kunna se mönster i elevers frånvaro/närvaro 

i olika perioder.  

 

De gånger rektorn har behövt support har det inte varit några problem att få hjälp. 

Kommunikationen med IT-enheten och andra personer med IT-ansvar fungerar bra. Ett 

önskemål är att varje skola skulle ha fler personer med IT-ansvar, till exempel IT-pedagoger 

och allmänt IT-kunnig personal. Utbildning i systemen för personal hade varit positivt.  

 

Från sin personal har inte rektorn uppfattat många klagomål kring hur systemen fungerar. 

Hårdvaran, datorer och surfplattor håller dock ofta varierande kvalité. De är inte anpassade 

för den verksamhet som bedrivs på skolan och när de går sönder tar det ofta lång tid att få 

dem lagade. 

 

Den största bristen på skolan enligt rektorn är att personalen är för dåligt utbildad inom 

systemen. Med högre IT-kompetens hade de funktioner som finns i systemen kunna användas 

effektivare. Som nyanställd på skolan borde man få en övergripande genomgång i de system 

man ska lära sig och vad alla system gör. 17-18 olika inloggningsuppgifter fick rektorn vid 

anställning utan att veta vad alla används till, något som skulle kunna fungera på ett bättre 

sätt. Single sign-on är något som skulle underlätta lösenordshanteringen menar rektorn.  

Intervju: Administratör vid Barn- och utbildningsförvaltningen 

Administratörstjänsten innebär dagligt arbete med anmälan till förskola, fakturering till 

familjer med barn på förskola och andra ärenden som rör förskolan. Bollnäs kommun har två 

administratörer som tidigare har haft delade arbetsområden. Sedan 1 april 2014 sitter de dock 

gemensamt och målet är att de ska arbeta med samma typ av ärenden. Innan 1 april satt de 

utplacerade på olika förskolor men sitter nu gemensamt på ett kontor i Stadshuset. Genom att 

sitta på samma plats ökar kunskapsöverföringen och de hjälper varandra att använda IT-

systemen effektivare.  

 

De använder primärt ett system som heter Extens
4
 för att hantera anmälningar, elevhantering, 

personalhantering, schema och debitering. Extens är kopplat mot Skatteverket och 

folkbokföringen, en koppling som inte fungerar fullt ut. Detta får till följd att information i 

Extens som adresser kan vara felaktig vilket gör att fakturor skickas fel och den manuella 

hanteringen blir tidskrävande. 

 

Det är först under början av 2014 som de fått utbildning i Extens genom att besöka en annan 

kommun som använder systemet, 3-4år efter att tjänsten tillsattes. Utbildningen bidrog till att 

utnyttjade funktionerna i Extens på ett effektivare sätt och den bidrog till att starta en 

webbaserad självserviceportal för ansökningar till förskola. Något som har varit uppskattat av 

                                                 
4
 https://www.ist.com/ 
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många familjer, speciellt de yngre med god datorvana. Administratören är positiv till IT-

utvecklingen och tycker att IT-miljön fungerar bra. 

Intervju: IT-samordnare 

Sedan 2003 har det varit samma person i rollen som IT-samordnare. I tjänsten har IT-

samordnaren kontakt med dels de personer som är med i BUF-IT gruppen - representanter 

från alla grundskolor, Komvux, IT-enheten och IKT-strategen- och dels med alla de IT-

ansvariga på alla grundskolor och förskolor i kommunen.   

 

IT-samordnaren är stationerad på en av grundskolorna i kommunen men hjälper till med 

ärenden från alla skolor. Placeringen har diskuterats men det är fördelaktigt att sitta ute i 

verksamheten då man får bättre kontakt med användarna. Det händer att IT-samordnaren åker 

ut till andra skolor och hjälper till men oftast finns inte utrymme för det. All kontakt mellan 

IT samordnaren och IT ansvariga på grund och förskolor sker per telefon, mail eller via 

träffar flertalet gånger per termin i Grundskolans eller förskolans IT grupper. 

IT-samordnaren anser att alla ärenden oavsett vilket system det gäller skall gå via IT-enheten 

och att resurser för detta ska tillsättas där. Detta för att alla användare alltid ska vända sig till 

ett och samma ställe och inte via flera olika instanser för att få hjälp. 

 

Ingen utbildning för att klara tjänsten bättre har genomförts men IT-samordnaren känner själv 

att det inte är nödvändigt heller för tillfället. De IT-ansvariga har ett större behov av 

utbildning inom systemen. Även administratörer, lärare och schemaläggare skulle behöva 

mer utbildning för att utnyttja systemens potential.  

 

En uppfattning som IT-samordnaren har är att beslut om system ofta sker “fort och fel”. Med 

vilket menas att personer som sitter högre upp i hierarkin, tar beslut om system som 

personalen på lägre hierarkisk nivå ska använda, utan att konsultera med slutanvändarna. Ett 

exempel är inköpet av Omdömesportalen där fler personer fördelaktligen kunde ha 

involverats, för att produkten skulle nå upp till slutanvändarnas önskemål. Ett 

förbättringsförslag är att involvera de personer som sitter i BUF-IT gruppen där mycket 

kompetens inom IT ej tas tillvara på. 

 

Vid inköp av hårdvara är IT-samordnaren delaktig. Oftast sker inköp av datorer och läsplattor 

samtidigt för att kunna få ett bättre pris och att alla skolor arbetar med samma produkt, vilket 

förenklar hanteringen vid uppdateringar och support. Nackdelen med detta är att alla skolor 

inte får en produkt anpassad efter sin verksamhet.  

 

Nyligen har restriktioner för datoranvändning av elever och lärare förändrats. Nu kan lärare 

och elever själv administrera över vad som finns i datorerna, vilket var hårt reglerat tidigare. 

