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Sammanfattning 
I denna uppsats i Ekonomisk Historia undersöks vad som var drivkrafterna och 
motiven bakom Umeå kommuns IT-satsningar som genomfördes på 1990-talet. 
Datorer och automatiserade lösningar etablerades och förändrade arbetsmarknaden 
redan på mitten av 1900-talet. Teknikutvecklingen gick framåt och på 1990-talet var 
tekniken tydligt integrerad i de kommunala verksamheterna bland annat i form av 
administrativa dataprogram. För att hantera behovet av data- och IT så fastslog 
Umeå kommun en ny ADB-policy 1990. Umeå kommun var tidiga med att sälja 
egenutvecklade datasystem och lösningar till andra kommuner och företag. ADB-
kontoret blev senare UKF-data och efter det ostrukturerades ännu en gång till Umeå 
kommuns IT-kontor. Fokus var från mitten på 1990-talet på att utveckla 
användningen av IT i kommunala verksamheterna. Anledningen till de kraftiga 
investeringarna i IT inom Umeå kommun var dels på grund av en hög tilltro till 
tekniken, men det fanns en uttrycklig målsättning att data- och IT skulle medföra 
effektivisering och ekonomiska fördelar. Stundtals fanns det även en viss övertro för 
data- och IT, något som vissa ansåg som vanligt för tidsperioden. Samtidigt blev det 
tydligt att tekniksatsningarna gav positiva effekter för Umeå kommun.  
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1. Inledning 
I denna uppsats studerades hur Umeå kommun planerade och resonerade kring de 
dator- och IT-satsningar som utarbetades och genomfördes på 1990-talet. Umeå 
kommun investerade tidigt i IT och hade bland annat en snabb utbyggnad av 
fibernät. Umeå universitet och NUS fokuserade också de tidigt på it, något som 
bidrog till att Umeå senare blivit klassad som en IT-stad1. Investeringarna i ny teknik 
effektiviserade troligt de kommunala verksamheterna men samtidigt medförde det en 
förändring i kraven på kunskap och hur verksamheterna var uppbyggda. Denna 
undersökning genomfördes med tesen att det kan vara lätt att låtas locka av en ny 
spännande teknik, därför är det möjligt att det fanns en övertro till data och IT på 
1990-talet. Om så var fallet kanske onödigt stora resurser, som kunde finansierat 
annan kommunal verksamhet, lades på IT-satsningar motiverat med skeva 
förväntningar på effektivisering. Ett exempel på detta som presenteras senare var när 
Umeå kommun, tillsammans med Umeå universitet, i slutet på 1990-talet deltog i 
finansierandet av ett Virtual Reality-centrum.  

Även på regeringsnivå märktes den höga tilltro och förväntningar som fanns på data 
och IT vid den här tidpunkten. Det visades bland annat i de utredningar och reformer 
som genomfördes gav möjlighet till privatpersoner att köpa en dator via sin 
arbetsgivare. Detta för att utbilda och uppmuntra persondator-användandet.  

En förändring som IT-genomslaget medförde var att världen blev mer ”ihopkopplad” 
tack vare WWW (World Wide Web). Det var en ny typ av globalisering som blev 
lockande för många och så även för Umeå kommun. Möjligheterna för exempelvis 
skolan ansågs stora om de skulle få tillgång till den stora mängd information som 
fanns via WWW. Samtidigt såg Umeå kommun fördelar med att kunna sprida 
information om kommunen via internet till omvärlden.  

För att få uppfattning om hur det resonerades om datorer och IT inom Umeå 
kommun så granskades handlingar och protokoll från Umeå kommuns IT-avdelning, 
Umeå kommunstyrelse och Umeå kommunfullmäktige. Handlingarna finns 
arkiverade på stadsarkivet. Med hjälp av arkivmaterialet och teorier från diverse 

																																																													
1	http://www.umea.se/arkiv/langaartiklar/artiklar/stadenochbredbandet.5.52289d7013a4b49e987a930.html	
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forskare var förväntan att få en inblick i arbetet och utvecklingen av data och IT och 
vilka resonemang som lyftes för att motivera de tekniksatsningar som genomfördes.  

1.2 Historisk bakgrund 
Teorier och forskning kring hur datorisering och IT påverkat samtiden var ingen 
bristvara. Akademiska digniteter såsom Gordon, Schön och ett flertal andra har i 
litteratur redogjort hur datorisering och IT förändrat både samhället och 
arbetsmarknaden, vissa beskriver det till och med som en tredje industriell 
revolution. Utgångspunkten i forskningen runt den nya tekniken är att den varit 
positiv för världen i stort, men det finns vissa som är mer skeptiska, såsom Gordon. 
Gordons skepticism applicerad på en självutnämnd IT-stad som Umeå gav 
förhoppningar om att se på utvecklingen ur ett annat perspektiv och exempelvis 
undersöka vad som var drivkraften bakom den snabba tekniska utvecklingen.  

1.3 Problemformulering och syfte 
Det fanns en bild av Umeå som en modern och tekniktät stad som tidigt anammade 
IT2. Syftet med denna uppsats är att undersöka drivkraften hos Umeå kommun, vad 
som låg bakom den tidiga digitaliseringen.  

Hur var Umeå kommuns syn på IT och globalisering på 90-talet? Varför genomfördes 
i så fall dessa satsningar? Vilka var de olika drivkrafterna? Fanns det en koppling 
mellan Umeås syn på IT och globalisering? Hur undveks eventuella felprioriteringar 
som kanske uppkom på grund av en övertro till tekniken?  

2. Metod  

Denna uppsats om Umeå kommuns syn på IT utformades och genomfördes som en 
kvalitativ fallstudie. Professor i organisation- och samhällsvetenskap Alan Bryman, 
menade att det grundläggande kännetecknet för en fallstudie ska vara just en 
detaljerad och ingående undersökning av ett specifikt fall3. Den kvalitativa aspekten 
på uppsatsen fanns i att det huvudsakligen var diarieförda protokoll och utredningar 
som användes till undersökningsdelen4. Vidare utgicks det från Brymans 

																																																													
2	
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/bredbandochit.4.6fce
81ea106c4d99a7c7fff7767.html	
3	Bryman,	Alan	(2008).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	2a:	uppl.	s.	73	
4	Bryman,	Alan	(2008).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	2a:	uppl.	s.	340	
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grundläggande upplägg av en kvalitativ undersökning. Först författades den generella 
frågeställningen, sedan valdes relevanta platser/undersökningspersoner. Det ledde 
till insamling och tolkning av data från stadsarkivet. Efter detta skedde det teoretiska 
arbetet som sedan ledde till resultat och slutsatser. Bryman ansåg att en specificering 
av frågeställningen och ytterligare insamling av data kan vid behov under det 
teoretiska arbetet5. 

Nackdelen med ett kvalitativt angreppsätt kan vara att resultaten från 
undersökningarna kan anses för impressionistiska och subjektiva. Med det menade 
Bryman att resultaten i kvalitativ forskning kan färgas av forskarens personliga 
åsikter och även personerna bakom källmaterialet kan undermedvetet förvränga 
resultatet. Därför har kriterierna tillförlitlighet och äkthet använts för att säkerställa 
kvalitet i min studie. Med tillförlitlighet fokuserades det på delkriterierna 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet.  

Trovärdighet innebär att det önskas visa en sann bild av den sociala verkligheten, det 
vill säga huruvida förklaringarna är acceptabla i andra människors ögon. Därför 
undveks exempelvis uppseendeväckande tolkningar och liknande i analysavsnittet. 
För att nå Överförbarhet, som är ett mått för hur författaren bidragit med en 
tillräcklig fyllig och omfattande beskrivning av ämnet. Därför lades vikt på att med 
hjälp av källmaterialet måla upp en tydlig bild av hur diskussionerna kring IT fördes. 
Överförbarhet är även ett mått huruvida det går att bedöma hur överförbara 
undersökningen är till ett annat område6 

Med pålitlighet i kvalitativt arbete ansåg Bryman att forskningen bör spegla och 
genomföras med ett tydligt granskande synsätt. Därför är det viktigt att skapa en 
genomgripande och öppen redogörelse av hela forskningsprocessen. Vilket speglades 
i undersökningsdelen där det medvetet beskrevs och fokuserades på olika typer av 
tekniksatsningar och utredningar som Umeå kommun genomförde.  

Bryman menade att för att skapa objektivitet bör forskaren vara tydlig med insikten 
att det inte går att genomföra ett forskningsprojekt med full objektivitet, vilket gäller i 
denna uppsats då fall då författaren är född uppvuxen i Umeå och upplevde IT-

																																																													
5	Bryman,	Alan	(2008).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	2a:	uppl.	s.	346	-	354	
6	Bryman,	Alan	(2008).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	2a:	uppl.	s.	355	-	356	
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utvecklingen på nära håll. Därför markeras att författaren agerat i god tro och att 
personliga värderingar inte ska förvränga resultatet. 

Äkthet innefattar delkriterierna: Rättvis bild och olika aspekter på autenticitet. 
Rättvis bild ansåg Bryman ska vara ett kriterium för huruvida undersökningen ger en 
nyanserad bild av de åsikter och uppfattningar hos de människor som är inblandade i 
studien. Autenticitet är ett mått som används för att mäta olika aspekter av 
undersökningen. Bland annat kan det fungera som en måttstock för om 
undersökningen har hjälpt de som medverkar, det vill säga om de får ökad förståelse 
av sin situation. Det kan också användas för att resonera om undersökningen gjort att 
de som undersökes får större möjlighet att påverka sin situation och även om 
undersökningen ger större möjligheter till att vidta åtgärder om det krävs7. 

2.1 Källkritik 
Ett litet hinder som ganska omgående visade sig när undersökningen inleddes var att 
Umeå kommuns IT-avdelning under åren varit begränsade i mängden material som 
de arkiverat. Detta var något som de på stadsarkivet påpekade samt att det visade sig 
än mer tydligt när IT-avdelningen kontaktades i hopp om tillgång till statistik, men 
fick som svar av att de ej kunde hitta underlaget i sin databas. Historieprofessor 
Maria Ågren använde Synlighet som en aspekt i sin bredare syn på historisk källkritik 
och något som hon menade är ett dilemma vid historisk forskning. Ågren menade att 
bara för att om något saknas i källorna betyder det inte att det ej fanns där och att det 
bör resoneras varför de saknades8. Varför de slarvat med arkiveringen är givetvis 
något som är svårt att avgöra. De på stadsarkivet och IT-avdelningen hade inget 
egentligt svar på frågan. Rent spekulativt kan det tänkas att det helt enkelt inte fanns 
en tradition bland de anställda på 90-talet att fokusera på arkivering. IT-var en ny 
teknik och de som jobbade med det kanske inte hade de traditionerna med sig in i 
arbetet. Det fanns vissa exempel när material såsom ”åsikter om”, ”synpunkter på” 
om utredningar och rapporter fanns bland det diarieförda materialet, men själva 
rapporterna saknades, vilket kan ses som problematiskt då man ej får hela bilden av 
rapporten/utredningen/projektet.  

																																																													
7	Bryman,	Alan	(2008).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	2a:	uppl.	s.	357	
8	Ågren,	Maria.	Synlighet,	vikt,	trovärdighet-	och	självkritik.	Några	synpunkter	på	källkritikens	roll	i	dagens	
historieforskning.	Historisk	tidskrift	125:2	2005.	s.	253	
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Ågren ansåg att Vikt är en viktig bedömningsgrund vid källkritik då det har att göra 
med hur representativt och relevant källmaterialet är för undersökningen9. Ur denna 
aspekt så bör speciellt IT-avdelningens egna material anses som relevant när det är 
just deras syn på IT ska undersökas. Men samtidigt går det givetvis att argumentera 
för att det fanns brister i att använda just IT-avdelningens material till detta. 
Begränsningen i materialet i kombination med tidigare nämnda bristerna i arkivering 
bidrar till att det kan finnas glapp i undersökningen. Som komplement till detta 
undersöktes även material från kommunstyrelsen och fullmäktige. Mycket av 
materialet är sammanhängande. Exempelvis var det ofta Umeå kommunstyrelse som 
fattade ett beslut som sedan genomfördes och arkiverades under IT-avdelningen. 