Förändringen är positiv då arbetet vid datorer flyter på bättre och mindre tid går åt till att få 

behörighet till vissa applikationer och hemsidor. Mer otillåten användning av datorerna 

förekommer nu men det har inte gjort några större avtryck på verksamheten. 

 

Ett problem som IT-samordnaren uppfattat är hanteringen av alla inloggningar. Det behövs 

en inloggning till varje system och det kan vara svårt för personal att komma ihåg alla 

inloggningsuppgifter. Var 60:e dag ska lösenorden bytas i systemen för både lärare och 

elever. För de yngsta eleverna som använder datorer är det inte lätt att minnas ett nytt 
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lösenord som byts ut så ofta. En lösning som finns för tillfället är att alla lärare har tillgång 

till att nollställa och byta lösenord till eleverna.  

 

Det största önskemålet från IT-samordnarens sida är att det fanns en portal för lärare och 

elever som fungerar bra. Även att Omdömesportalen fungerar bättre så att den blir användbar 

för både lärare och föräldrar.  

 

Det som fungerar bäst är den väl fungerande kommunikationen mellan de olika skolorna och 

IT-personal. Utan den roll som IT-samordnaren har hade det inte funnits någon bra länk 

mellan personalen i skolorna och styrande personal.  

Intervju: Systemförvaltare 

Som systemförvaltare för Extens och de system som är integrerade med Extens hanteras alla 

typer av ärenden när det uppstår problem eller incidenter. Idag finns inget 

ärendehanteringssystem utan de ärenden som kommer in är antingen via mail/telefon eller 

direkt till systemförvaltaren personligen. Ett ärendehanteringssystem hade dock underlättat då 

ordingen skulle bli bättre och inga ärenden glöms bort.  

 

Idag avsätts 20 % av tjänsten för systemförvaltarrollen men mer tid skulle behövas då det 

kommit fler ärenden än förväntat. Extens har använts inom kommunen sen 1999 men har 

först nyligen har de fått utbildning inom systemet, vilket bidrog till en  större förståelse för 

alla funktioner systemet har. Många i personalen har inte lärt sig alla funktioner de olika 

systemen erbjuder och kan därför inte utnyttja dem till fullo. Om personalen skulle få den 

utbildning de behöver skulle färre klaga på dåliga system och verksamheten skulle fungera 

bättre.  

 

I sin roll som systemförvaltare förekommer en del kontakt med IT-enheten som oftast 

fungerar bra men det finns brister. Önskemålet är att IT-enheten skulle ha bättre förståelse för 

verksamheten.  

 

Idag sker ingen samverkan med andra kommuner, vilket är synd. Om personer i samma roller 

från olika kommuner skulle ses ibland hade ett kunskapsutbyte ske och de kan lära av 

varandra.  

 

I det stora hela tycker systemförvaltaren att de system som används dagligen fungerar bra 

men det ofta brister i utbildningen hos personalen. 

Intervju: IT-chef vid IT-enheten 

IT-enheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelseförvaltningen och betjänar 

samtliga verksamheter inom kommunen med drift av verksamhetssystem, gemensamma 

tjänster och applikationer samt infrastruktur. IT-enheten består av 10 stycken heltidsanställda 

samt en extra tjänst som tidsbegränsat arbetar med supportfrågor.  

 

IT-enhetens supportfunktion benämns som Helpdesk och bemannas upp av personalen på ett 

rullande schema efter hur många ärenden som förväntas inkomma. 
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 Ärendehanteringssystemet, Duostation
5
 är kopplat mot kommunens katalogtjänst och med 

hjälp av en självserviceportal kan användarna registrera ärenden via ett webbgränssnitt. Det 

preliminära enkätresultatet presenteras och vi diskuterar om användarna har fått tillräckligt 

mycket information om funktionerna i självserviceportalen samt om Helpdesk håller ärenden 

tillräckligt uppdaterade med aktuellt status för att förtydliga för användarna om när det 

förväntas lösas.  

Bristande utbildning är något som beskrivs som ett generellt problem samtidigt som IT-

chefen nämner att information som rör pågående ärenden skulle kunna förtydligas.  

 

Duostation har möjlighet att stödja ITIL-processerna
6
, Incident, Problem och Change något 

som de inte arbetar efter idag. IT-chefen beskriver ett framtida mål att kunna erbjuda en 

SPOC, Single Point of Contact där användarna får möjlighet att få hjälp med alla IT-

relaterade ärenden. 

 

IT-chefen beskriver att kommunikationen mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och IT-

enheten historiskt har varit bristfällig, ett exempel ges där skolan har valt att köpa in 500 

stycken elevdatorer vilket ökade arbetsbördan för IT-enheten avsevärt. För att hantera den 

stora mängden datorer på skolorna infördes ett system för att hantera ominstallationer ute på 

skolorna vilket gav de IT-ansvariga möjlighet att själva hantera detta vilket minskade 

belastningen på Helpdesk. 

 

Det stora antalet system med anpassade kopplingar tillsammans med en komplex 

behörighetsstruktur gör driften komplicerad.  

 

Strategi och planeringsfrågor har blivit nedprioriterat i förmån för att hantera den dagliga 

driften. Detta är något som de önskar att förändra för att jobba mer proaktivt med en starkare 

omvärldsbevakning. IT-chefen beskriver att Söderhamns kommun har både en IT-chef och en 

IT-strateg något som skulle vara önskvärt i Bollnäs kommun.  

 

Gemensam Helpdesk är något som Bollnäs kommun diskuterat med grannkommunerna för 

att öka tillgängligheten och öppettiderna. Många av de närliggande kommunerna använder 

samma system vilket gör att kompetens i många fall redan finns. Kompetensutbyte är en 

annan form av samverkan mellan kommunerna där personal med specialistkompetens inom 

ett område kan hjälpa andra kommuner med specifika uppdrag.  

 

IT-chefen tror på ett ökat samarbete och gemensamma, långsiktiga strategier med de 

närliggande kommunerna och på så sätt kunna genomföra bättre och tydligare upphandlingar 

samt hjälpa varandra med införanden. 