Källkritik och självkritik är de sista aspekterna i Ågrens syn på källkritik. Hon 
menade att de klassiska kriterierna; synlighet, vikt och trovärdighet alla faller under 
epitetet källkritik. När det kommer till dessa kriterier bör källorna som användes ses 
som validerade. Huvudsakliga materialet var, som tidigare nämnt, Umeå kommuns 
egna offentliga material och något som bör tolkas som legitimt. De teoretiska källor 
som använts kommer alla från artiklar som är peer- reviewed, eller litteratur av 
etablerade forskare. Värt att poängtera att artikeln som Anderson-Skoog och 
Pettersson presenterat är från 1999, vilket innebär att statistiken som presenteras 
gäller för den perioden. Det har skett en kraftig utveckling inom IT-området sedan 
artikeln författades.  

 Självkritik poängterade Ågren är att en insikt krävs för att förstå att historia inte 
endast begränsas till källmaterialet. Historia är något som påverkas av forskarna 
själva, i deras eventuella brister, fantasi och erfarenheter. ”Vad är det jag ser, vad är 
det jag inte ser”10. Ur det anseendet fanns det brister i denna rapport. Samtidigt går 
det att argumentera för att de flesta forskare visar brister i just denna aspekt. En 
forskare med tydlig teknisk inriktning hade förmodligen missat vissa intressanta 
ekonomiska aspekter, och en forskare med enkom ekonomisk nyfikenhet hade 
kanske haft svårt att se drivkraften bakom vissa beslut.  

																																																													
9	Ågren,	Maria.	Synlighet,	vikt,	trovärdighet-	och	självkritik.	Några	synpunkter	på	källkritikens	roll	i	dagens	
historieforskning.	Historisk	tidskrift	125:2	2005.	s.	258	
10	Ågren,	Maria.	Synlighet,	vikt,	trovärdighet-	och	självkritik.	Några	synpunkter	på	källkritikens	roll	i	dagens	
historieforskning.	Historisk	tidskrift	125:2	2005.	s.	260	
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2.2 Avgränsningar  
Undersökningen är begränsad till åren 1990 – 1999. En utveckling av datateknik är 
något som har varit konstant sedan 1950-talet, men det var på 90-talet som den 
verkliga teknikexplosionen skedde och det var då grunden lades till den IT-
infrastruktur som vi ser idag.  

Undersökningsperioden tog vid 1990 eftersom Umeå kommun då fastslog en ny 
ADB-policy. Efter att ha undersökt källmaterialet från Umeå kommun blev det tydligt 
att det skedde ett skifte runt år 2000, då förändrades IT-satsningarna och prioriteten 
blev då att klara av millennieskiftet och samtidigt fokuserades mycket på 
fiberutbyggnaden. Valde därför att inte undersöka efter år 1999.  

Denna undersökning var applicerbar på många olika nivåer, men begränsades till 
Umeå kommun eftersom det är en erkänd teknikstad och även en av Sveriges 
snabbast växande städer11. Uppsatsen var begränsad i den mån att endast material 
relaterat till Umeå kommun och framförallt IT-avdelning som huvudsakligen 
använts. En intressant aspekt hade varit att undersöka hur andra avdelningar inom 
Umeå kommun resonerat runt data- och IT-utvecklingen. Men samtidigt var IT-
avdelningen navet i hela Umeå kommuns teknikutveckling och därför fokuserades på 
dem.  

3. Teori 
I detta kapitel presenteras teorier och forskning från etablerade akademiker. De 
teorier som presenteras kan användas för att förstå och tolka den data som senare 
presenteras i undersökningsavsnittet.	

3.1 ICT’s framväxt 
Det var på 1970 och 1980-talet som nya tekniken ICT (Information and 
Communication Technology) fick sitt genombrott12. Ekonomhistorikern Lars 
Magnusson är noga med att markera att ICT betyder mycket mer än bara PC 
(persondatorer) utan innefattar flera typer av elektronisk kommunikation och flertal 
omfattande användningsområden. ICT fick snabbt stor spridning tack vare de 
förhoppningar som fanns att den nya teknologin skulle medföra 

																																																													
11	http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5106070	
12	Magnusson,	Lars	(2013).	Håller	den	svenska	modellen	–	arbete	och	välfärd	i	en	global	värld.	s.	91	-	93	
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produktivitetsökningar samt ökade vinster. Det fanns också en tro att de som var 
snabbast och först att anamma den nya teknologin också skulle vara de som skulle 
dra mest nytta av detta, ett fenomen som Schumpeter kallade ”the first mover”. 
Några fördelar som en övergång till ICT förväntades ge var: effektivare överföring och 
bearbetning av information, ökad kapacitet att hantera stora informationsmängder, 
flexibilitet i organisering, utbyte av information inom och mellan företag och 
organisationer.  

Det var inte alla som var enbart positiva till den stora satsningen på ICT. På 1990-
talet fanns en skepticism hos vissa då de ifrågasatte huruvida ICT verkligen var så 
pass effektiviserande som många trodde. Ett exempel på detta var nobelpristagaren 
tillika ekonomen Richard Solow som uttryckte det numera klassiska citatet att ”man 
kan se datorer överallt utom i de amerikanska produktivitetssiffrorna”. Även 
Professorn i samhällsvetenskap Robert Gordon, var något mer skeptiskt. Han 
menade att ICT mest troligt inte kommer kunna ge samma driv i tillväxten som 
tidigare revolutionerande innovationer13. Magnusson påpekade dock att trots att det 
fortfarande finns kvar vissa skeptiker, så har ICT varit en viktig faktor för den tillväxt 
och produktivitetsökning som vi faktiskt sett sedan mitten av 1990-talet. En OECD-
rapport från 2003 pekar ut ICT som en nyckelteknologi som varit bidragande till en 
stor förändring i de ekonomiska och sociala förhållandena på arbetsmarknaden.  

3.2 ICT’s påverkan 
På 1960-talet när ICT fortfarande var i ett tidigt skede användes ICT huvudsakligen 
som understöd till dåvarande produktionstekniker. Detta kom att förändras succesivt 
och på 1970-talet sågs tydliga spår av förändring när ICT etablerat sig på flera nivåer, 
såsom produktion och distribution, inom industrierna. ICT hade utöver detta även 
börjat anammas bland övriga institutioner i samhället samt arbetsplatser. Den nya 
tekniken användes för ökad effektivitet och Magnusson menade att ICT var en 
förutsättning för den mekanisering och automatisering som skedde inom industrin. 
Manuella processer ersattes av mekaniska, inte bara på ”golvet” utan även planering 
och liknande administrativa arbeten påverkades av den nya tekniken.  

Magnusson menade att ICT:s största potential fanns i förmågan att införa och 
applicera flexibla lösningar. ICT har gett möjlighet att styra och förändra komplexa 

																																																													
13	Gordon,	J	Robert	(2016).	The	rise	and	fall	of	American	growth.	s.	579	
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processer på detaljnivå inom exempelvis produktion, något som tidigare var omöjligt 
inom industrier eftersom de ofta förutsatte storskalighet, men med ICT kan istället 
fokus läggas på flexibilitet och kundanpassning14.  

3.3 Den tekniska utvecklingen och Moore’s Law  
Det var i början av 1970-talet som Seymour Cray lanserade en av de tidigaste 
”superdatorerna” i form av systemet Cray-1. Det var en för dåtiden revolutionerande 
dator, dels för att den inte längre tog upp en stor sal, samt att den hanterade data i en 
takt som saknade motstycke. Systemet såldes för 36.9 miljoner dollar15. Gordon 
jämförde i sitt arbete Cray-1 med dagtidens laptops för att ge en bild av den 
utveckling som skett. En nutida laptop med 6 gigabyte i minne, som kostar 449$, har 
750 gånger mängden minne och kan utföra 1000 fler uträkningar per sekund mer än 
Cray-1. Värt att notera att med en modern laptop finns dessutom betydligt större 
användningsområden än vad dåtidens superdatorer hade, samt att en laptop inte 
kräver en extern nedkylningsmekanism16.  

Gordon menade att teknologibranschen är unik i den utvecklingen som skett sedan 
1960-talet. Prestationskapaciteten i förhållande till priset har ökat exponentiellt. En 
som förutspådde den snabba utvecklingen var Intel-grundaren Gordon Moore. Han 
menade att antalet transistorer i ett datachips skulle dubbleras vartannat år, något 
som i efterhand inte alltid inträffat17. Gordon menade att utvecklingen skett i väldigt 
liknande takt som Moore förutspådde och han markerar också att det utöver en 
utveckling i datorers snabbhet och kapacitet också skett en otrolig utveckling och 
tillkomst av nya funktioner.  

3.4 Tidiga versioner och applicering av datanätverk 
I datorernas begynnelse var det militärfinansierad forskning som tog fram den första 
datorn ENIAC. En dator helt utan rörliga delar, som kunde lösa matematiska 
problem snabbare än något annat tidigare men som vägde 30 ton, hade miltal med 
sladdar och tog upp en stor industrisal18 

																																																													
14	Magnusson,	Lars	(2013).	Håller	den	svenska	modellen	–	arbete	och	välfärd	i	en	global	värld.	s.	94	
15	Korrigerat	för	inflationen	till	dagens	värde	i	dollar		
16	Gordon,	J	Robert	(2016).	The	rise	and	fall	of	American	growth.	s.	444	-	445	
17	http://www.nyteknik.se/digitalisering/moores-lag-nu-officiellt-dodsdomd-6336079	
18	Gordon,	J	Robert	(2016).	The	rise	and	fall	of	American	growth.	s.	449	
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En bransch som var i ett behov av en elektronisk lösning och ett effektivare system 
var resebranschen, närmare bestämt att resa med flygplan. Det var en bransch som 
växte kraftigt efter andra världskriget och i ett tidigt skeende skötte bokningar och 
dylikt manuellt. Snabbt började dock system för detta utvecklas och redan 1956 fanns 
primitiva datasystem som kunde hantera bokningar.  

Försäkringsbolag och banker var även de tidiga med att anamma datasystem i 
arbetet. Försäkringsbolag hade innan det använt system med hålkort för att på början 
av 1950-talet snabbt hoppa på och upphandla datasystem i förhoppning om 
effektivisering19. Bankvärlden utvecklade under 1930-talet enkla maskiner för att 
hantera checkar och senare på 1950-talet började utvecklingen av kreditkort med 
magnetremsa och system för att hantera detta. 

3.5 Datorisering av arbetsplatserna 
I kölvattnet från framväxten av datasystem och nätverk så uppkom samtidigt nya 
elektroniska hjälpmedel som började användas på arbetsplatser. Såsom 
kopieringsmaskiner och elektriska räkningsmaskiner. På 60-talet uppgraderades 
skrivmaskinen från analog till elektrisk, en händelse som Gordon menade var en del i 
det som ledde till utvecklingen av persondatorerna.  

Det var i mitten på 1970-talet som Altair lanserade sin första mycket primitiva 
persondator. Det var en dator som saknade skärm och tangentbord och som endast 
”kommunicerade” med blinkande ljus. Gordon menade att det inte var själva datorn 
som var den viktiga händelsen, utan snarare att Altair hade anlitat Paul Allen och Bill 
Gates för kodningen, de två som senare grundade Microsoft. Samtidigt som detta 
pågick utvecklade Steve Wozniak sin version av persondatorn i form av Apple I. Även 
denna var fortfarande primitiv men när han med hjälp av sin kollega Steve Jobs 
lanserade Apple II så hade den tangentbord, färgskärm och kassettspelare.  

Enligt Gordon var det dock IBM som ordentligt satte sitt avtryck på arbetsmarknaden 
med deras persondator som lanserades 1981. IBM:s persondator var unik när den 
släpptes i och med att en hade hårdvara från Intel och mjukvara från Microsoft. IBM 
gjorde också något anmärkningsvärt när de var öppna med de tekniska 
specifikationer och kodning så att privata programmerare kunde skapa kompatibla 

																																																													
19	Gordon,	J	Robert	(2016).	The	rise	and	fall	of	American	growth.	s.	449	-453	
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program. IBM:s första persondator blev en succé som sålde fyra gånger mer än 
planerat. 