Intervju: IKT-strateg 

IKT-strategen vid Bollnäs kommun arbetar till 60 % med strategiska frågor kopplat till Barn- 

och utbildningsverksamheten och 40 % vid mediacentrum. Intervjun fokuserades på tjänsten 

för strategiska frågor. Tjänsten innebär att arbeta med långsiktiga IT-frågor för 

skolverksamheten, driva den övergripande bilden, delta i upphandlingar och samarbeten 

                                                 
5
 http://www.duostation.se/ 

6
 http://www.itil-officialsite.com/ 
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nationellt och lokalt. IKT-strategen är ansvarig för BUF-IT-grupp
7
 vilken består av 

representanter från alla skolformer inom Bollnäs Kommun. De har regelbundna möten och 

behandlar aktuella problem och önskemål som berör IT. 

 

Varje skola har en IT-ansvarig på plats som hanterar enklare ärenden så som byte av toner, 

ominstallationer av datorer. Varje IT-ansvarig väljs internt på respektive skola baserat på 

intresse och andra ansvarsområden. Ärenden som inte IT-ansvarig kan eller har behörighet att 

lösa vidarebefordras till IT-enhetens Helpdeskfunktion. IKT-strategen hanterade tidigare 

supportärenden kopplade mot de system som används av verksamheten, ett ansvar som nu är 

utfördelat på en IT-samordnare och Systemförvaltare inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

 

Införandet av surfplattor i verksamheten medförde vissa problem. Beslut togs att surfplattor 

och andra mobila enheter som inte var kopplade mot Bollnäs kommuns katalogtjänst skulle 

använda ett trådlöst gästnät, ett nät skilt från interna tjänster. Vilket fick till följd att intranät 

och skrivare inte gick att nå från surfplattorna. Ett medvetet val för att öka säkerheten men 

som användarna i vissa fall upplevde förvirrande. En fördel med detta val är att användarna 

själva tillåts administrera surfplattorna och inte behöver blanda in IT-enheten vid installation 

av applikationer på dem.  

 

Vi undersöker gemensamt det preliminära enkätresultatet och IKT-strategen beskriver 

utbildningsfrågan som något som de har diskuterat men de har inte haft någon konkret 

information som beskriver nuläget. Några av kommentarerna från enkäten rör problem med 

att använda e-posten i hemmet vilket IKT-strategen trodde berodde på bristande information 

då användaren uppmanas att installera ett tillägg till webläsaren vilket många användare 

struntar i. Detta får till följd att många av funktionerna i webmailen inte fungerar fullt ut. 

 

Det preliminära enkätresultatet stödjer frågan om att det finns ett tydligt utbildningsbehov. 

IKT-strategen menar att detta är värdefullt för att kunna planera framtida utbildning inom 

verksamhetssystemen.  

 

Långsiktigt arbetas det med att ta fram ett upphandlingsunderlag för ett nytt intranät för 

skolarna, ett system som idag saknas men som efterfrågas av personalen inom skolan. De 

jobbar nu med en förstudie för att fånga upp de krav som ett nytt system ska kunna stödja. 

Genom att arbeta med viktade kravspecifikationer kan de ställa högre krav på leverantörerna.  

Intervju: Administrationschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen 

Administrationschefen beskriver hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med IT-

frågor. Tillsammans med IKT-strategen representerar administrationschefen Bollnäs 

Kommun vid Barn- och utbildningsförvaltningen vid samverkansmöten med andra 

kommuner inför kommande upphandling av verksamhetssystem. Lokala arbetsgrupper 

etableras för att driva frågorna lokalt. Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar för att 

förändra styrningen av IT-frågor att och dela upp de olika områdena som tidigare har hanteras 

gemensamt. Support och strategi har tydligare delats upp på två olika roller och på samma 

sätt planeras mjukvaru- och hårdvarufrågor att delas upp för att öka tydligheten och 

effektiviteten.  

                                                 
7
 Barn- och utbildningsförvaltningens IT-grupp 
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Valen av digitala läromedel behöver samordnas centralt, skolorna kan välja utifrån sina 

behov men det kräver god insikt i licensformer och vad som rekommenderas av 

specialpedagoger.  

Intervju: Kommunchef/förvaltningschef 

Kommunchefen beskriver hur IT-frågor behandlas och beslutas. Förslag tas fram av en IT-

beredningsgrupp som presenterar detta för förvaltningsledningsgruppen som är det 

beslutande organet. Större beslut som inte förvaltningsledningsgruppen har mandat att besluta 

tas på politisk nivå, något som är vanligt vid större investeringar. Detta kräver god 

framförhållning hos IT-enheten då de måste söka anslag för licenser, serviceavtal och andra 

långsiktiga investeringar i god tid i förväg.  

 

Bollnäs kommun har tillsammans med andra, närliggande kommuner upphandlat ett 

ledningssystem, Heroma. Kommunchefen beskriver att det är svårt att upphandla system 

gemensamt då avtalslängder och periodiseringar kan skilja mellan kommunerna.  

 

Ett stort problem med lagen om offentlig upphandling är att framställa upphandlingsunderlag 

då det oftast är dyrt och tidsödande att byta system och omkostnader kring bytet inte får tas 

med i upphandlingsunderlaget. Kommunchefen menar att det är avgörande att underlagen är 

grundligt genomförda och att de viktade punkterna är korrekta. De viktade punkterna gör det 

möjligt att specificera hur underlaget tolkas, vilka funktioner som är mer prioriterade och hur 

prissättning bedöms.  