Efter detta skedde en explosionsartad utveckling av både hårdvara och mjukvara. 
Gordon menade att redan på början av 1990-talet, endast ca ett decennium efter att 
fösta persondatorerna lanserats, så var de ett vanligt inslag på människors 
arbetsplatser och e-post skickades frekvent mellan anställda.  

3.6 World Wide Web 
Utvecklingen av internet var inte helt olik utvecklingen av datorer menade Gordon, 
eftersom internet också har sina rötter i militär forskning. Planerna på ett globalt 
anslutet nätverk fanns redan på 1950-talet men det var på 1990-talet som servrarna 
till det som blev World Wide Web aktiverades. Fram till dess fanns det mindre 
internet-versioner, exempelvis på arbetsplatser, som då användes för att exempelvis 
maila internt och externt.  

Det var året 1995 som användningen av internet och persondatorer verkligen 
exploderade, framförallt bland privatpersoner. Enligt Gordon skedde utvecklingen 
just då tack vare en kombination med att internet blev mer etablerat samtidigt som 
Windows 95 lanserades. Internet Explorer, webbläsaren som ingick i Windows 95, 
var en stor del i detta då det var ett nytt användarvänligt verktyg, samtidigt som 
internet blev mer utvecklat och mer innehållsrikt och därför mer tilltalande20. 

3.7 Förändringar på arbetsmarknaden  
Utöver de direkta förändringarna som digitaliseringen medförde till arbetsplatserna 
så ändrades fler aspekter på arbetsmarknaden. Ekonomhistorikern Lennart Schön 
menade att produktionerna blev mer kunskapsintensiva och därför ökade kraven på 
de anställda och behovet av utbildad personal blev större21. Detta i sin tur skapade 
problem på arbetsmarknaden eftersom efterfrågan på arbetskraft till enklare 
uppgifter minskade. Schön ansåg att förändringen som skedde gjorde att de tidigare 
hierarkiska och begränsade arbetsfördelningen i Fordismens anda byttes ut mot en 
mer flexibel platt organisation. Det blev allt viktigare att de anställda hade insikt i 
större delen av produktionen så att personalen kunde ersätta varandra vid behov. 

																																																													
20	Gordon,	J	Robert	(2016).	The	rise	and	fall	of	American	growth.	s.	454	
21	Schön,	Lennart	(2007).	En	modern	svensk	ekonomisk	historia.	s.	447	-	448	
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Schön menar också att kraven på kompetens, både social- och professionell, ökade. 
”Det gällde att ha bredare kunskap och att kunna kommunicera med fler 
människor”.  

3.8 Synen på IT för hushållen på 1990-talet 
När IT-boomen skedde i mitten på 1990-talet fanns det en hög förväntan för de 
framsteg och förbättringar som IT skulle medföra. Ekonomhistorikerna Lena 
Andersson-Skog och Thomas Petterson använde ekonom-historiska teorier i en 
debattartikel för att undersöka huruvida det, på slutet av 1990-talet, fanns en utopisk 
och nästintill orimlig tilltro till IT och till vilken påverkan IT skulle få för hushållen22. 
Andersson-Skog och Pettersson menade att det fanns en viss begränsning i hur pass 
stora förändringar IT kunde tillföra hushållen. Ett påtagligt exempel som de nämner 
om detta är att om det går att beställa Pizza via IT, så innebär inte det att pizzan 
kommer ut genom diskettstationen, utan de övriga processerna kvarstår än. Därför 
ifrågasatte de huruvida det fanns egentliga incitament för hushållen att helt anamma 
IT. Andersson-Skog och Petterson ansåg att IT-revolutionens riktiga genomslag var 
beroende på ”mångfacetterade socioekonomiska processer, som emanerar från de 
delar av samhället där IT ännu inte slagit igenom, dvs där befintliga 
kommunikationslösningar är mer ändamålsenliga” 

Andersson-Skog och Pettersson ifrågasatte inte huruvida mekaniseringen, 
automatiseringen och datoriseringen påverkat industrierna. Enligt deras definition 
var det dock inte detsamma som IT. De menade att IT i sig är en fortsatt utveckling 
från den tekniska utvecklingen som varit sedan industrialiseringen. Trots att datorn 
var standard på majoriteten av de svenska arbetsplatserna så användes dator endast 
av 50% av arbetskraften. Samtidigt användes datorn huvudsakligen till enklare 
ordbehandling, hantering och liknande. De arbetsuppgifter som mer primitiva 
maskiner såsom skriv- och sorteringsmaskiner skötte tidigare. Datoranvändningen 
effektiviserade administrativa- och ekonomiska rutiner för mindre och medelstora 
företag, men var behovet av IT begränsat för företagets verksamhet.  

Hushållen har ofta varit en viktig del i huruvida en ny teknik får ett brett genomslag. 
Andersson-Skog och Pettersson nämnde telefoni, radio, tv och bilism som exempel på 

																																																													
22	Andersson-Skog,	Lena.	Pettersson,	Thomas	(1999).	På	spaning	efter	informationssamhället:	ekonom-
historiskt	perspektiv	på	IT-kulturen.	s.	2	-	22	
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detta. Huruvida en ny teknik blir etablerad bland hushållen beror till stor del ifall den 
ersätter befintliga lösningar, samt om den nya tekniken fyller ett socialt, snarare än 
ett ekonomiskt behov. Andersson-Skog och Pettersson påpekade att de ser 
begränsningar i vilket behov hushållen faktiskt har av IT. Hushållsteknik i form av 
dammsugare, tvättmaskiner och dylikt var redan existerande och inget som IT kunde 
ersätta. Det som verkligen kunde tilltala hushållen med IT var möjligheten att snabbt 
och flexibelt få tillgång till stora mängder information. Ytterligare en potential hos IT 
var att påverka användningen av olika medier. Konsumtionen av datorspel och 
databaser hade ökat på bekostnad av Tv-tittande och på grund av detta såg 
Andersson-Skog och Pettersson stor möjlighet för IT att verkligen etablera sig hos 
hushållen, nämligen om Kabel-TV, dator, telefon och video kunde slås ihop till en 
teknisk lösning23.  

Andersson- Skog och Petterson påpekade att IT var etablerat och inget som kommer 
försvinna. De påpekade dock att de ansåg att det fanns en mytbildning och eufori om 
vad tekniken kunde medföra. Mängden information såg de som IT:s stora möjlighet 
att få genomslag. Men samtidigt menade de att informationen i sig inte var nog för en 
grundlig ekonomisk och social omvandling. Det digitala tjänstesamhälle som vuxit 
fram bör ses som en fas i vidareutvecklingen av industrisamhället.  

4. Undersökning och resultat 
I denna del kommer det med hjälp av källmaterial från Umeå kommuns IT-avdelning 
(tidigare ADB-kontoret, senare UKF-data), Umeå kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige att redogöras hur Umeå kommun fokuserade och resonerade 
kring data och IT på 1990-talet.  

Avsnittet är uppdelat i två kapitel, 1990 – 1994 och 1995 – 1999. Anledningen till 
uppdelningen är att utifrån källmaterialet, trots att det är en relativt kort tidsperiod, 
märks tydliga skillnader i teknikfokuseringen inom perioderna. Första perioden var 
datasystem och administrativa hjälpmedel och decentralisering prioriterat. Det fanns 
datorer och ett ADB-kontor före 199o, men väljer att fokusera på 90-talet eftersom 
det då fastslogs en ny ADB-policy. ADB står för Automatisk databehandling men det 
kan även betyda Administrativ databehandling 

																																																													
23	Andersson-Skog,	Lena.	Pettersson,	Thomas	(1999).	På	spaning	efter	informationssamhället:	ekonom-
historiskt	perspektiv	på	IT-kulturen.	s.23	-	25	
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 I mitten av 1990-talet började IT slå igenom och därför det prioriterat att förbereda- 
och ta del av den nya tekniken. På slutet av 1990-talet var IT etablerat och 
investeringarna inriktades på att utveckla och integrera den nya tekniken i de 
kommunala verksamheterna. 

1990 – 1994 

4.1 ADB-kontoret 
Umeå kommun hade sedan 60-talet haft drift och utveckling av datasystem i egen 
regi. I början av 1990-talet så fastslogs en ny ADB-policy. Detta gjordes för att 
fortsätta utvecklingen av datorisering eftersom de ansåg att decentraliseringen och 
behovet av kompetent datastöd skulle öka. Några punkter i ADB-policyn var24: 

- Verksamheten styr ADB-användningen 

- Kompetens skall finnas när användarna 

- ADB system och struktur skall kunna stödja en decentraliserad verksamhet 

- Verksamheten och användarna skall göras kostnadsmedvetna 

- Satsningar på utbildning av personal på alla nivåer för att maximalt kunna 
utnyttja datatekniken som ett stöd i verksamheten.  

Samtidigt som ADB-policyn fastslogs så samlade Umeå Kommun sin 
specialistkompetens och inrättade ADB-kontoret. Det var en nybildad enhet som 
rapporterade direkt till kommunstyrelsen. ADB-kontoret fungerade som en 
expertkonsult, både internt och externt. ADB-kontoret anordnade utbildningar inom 
data. Både för intern- och extern personal och fungerade som en form av 
datakundtjänst för kommunens anställda. Det fanns kompetens inom diverse 
datarelaterade områden såsom datordrift, kommunikation men även upphandlingar 
och systemkonstruktion25 

I handlingen Från datastrategi till genomförande i Umeå kommun från 1990 nämns 
diverse förhållningsregler och ”möjligheter och erfarenheter” som skulle genomsyra 
ADB-arbetet. Det poängteras där att det var viktigt för kommunen med en gemensam 

																																																													
24	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Umeå	Kommunstyrelse.	Från	datastrategi	till	genomförande	i	Umeå	
kommun.	1990-02-09	
25	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Umeå	Kommunstyrelse.	Från	datastrategi	till	genomförande	i	Umeå	
kommun.	1990-02-09	
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strategi för ADB-arbetet. De ansåg att det var viktigt att satsa tillräckligt med resurser 
för att få ut så mycket som möjligt från de systeminvesteringar som gjordes. Stort 
fokus lades även vid kompetens- och utvecklingsprojekt samt att de ansåg att lokal 
drift, med bland annat egen specialkompetens, var ett bra alternativ för Umeå 
eftersom de då kunde göra lokala anpassningar utifrån de behov som fanns.  

Det nämndes också att det fanns en efterfrågan för ADB-kontorets egenutvecklade 
datasystem som såldes vidare till andra aktörer26. 

4.2 Upphandlingar av datasystem 
Det pågick under denna period en rad upphandlingar och utredningar kring de 
datasystem som användes inom Umeå kommun. Många system var omoderna 
begränsade. ADB-kontoret var involverade i detta och utförde förstudier och 
utredningar för inköp av nya datasystem.  

Bland annat så presenterade de en förstudie till inköp av ett nytt bibliotekssystem för 
kulturnämndens arbetsskott i april 1990, på uppdrag av Kulturnämndens 
arbetsutskott. Utredningen gjordes tillsammans med kulturförvaltningen. 
Utredningen visade att ett nytt system skulle löna sig och de menade att kostnaden 
för det nya systemet skulle återbetalas inom fyra år. Huvudargumentet för att byta 
bibliotekssystem var att det tidigare systemet visade på stora brister och förväntades 
att inte klara av den framtida volymberäkningen. Värt att notera att ytterligare ett 
argument som användes mot det dåvarande bibliotekssystemet var att databasen för 
programmet fanns i Lund27. 