 

Kommunchefen tror på ett utökat samarbete mellan kommunerna med gemensamma, 

långsiktiga visioner och arbetssätt. 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuerna 

Intervjupersonerna återger en tydlig bild över hur arbetet med IT har förändrats den senaste 

tiden. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit mer medvetna över fördelarna med 

central hantering av programvaror och IT-enheten överlåter ett större ansvar till skolarna att 

själva administrera utrustningen. Ansvarsområden inom IT har fördelats ut på fler personer så 

dessa kan specialisera sig inom respektive område. Långsiktig strategi och ökat samarbete 

med andra kommuner är något som flera av intervjupersonerna tar upp men som samtidigt 

beskrivs som problematiskt då kommunerna ofta sitter upplåsta i avtal med leverantörer.   

 

Gemensamt för intervjudeltagarna i Bollnäs kommun är att de tycker att IT fungerar som ett 

stöd för verksamheten men att det finns svagheter som kan förstärkas. Önskemålen ser olika 

ut från de olika delarna av organisationen, men en punkt som kommer upp i samtliga 

intervjuer är bristen på IT-utbildning inom verksamheten. 

 

Support av olika system hanteras av flera olika organisationer och roller. Under intervjuerna 

diskuteras ett centraliserat ärendehanteringssystem. Helpdesk använder Duostation och 

systemförvaltaren, IKT-strategen och IT-samordnaren hanterar sina ärenden manuellt genom 

telefon och e-post. Den manuella hanteringen försvårar kontaktvägarna för användarna och 

det blir svårt att få en överblick över de ärenden som anmälts. 
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Flera av intervjupersonerna nämner att de upplever problem att hantera lösenorden till de 

olika systemen. Varje system har i princip unika inloggningsuppgifter vilket innebär att några 

av intervjupersonerna kunde ha ett tiotal olika lösenord. Önskemål om ett centraliserat 

inloggningssystem togs upp för att hantera detta (Single sign-on, SSO).  

 

4.2.2 Bollnäs Kommun 

Hierarkin vid beslut inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun (se figur 7). 

  

Sällan går önskemål från användarna hela vägen upp till den översta nivån men i vissa fall 

kan de göra det. Då tas de upp i BUF-IT-grupp där representanter från de olika skolformerna, 

samt IKT-strategen sitter. Frågan tas sedan upp i BUF-ledningsgrupp som tar ett 

inriktningsbeslut. Det går sedan vidare genom IKT-strategen till IT-beredningsgruppen där 

representanter från de olika förvaltningarna deltar. Härifrån kan ärendet gå upp i 

förvaltningsledningsgruppen där alla förvaltningschefer sitter där ett beslut tas. Det är sedan 

upp till IT-beredningsgruppen hur ärendet kommer att behandlas 

  

Figur 7. Beslutshierarki vid Bollnäs kommun. 
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5 Analys 

Kapitel 5 behandlar den sista delen av datainsamling & analys i arbetsmodellen. Analysen är 

uppdelad i två kapitel för att skapa en överskådligare bild över resultatet av 

datainsamlingen. Det första kapitlet behandlar kvantitativ data insamlad från 

enkätundersökningen samt validering av data. Enkätfrågor och svarsfördelningen finns 

bifogad i bilaga 1. Det andra kapitlet behandlar kvalitativ data från enkätundersökningen 

och den information vi samlat in vid intervjuerna.  

5.1 Analys av enkätundersökningen 

Allmän svarsfördelning 

Snittresultatet för alla påståenden är 3,9. De olika delarnas snittresultat ligger dock på olika 

nivåer. Allmän IT-användning där påståenden om systemen och IT-enheten förekom har ett 

snittresultat på 3,68. Utskriftshantering fick ett snittresultat på 4,06 och e-post ett snitt på 

4,31, trots att påståendet om utbildningen inom e-postens funktioner endast fick 3,31. Detta 

tyder på att e-posten är den del som fungerar bäst överlag hos användarna bortsett från att de 

upplever brist på utbildning. Vilket sänker snittresultatet för e-post-kategorin. 

 

Betygsfördelningen tyder på att de flesta användarna upplever att IT-verksamheten fungerar 

tillfredställande med vissa undantag. Majoriteten har arbetat på samma ställe i över fem år 

och de användarna har lärt sig hantera systemproblemen men det skulle fungera bättre om 

systemen var bättre anpassade till verksamheten. Korrelationerna visar att påståenden inom 

samma kategori har högre grad av samband till varandra än andra påståenden. Exempelvis 

finns ett samband mellan SY6 och EP4 som båda berör utbildning. 

Avvikande svar 

Fyra påståenden fick ett medelbetyg som ligger under mittenbetyget 3,5. 

 Dessa fyra påståenden är: 

1. Jag upplever att IT-systemen gör det enkelt för mig att arbeta utanför arbetsplatsen. 

2. Jag upplever att jag fått tillräckligt med utbildning för att hantera IT-systemen. 

3. Jag upplever att det är lätt att dela och hitta relevant information i IT-systemen. 

4. Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att hantera e-postens 

funktioner. 

 

Det första påståendet som hade ett lägre betyg hade ett medelbetyg på 3,43 och ett typvärde 

på 4 med 89 av 338 svarande. De kommentarer vi fått in som kan kopplas till det här 

påståendet är “Att jag inte kan svara på min e-post när jag är hemma, enbart läsa.” och “Svara 

på mejl ifrån iPad/mobil fungerar ej, det går inte att trycka på svara knappen och sedan skriva 

mejl”. Om det är den här typen som av problem som drar ner betyget i detta påstående tror vi 

att det kan bero på okunskap inom personalen. Enligt de personer vi intervjuade så finns goda 

möjligheter att arbeta hemifrån och att svara på e-post ska inte vara något problem. Om 

personalen inte fått lära sig hur de ska jobba hemifrån kommer inte den funktionen att 

utnyttjas till fullo. 
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De två påståendena som fått lägst medelbetyg behandlar personalen utbildning i systemen. 

Påstående 2 som fick ett medelbetyg på 3,21 och ett typvärde på 2 (n=90). Påstående 4 som 

berör användningen av e-postens funktioner fick ett medelbetyg på 3,31 och ett typvärde på 4 

(n=77). Då 74 % (n=267) har arbetat på samma ställe åtminstone den senaste fem åren har 

således inte utbildning inom systemen varit prioriterat inom verksamheten.  

 

E-postens tillgänglighet fick högst betyg med ett medelbetyg på 5,06, typvärde på 6 (n=148) 

och lägst standardavvikelse av alla påståenden (1,07). Vilket tyder på att e-posten är 

tillgänglig för användarna oberoende av geografisk placering eller roll. De övriga frågorna 

som rör e-post och utskriftshantering har en högre standardavvikelse än samtliga påståenden 

som berör Allmän IT-användning, vilket kan förklaras med att geografisk placering har en 

påverkan i dessa frågor. Exempelvis kan en krånglande skrivare ge ett lågt betyg på en plats 

trots att skrivarna överlag har ett bra betyg. Standardavvikelse intervall är mellan 1.07 och 

1,55. Påståendena om utbildning inom e-postsystemet och servicen av skrivarna fick värdet 

1,55 vilket betyder att respondenterna var minst överens om dessa punkter.  

 

Vi tror att det kan bero på att respondenter med olika roller fått olika grad av utbildning inom 

e-postsystemet. Baserat på våra intervjuer hanteras service av skrivarna på olika sätt på olika 

platser i organisationen. I de fall service av skrivarna sköts av de IT-ansvariga skulle det 

kunna vara en bidragande orsak till en högre standardavvikelse då mängden tid och resurser 

de IT-ansvariga har möjlighet att disponera på sitt uppdrag varierar. 

 

Respondenterna upplever inte heller något problem med skräppost som fick ett medelbetyg 

på 4,55 samt ett typvärde på 6 (n=12). Standardavvikelsen är dock hög (1,52) vilket skulle 

kunna förklaras av att det skiljer mellan olika användare hur de bedömer den mängd 

skräppost de får skickade till sig. 

Kommentarer 

Av de 90 negativa kommentarer som inkom via enkäten är det 46 stycken som handlar om 

utbildning. Några exempel: “Kommer ny utrustning hela tiden men som lärare ska man lära 

sig allt på fritiden verkar det som”, “Jag har inte fått någon som helst utbildning på de IT-

system som används i kommunen.”. 29 är av de negativa kommentarerna berör oanpassade 

system inom verksamheten. De positiva kommentarerna är totalt 24 stycken och 11 stycken 

är kopplade till IT-enheten och 7 stycken är kopplade till IT-personalen inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Exempel på kommentarer från respondenterna: “Använder aldrig 

IT-supportern själv utan vänder mig till den person som är anställd på skolan att hjälpa till 

med datorerna. Hon är fantastisk!”, “Personalen på IT är tillmötesgående, har gott 

kundbemötande och gör sitt bästa för att vara behjälplig.” 

 

Av totalt 364 respondenter som svarade på frågan “Jag använder datorn i min tjänst…” 

svarade sammanlagt 32 % (n=117) att de använder datorn mindre än 1 timme/dag. 22 % 

(n=81) 1 - 2 timmar/dag. Detta innebär att 54 % av de respondenterna inte använder datorn 

särskilt mycket i det dagliga arbetet. Trots att så många av respondenterna inte använder 

datorn särskilt mycket i sin tjänst bedömer de flesta (n=122) sin egen datorvana med ett 

typvärde på 4. Sammantaget med resultatet av frågorna som berör utbildning kan vi dra 

slutsatsen att de flesta användarna använder datorn få timmar per dag, att de inte fått 

tillräckligt utbildning men att datorvanan bedöms vara över medel. Vår bedömning utifrån 

detta resultat är att många användare inte använder verksamhetssystemen tillräckligt aktivt i 
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tjänsten för att effektivt lära sig systemen, arbetsmoment som utförs sällan i systemen kan lätt 

glömmas bort. För att hantera detta kan instruktioner och handböcker av 

verksamhetssystemen upprättas och göras lätt tillgängliga för användarna. Således bör 

eventuell utbildning aktivt kopplas mot instruktioner som finns etablerade vid 

utbildningstillfället och vart dessa instruktioner finns tillgängliga.  

 

Utbildning och vikten av tillgängliga instruktioner för vanligt förekommande arbete är något 

som kan tillämpas på andra delar av Bollnäs kommun, andra kommuner och verksamheter 

kan dra nytta av.  

Datavalidering 

Av de 1000 respondenter som hade möjlighet att delta i enkätundersökningen fick vi in 365 

stycken svar vilket ger en svarsfrekvens på 36,5 %. Av dessa 1000 respondenter uppskattades 

det att ungefär 800 stycken använder datorn i den utsträckningen att de kan vara intressanta 

för studie. Detta ger en svarsfrekvens på 45,6 %, vår bedömning efter analys av svaren är att 

det inte är troligt att en högre svarsfrekvens hade påverkat utfallet i någon större utsträckning 

Svaren i enkäten är relativt entydiga och stämmer väl överens med den information som 

insamlats genom intervjuerna. 

 

Utfallet av splithalf-metoden påvisar en god validitet där genomsnittsskillnaden mellan 

delarna var 0,15. Vilket tyder på att om samma undersökning genomförs en gång till kommer 

vi få ett liknande resultat.  

5.2 Analys av intervjuerna 

Utbildning av personal 

Utbildning i verksamhetssystemen är en återkommande fråga under intervjuerna. Flera av 

intervjupersonerna har jobbat inom organisationen länge men har inte fått möjlighet till 

utbildning i de system de arbetar med i någon större utsträckning. Skolverket rapporterar att 

många lärare på nationell nivå efterfrågar kompetensutveckling något som överensstämmer 

med respondenterna och intervjupersonernas åsikter.  