Samtidigt drev Kommunstyrelsens arbetsutskott och skolstyrelsen på för en förstudie 
rörande upphandling av datasystem för det administrativa arbetet inom 
barnomsorgen. Motiven till denna utredning var att det tidigare datasystemet var 
omodernt, hade höga driftskostnader samt att det fanns planer på att utveckla ett 
nytt barnomsorgssystem anpassat för lokal verksamhet inom kommunen28. Lite drygt 

																																																													
26	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Umeå	Kommunstyrelse.	Från	datastrategi	till	genomförande	i	Umeå	
kommun.	1990-02-09	
27	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Umeå	Kommunstyrelse.	Sammanträdesprotokoll.	Kulturnämnden.	1990-
04-24	
28	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Umeå	Kommunstyrelse.	Förstudie	rörande	ADB-system	för	
barnomsorgen.	Kommunstyrelsens	arbetsutskott.	1990-03-29	
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ett år senare tillströk ADB-kontoret att förstudien skulle genomföras29. De 
motiverade behovet av utredningen med att skolan genomgick ett omfattande 
förändringsarbete på nationell nivå. Samtidigt som det administrativa arbetet blev 
mer decentraliserat och funktionerna inom skolan förändrades.  

4.3 Central ADB-Plan för 1992 
1991 presenterade Umeå kommuns dataavdelning, som då hette UKF-Data, på 
uppdrag av budgetberedningen en handlingsplan för nästkommande år. 
Satsningarna och fokuseringen på dataprojekt hade gjorts utifrån förvaltningarnas 
och verksamheternas behov, men även utifrån kraven på samordning som fanns 
inom kommunen.  

I planen noterades att Umeå kommun hade ett väl fungerade datastöd som 
förväntades klara av de krav som fanns på en decentraliserad organisation. Det fanns 
ett heltäckande modernt datastöd för det administrativa arbetet. UKF-data 
poängterar i rapporten att de flesta systemen var placerade lokalt och att många av 
systemen var egenutvecklade. Enligt handlingsplanen fanns det då ca 1000 
persondatorer, terminaler och skrivare, och av dessa var ca 700 anslutna till 
kommunikationsnätet30.  

Inför framtiden la UKF-data ett stort fokus på att datastrukturen inom kommunen 
skulle hålla samman för att undvika ”isolerade öar”. I handlingsplanen noterads ett 
par nyckelord som de menade skulle spegla arbetet framöver: styrsystem, 
information är en resurs, prisvärdighet, enkelhet för användaren, flexibilitet, 
integration/samordning, standardisering och kommunikation31.  

4.4 Nedskärningar i den kommunala organisationen 
På uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott presenterades det i april 1992 ett 
åtgärdsprogram till Kommunstyrelsen för att hantera personalneddragning. Detta 
åtgärdsprogram författades på grund av de stundade budgetåtstramningen som 
skulle ske året därefter. I åtgärdsprogrammet fanns det diverse tillvägagångsätt för 

																																																													
29	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	ADB-kontoret.	ADB-stöd	inom	skolans	administration.	ADB-Kontoret.	
1991-01-03.	s.	1	-	5	
30	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	UKF-Data.	Central	ADB-plan	för	1992.	Budgetberedningen.	1991-06-20.	
Bilaga	1	
31	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	UKF-Data.	Central	ADB-plan	för	1992.	Budgetberedningen.	1991-06-20.	
Bilaga	2	
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att minska personalvolymen, exempelvis erbjudande om avgångsvederlag, 
förtidspension och dylikt32. 

Utöver personalnedskärningar så förändrades principerna kring hur utvecklingen- 
och underhållet av ADB-systemen skulle finansieras. Den nya fördelningen innebar 
att ekonomiska medel för underhåll av ADB-system fördelas bland 
nämnder/förvaltningar. Dessa nämnder/förvaltningar skulle även stå för majoriteten 
av kostnaderna för fortsatt datautveckling. Men det infördes även ett centralt anslag 
för att fungera som bidrag vid genomförande av stora eller icke-planerade projekt33. 

4.5 Utredning av Kostnadseffektiviteten inom 

dataverksamheten 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 1993 att kostnadseffektiviteten skulle 
utredas och jämföras mellan Umeå och andra jämstora kommuner (Västerås och 
Södertälje). Utredningen skulle jämföra kostnader, effekter, besparingar, intäkter, 
kvalitet, upplevd kundnytta samt krav34.  

Utredningen35 genomfördes av Communicator och de kom fram till att 
systemkostnaderna är liknande mellan de olika kommunerna som jämförts, men att 
prissättningen på datordrift var bristfällig36 

Som svar på utredningen påpekar UKF-data att de genererat en kraftig vinst under 
1992, och att den vinsten betalats tillbaka till Umeå kommun centralt och därför är 
systemkostnaderna egentligen lägre än vad utredningen visade. 

 

 

 

 

																																																													
32	Diarieförda	handlingar,	Kommunstyrelsen.	Åtgärdsprogram	för	att	underlätta	neddragning	av	
personalvolymen	inom	Umeå	kommun.	Kommunstyrelsens	arbetsutskott.	1992-04-07	
33	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Kommunstyrelsen.	Förändrade	principer	för	finansiering	av	
datautveckling	och	underhåll	av	ADB-system.	Stadsledningskontoret	Ekonomienheten	1993-12-07	
34	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Kommunstyrelsen.	Utvärdering	av	kostnadseffektiviteten	inom	
dataverksamheten.	Kommunstyrelsens	arbetsutskott,	1993-02-10	
35	Rapporten	från	utredningen	finns	ej	arkiverad,	så	utgår	från	informationen	som	finns	i	UKF-Datas	svar	
36	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Kommunstyrelsen.	Synpunkter	på	rapporten	”Kostnadseffektivitet	i	
Dataverksamheten”.	Stadsledningskontoret,	remissvar	UKF-Data	1993-08-24	
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1995 - 1999 

4.6 Sammanfattning av översyn av data- och 

telekommunikation inom Umeå kommun 

Stadsledningskontorets ekonomienhet önskade att en utredning av 
kommunkoncernens data- och telekommunikation skulle genomföras. 
Förhoppningarna var att det skulle upptäckas möjlighet till att sänka kostnader och 
samtidigt för att utreda framtida behovet av teknik och framställa en strategi inför 
framtiden37 

Erik Altenstedt genomförde i februari 1995 en översyn av data- och 
telekommunikationen inom Umeå kommun. Utredningen var avgränsad till 
kommunikation mellan de kommunala verksamhetsenheterna. Altenstedt 
presenterade i utredningen diverse förbättringar och lösningar som Umeå kommun 
rekommenderas genomföra.  