 

Vår bedömning är att ytterligare samarbete med andra kommuner och kompetensutbyte är 

något som skulle öka kompetensen hos medarbetarna bidra till effektivare användning av de 

befintliga systemen. Genom att i större grad utbilda de IT-ansvariga tror vi att det lokala 

kunskapsutbytet förbättras och att användarna upplever att de får snabbare hjälp och en mer 

löpande utbildning. För att främja detta arbete ytterligare är det viktigt att budgetera och 

avsätta tid för utbildning. 

Kommunikation mellan enheterna 

Enligt skolverkets rapport ökar mängden elevdatorer och surfplattor inom undervisningen. 

Vilket även är fallet i Bollnäs kommun och denna ökning har gjort att belastningen på IT-

enheten har ökat. Denna ökning har påvisat bristande kommunikation mellan BUF och IT-

enheten. Exempel på detta är när ett antal surfplattor köps in till en del av verksamheten där 
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det trådlösa nätet inte är utbyggt vilket leder till frustration hos användarna. Ett liknande 

exempel är inköp av femhundra nya elevdatorer något som ställer högre krav på IT-enhetens 

leverans och blir tvungna att sätta upp nya tjänster för att hantera ominstallationer. Denna 

tjänst är förvisso omtyckt av verksamheten men genom närmare samarbete och tydligare 

specifikationer av förväntningar hos respektive enhet är vår åsikt att en högre kvalité och 

användarnöjdhet kan åstadkommas. 

Ärendehantering och arbetsmodell 

Vikten av att centralisera ärendehantering nämns av flera av intervjupersonerna. Detta gör det 

enklare för användarna att anmäla ärenden och problem till en gemensam kontaktyta oavsett 

vilket system ärendet gäller. Att frångå manuell ärendehantering hos Barn- och 

utbildningsenheten bör även tydliggöra trender och frekvens på ärenden vilket kan vara 

värdefull information för organisationen. Genom att använda sig av ett gemensamt 

ärendehanteringsystem och sträva efter en Single Point of Contact tror vi att användarna 

kommer att uppleva Helpdesk som mer integrerad i verksamheten och att detta kommer att 

öka användarnöjdheten.    

Single sign-on 

Centraliserad lösenordshantering genom Single sign-on skulle minska mängden lösenord 

drastiskt och vi rekommenderar att Bollnäs kommun genomför en förstudie för att identifiera 

vilka system inom organisationen som har stöd för centraliserad åtkomstkontroll. Single sign-

on bör inkluderas som en viktad punkt vid kommande upphandlingar av verksamhetsystem. 

Informationshantering och kontaktvägar 

Skolverket rapporterar att kommunikation mellan skolorna och föräldrar genom IT ökar på 

nationell nivå. Bollnäs har inte kommit lika långt inom detta område och skolorna saknar 

idag en plattform för spridning av information internt och till eleverna och elevernas 

föräldrar. Arbetet med informationsspridningen hanteras manuellt vilket är tidsödande och 

ineffektivt. De personer vi har intervjuat nämner att det finns en målsättning att införa en 

plattform för att hantera detta på längre sikt.  

 

Vi rekommenderar en grundlig förstudie för att säkerställa att plattformen stödjer de olika 

skoltyperna och de olika lärarnas behov då det under intervjuerna har visat sig att ämneslärare 

och grundskollärare administrativt har olika behov. Skolplattformen bör integreras mot 

administrationssystemet och eventuellt central åtkomsthantering och en utbildningsplan för 

etableras för att säkerställa att personalen använder plattformen på ett så effektivt och 

likriktigt sätt som möjligt.  

Samverkan mellan kommunerna 

Vikten av samverkan mellan de mindre och mellanstora kommunerna återkommer i flera av 

intervjuerna. Samarbetet mellan kommunerna beskrivs på flera nivåer, t ex. gemensamma 

upphandlingar men även saker som gemensam supportfunktion är något som diskuteras. 

Intervjupersonerna är genomgående positiva till utökad samverkan och ser goda möjligheter 

samarbetet.  
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Uppdelningen av IT-ansvar inom förvaltningen 

Sedan hösten 2013 har fördelningen av ansvar inom olika IT-områden förändrats inom Barn- 

och utbildningsförvaltningen. Det som en person hanterat tidigare är utdelat på fler personer 

som fått nya roller. Att dessa personer kan specialisera sig inom sitt område och fokusera på 

sin uppgift har fått en positiv inverkan på verksamheten..  

 

Den nuvarande ansvarsfördelningen bygger på fyra roller, IKT-strateg, systemförvaltare, IT-

samordnare och IT-ansvarig. IKT-strategen och systemförvaltaren hanterar långsiktiga 

strategiska frågor respektive kortsiktiga frågor. IT-samordnaren fungerar som en länk mellan 

BUF-IT-Grupp och skolorna samt sköter kontakten med de IT-ansvariga.  

 

Arbetsmodellen fungerar väl och kan stå som grund för andra delar inom kommunen och 

andra liknande kommuner. 
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5.3 Barn- och utbildningsförvaltningen 

Intervjuerna användes för att samla in information om processer, information applikationer 

och arbetssätt. Information som sedan fungerat som grund för vår verksamhetsmodell (se 

figur 8).  

 

IT-användarna är personalen inom Barn- och utbildningsförvaltningen som använder 

datorerna i sin tjänst. Exempel på IT-användare; lärare, rektorer och administratörer. De 

använder verksamhetssystemen så som Extens och Dexter i stor utsträckning samt 

gemensamma systemen; e-post, internet och utskrifter. Verksamhetssystemen används för en 

rad processer; schemaläggning, frånvarohantering, bokningar, fakturering, skolskjutsar m.m.  

 

IT-samordnaren sitter med i BUF-IT-Grupp och hanterar kommunikationen med de IT-

ansvariga genom telefon, mail och fysiska möten. IT-samordnaren har en supportfunktion 

mot IT-användarna och arbetar främst med support av de applikationer och den teknik som är 

specifika för Barn- och utbildningsförvaltningen. Tjänsten är utlokaliserad på en skola men 

ärenden från alla skolor i kommunen hanteras. 

 

Rollen som systemförvaltare av Extens innebär att erbjuda användarna av systemet support 

och i de fall det behövs driva ärenden mot till exempel IT-enheten eller systemleverantör. 

 

IKT-strategen sitter med i BUF-IT-Grupp tillsammans med representanter från skolorna och 

IT-samordnaren. IKT-strategen är delaktig vid upphandlingar och framställandet av 

kravspecifikationer vid upphandlingar av system.  

 

Figur 8. Modell över verksamheten. 
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De IT-ansvariga jobbar med den dagliga supporten ute på plats. Ominstallation av datorer, 

byte av toner och andra typer av enklare ärenden. Ärenden av mer komplex karaktär eller 

systemspecifika ärenden skickades vidare till systemförvaltare, IT-enhet, IT-samordnare och i 

vissa fall IKT-strategen.  

 

IT-enheten är en separat organisation som betjänar hela kommunen med gemensamma och 

verksamhetsspecifika system. IT-enheten ansvarar och ger support på den gemensamma 

infrastrukturen, servrar och nätverk. 
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6 Diskussion och slutsats 

I det här kapitlet besvarar vi de två primära frågeställningarna som vi ställde i kapitel 1.3 

samt sammanfattar våra rekommendationer och reflektioner. Detta kapitel är kopplat till den 

sista delen, Nuläge & förbättringsförslag i vår arbetsmodell. 

Hur nöjda är användarna inom Barn- och utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun 

med IT-verksamheten? 

De flesta frågor fick ett medelbetyg mellan 3,8 - 4,5 vilket vi bedömer som godkänt. Frågor 

som fick ett betyg under 3,5 har en stark dragning till utbildningsfrågan som vi nämnt 

tidigare. Även möjligheterna att enkelt dela information fick ett lågt betyg.  

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att öka användarnöjdheten inom Barn- och 

utbildningsverksamheten i Bollnäs kommun? 

Utbildningsfrågan är den punkt Bollnäs kommun har mycket kvar att jobba på, det är även 

den punkt som kommer att påverka användarnöjdheten till stor del. Ökande antal datorer och 

surfplattor i verksamheten ställer högre krav på organisationen som ska hantera dessa, både 

administrativt och när det gäller utbildning av personalen som ska använda dem. Något som 

bör beaktas vid budgetering. Bristen av en skolplattform för informationshantering är en 

annan viktig punkt som intervjupersonerna tagit upp och som enkätundersökningen bekräftar.  

 

Enkätundersökningen och våra intervjuer ger en entydig bild över användarnas åsikter och 

önskemål. Intervjuerna har gett bilden av att det långsiktiga och strategiska arbetet förbättrats 

den senaste tiden, processer och arbetsgrupper har etablerats. Det kan dock dröja ett tag innan 

den typen av arbete ger ett avtryck hos användarna. Vi bedömer att nuvarande arbetssätt och 

arbetsfördelning är väl anpassat för verksamheten och liknande kommuner bör kunna 

tillämpa modellen med gott resultat. 
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Gemensam ärendehantering 

Avsaknaden av ett gemensamt ärendehanteringssystem fångades inte upp av enkätens öppna 

frågor. Vår bedömning efter sammanställningar av verksamhetsanalys och intervjuer är att 

genom att minska kontaktytorna från fyra stycken olika till en gemensam kommer 

användbarhet och användarnöjdhet att förbättras.  

 

Problematiken som beskrivs av intervjupersonerna är något som vi tror delas med flera andra 

av verksamheterna inom kommunen och med största sannolikhet även med andra kommuner 

i landet. De nationella kraven på offentliga upphandlingar och bristen på gemensamma 

kravspecifikationer och standardiserade system gör det svårt för mindre kommuner att 

effektivt bedriva IT-verksamhet. Vi delar kommunchefen vid Bollnäs kommuns åsikter om 

vikten av utökat lokalt samarbete mellan kommunerna och anser att SKL bör försöka stötta 

kommunerna ytterligare i den här frågan. 

Informationsspridning och intranät 

Spridning av instruktioner och rutiner är något som vi tror kan hjälpa till att stödja 

utbildningsbehovet, skolplattformen kan vara en lämplig informationsyta för personal inom 

skolverksamheten. Information till administrativ personal som inte har en direkt anknytning 

till skolan bör också ha en informationsyta där rutiner, information och instruktioner kan 

spridas. Om detta ska integreras i skolplattformen eller genom ett intranät som verkar för hela 

Bollnäs kommun är något som behöver undersökas. Nyttan av ett välanpassat intranät är 

något som vi bedömer hela den kommunala verksamheten skulle ha användning av.  

 

Att upphandla ett intranät för kommunen är en stor investering både ekonomisk och 

tidsmässigt och kan med fördel göras i samverkan med andra närliggande kommuner. 

Intranätet bör stödja möjligheten att presentera olika vyer beroende på organisatorisk 

placering för att minska mängden icke-relevant information som visas för användarna. 

Intranätet bör även minska utbildningsbehovet då aktuella rutiner och instruktioner effektivt 

kan spridas inom kommunen och de enskilda verksamheterna  

 

Vår bedömning är att många kommuner står inför liknande utmaningar något som bekräftas 

av Skolverkets rapport. SKL kan underlätta för kommunerna genom att centralt upphandla ett 

eller flera lämpliga system. SKL bör sedan upprätta dokument för att stödja införande, 

uppsättning och anpassning.  

6.1 Reflektion 

Metoden som använts i arbetet har bidragit till en bred bild över verksamheten och 

användarnas åsikter. Intervjuerna koncentrerades kring personal med olika ansvarsområden 

inom IT-verksamheten vilket bidrog till ett djup i arbetsmodell och arbetssätt. Vi har inte 

intervjuat några användare utan ansvar inom IT-verksamheten vilket kan påverka vårt 

resultat. De öppna frågorna i enkätundersökningen tyder dock inte på att samarbetet mellan 

användarna och IT-verksamheten brister i någon större utsträckning.    
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6.2 Vidare forskning 

Genom att utföra en liknande fallstudie vid en annan förvaltning inom Bollnäs kommun kan 

resultaten jämföras. Finns en liknande struktur för att hantera IT-frågor och strategi inom den 

tilltänkta förvaltningen, kan Barn- och utbildningsförvaltningen föregå som exempel? 

 

Om Bollnäs kommun väljer att ta till sig de förbättringsförslag vi presenterat eller genomföra 

andra förändringar skulle en liknande enkätundersökning vara ett effektivt verktyg för att 

mäta hur förändringen påverkat användarnöjdheten.   
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Bilaga 1. Enkätundersökning och enkätfrågor 

Jag har varit anställd här i... 

 

Mindre än 6 månader 23 6 % 

6 månader - 2 år 31 9 % 

2 år - 5 år 40 11 % 

Mer än 5 år 267 74 % 

 

 

 

Jag använder datorn i min tjänst... 

 

mindre än 1 timme/dag 117 32 % 

1 - 2 timmar/dag 81 22 % 

2 - 4 timmar/dag 89 24 % 

4 - 6 timmar/dag 47 13 % 

mer än 6 timmar/dag 30 8 % 
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1 - instämmer inte alls. 6 - instämmer helt 

 

Jag bedömer att min datorvana är... 

 

1 0 0 % 

2 13 4 % 

3 68 19 % 

4 122 34 % 

5 98 27 % 

6 63 17 % 

 

 

 

 

Allmän IT-användning 
 

Jag upplever att det är enkelt att få kontakt med IT-supporten. 

 

1 10 3 % 

2 38 11 % 

3 69 20 % 

4 88 25 % 

5 103 30 % 

6 40 11 % 
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Jag upplever att IT-supporten löser mina ärenden effektivt. 

 

1 5 1 % 

2 43 12 % 

3 65 19 % 

4 88 25 % 

5 99 29 % 

6 47 14 % 

   

 

 

 

 

Jag upplever att IT-supporten håller mig uppdaterad om mina pågående ärenden. 

 

1 17 5 % 

2 45 13 % 

3 87 26 % 

4 76 23 % 

5 78 23 % 

6 34 10 % 
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Jag upplever att IT-systemen underlättar mitt arbete. 

 

1 19 5 % 

2 37 11 % 

3 81 23 % 

4 92 26 % 

5 79 23 % 

6 42 12 % 

 

 

 

 

 

 

Jag upplever att IT-systemen uppdateras och underhålls löpande. 

 

1 10 3 % 

2 32 10 % 

3 86 26 % 

4 93 28 % 

5 86 26 % 

6 24 7 % 
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Jag upplever att IT-systemen är välanpassade för min tjänst. 

 

1 25 7 % 

2 49 14 % 

3 92 26 % 

4 92 26 % 

5 69 20 % 

6 22 6 % 

 

 

 

 

 

Jag upplever att det är enkelt att få tillgång till de program jag behöver i min tjänst. 

 

1 18 5 % 

2 56 16 % 

3 85 24 % 

4 86 24 % 

5 77 22 % 

6 30 9 % 
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Jag upplever att IT-systemen gör det enkelt för mig att arbeta utanför arbetsplatsen. 

 

1 34 10 % 

2 58 17 % 

3 75 22 % 

4 89 26 % 

5 61 18 % 

6 21 6 % 

 

 

 

 

 

 

 

Jag upplever att jag fått tillräckligt med utbildning för att hantera IT-systemen. 

 

 

1 35 10 % 

2 90 26 % 

3 80 23 % 

4 74 21 % 

5 58 17 % 

6 14 4 % 
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Jag upplever att det är lätt att dela och hitta relevant information i IT-systemen. 

 

1 20 6 % 

2 63 19 % 

3 99 29 % 

4 97 29 % 

5 47 14 % 

6 12 4 % 

 

 

 

 

 

E-post 
 

Jag upplever att min mail är tillgänglig när jag behöver den. 

 

1 3 1 % 

2 10 3 % 

3 21 6 % 

4 43 12 % 

5 136 38 % 

6 148 41 % 
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Jag får sällan skräppost. 

 

1 21 6 % 

2 30 8 % 

3 34 9 % 

4 48 13 % 

5 103 28 % 

6 128 35 % 

 

 

  

 

 

  

Jag upplever att det är lätt att hitta de kontakter jag vill maila. 

 

1 9 2 % 

2 23 6 % 

3 57 16 % 

4 86 24 % 

5 121 34 % 

6 65 18 % 
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Jag bedömer att jag fått tillräckligt med utbildning för att använda e-postens 

funktioner. 

 

1 57 16 % 

2 66 18 % 

3 72 20 % 

4 77 21 % 

5 57 16 % 

6 34 9 % 

 
 
 

Utskriftshantering 
 

Jag upplever att det är enkelt att hitta skrivaren som jag vill skriva ut på. 

 

1 16 4 % 

2 28 8 % 

3 61 17 % 

4 48 13 % 

5 112 31 % 

6 98 27 % 
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Jag upplever att det är lätt välja inställningar på skrivaren. 

 

1 22 6 % 

2 46 13 % 

3 53 15 % 

4 64 18 % 

5 111 31 % 

6 65 18 % 

 

 

  

   

Jag upplever att servicen av skrivarna fungerar bra. 

 

1 42 12 % 

2 49 14 % 

3 56 16 % 

4 73 21 % 

5 94 27 % 

6 40 11 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det här tycker jag fungerar särskilt BRA (fritext): 

 

 

 

Det här tycker jag fungerar särskilt DÅLIGT (fritext): 

 

 

 

Jag är anställd som…(fritext): 

 