Bildandet av en gemensam organisation för kommunikationsnäten inom kommunen 
var första steget. Vidare menade Altenstedt att Umeå kommun omgående borde 
upphandla ett övergripande mail och konferenssystem, samt att det 
kommungemensamma nätet bör förstärkas och kompletteras. Han poängterade och 
berömde i utredningen att kommunens nät redan var uppkopplat mot internet38  

4.7 IT-strategi för Umeå kommun 
Den 16 oktober 1995 antog Kommunfullmäktige en ny-framtagen IT-strategi för 
Umeå kommun. IT-strategin var skriven av Göran Pettersson på näringslivsenheten 
och Jan Olofsson, dåvarande datachef på UKF-data39.  

Demokrati och medborgarinflytande var något som Pettersson och Olofsson menade 
skulle förändras med den nya informationstekniken. De poängterade att allt fler 
människor hade möjlighet att kommunicera med internet och med andra användare 
och att utvecklingen av datorer och nya kommunikationsmöjligheter skulle gå snabbt 

																																																													
37	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Kommunstyrelsen.	Översyn	av	kommunkoncernens	data-	och	
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och tillslut bli en lika naturlig del av vardagen som telefoni och TV. För att hantera 
detta föreslogs att en ny policy skulle utarbetas och huvudsakligen fungera som 
vägledning bland annat till vilken kommunal information som skulle utges i digital 
form och vilka som ska få tillgång till informationen40. 

Informationstekniken förväntades också medföra nya möjligheter i hur undervisning 
och utbildning genomfördes. I strategin uttrycktes att ett nära samarbete med 
universitetet skulle initieras och förhoppningsvis bidra till nya metoder för 
utbildning. Pettersson och Olofsson formulerade ett behov av kompetensutveckling 
och investeringar i nya verktyg, såsom datorer, programvara och i 
kommunikationsnätet i helhet. De nämnde som mål att 1995 så skulle större skolor, 
stadsbibliotek och tullkammare kopplas samman i det kommunala 
kommunikationsnätet och även mot internet41. 

En viktig del i anpassningen till IT ansågs vara att stimulera och utveckla näringslivet 
inom kommunen. I strategin uttrycktes att en välfungerade och utbyggd IT-
infrastruktur skulle ses som en konkurrensfördel mot andra kommuner och således 
stimulera etablering av företag inom Umeå kommun. Pettersson och Olofsson 
poängterade att Umeå Kommun skulle underlätta och uppmuntra användningen av 
IT i småföretag. De skrev ”Kommunen skall som beställare driva fram 
spjutspetssatsningar på nationell nivå, av hög kvalitet, inom de kommunala 
ansvarsområdena”.  

Kommunövergripande system var något som skulle fortsätta utvecklas. Utredarna såg 
stora fördelar med en gemensam systemlösning. De poängterade att en fortsatt 
utveckling av nya system var viktigt, system såsom ledningsinformation, elektronisk 
handel och dokumenthantering. Elektronisk handel var något som förväntades 
etableras och expandera hastigt. Därför föreslogs att en förstudie skulle genomföras 
för att utreda hur elektronisk handel kunde användas och integreras inom Umeå 
kommun.  

En gemensam infrastruktur inom kommunen var enligt IT-strategin högt prioriterat. 
Pettersson och Olofsson ansåg att den dåvarande interna infrastrukturen var 
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begränsad och skulle kräva en kraftig utbyggnad och modernisering. De menade att 
informationsutbytet skulle öka och förändras i den mån att det skulle ske direkt med 
andra organisationer och allmänheten. De ansåg att det var extra relevant i Umeå 
eftersom det var en stad med många studenter och yngre människor som oftare hade 
erfarenhet och tillgång till datorer. I IT-strategin formulerades att kommunen borde 
samordna data och televerksamheten och uppgradera de flesta systemen. Målet var 
att allmänheten skulle få tillgång till-, och kunna utbyta information inom 
kommunen via Internet 1995. Utredarna poängterade vikten av att samordna de olika 
näten med universitetet och landstinget. 

IT-strategin påvisade behovet av kompetensutveckling bland personalen inom 
kommunen. Författarna menade att det var ett krav för att kunna utnyttja de 
möjligheter som informationstekniken medförde samt att personalen också skulle få 
en insikt i de nya arbetssätten som möjliggjordes med IT. Författarna ansåg att det 
var viktigt med kompetensutveckling eftersom de menade att IT skulle få så pass 
stort genomslag så att mer eller mindre alla inom Kommunen skulle tvingas anamma 
tekniken42. 

Pettersson och Olofsson avrundade IT-strategin med en sammanfattning av Internet 
som ett sätt att kommunicera med omvärlden. De underströk att Internet var ett av 
de nät som Umeå kommun borde utnyttja för att föra ut information till människor. 
De påpekade att internet medförde möjligheter att kommunicera med text, bild och 
ljud. De menade att det fanns mängder av information som kunde vara av värde för 
skolor, privata intressen och att det gav möjlighet till kontakt mellan skolor, både 
inom och utanför landsgränserna. Pettersson och Olofsson poängterade vikten av att 
snabbt fastställa en policy för vilken typ av information som skulle erbjudas 
kostnadsfritt på internet, och hur detta skulle ske. De menade att det var viktigt att 
kommunal information fanns tillgängligt på internet för medborgare inom 
kommunen och andra intresserade. De avrundade IT-strategin med att påpeka att en 
central IT-funktion bör organiseras med ansvar för den strategiska utvecklingen och 
även IT-driften inom området. Författarna avslutade med; ”Vidare betonas 
användningen av IT i kommunala verksamheterna”. 
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4.8 AC-Net. Ett gemensamt tele- och 

datakommunikationsnät inom Västerbotten 
Kommunförbundet Västerbotten var huvudman för projektet AC-Net som 
genomfördes med en målsättning om ett samordnat data- och telefonnät inom 
Västerbottens län. Bakgrunden med utredningen var att företag och offentlig 
verksamhet i Västerbottens Län hade höga kostnader för data- och att den 
telekommunikation och de kommunikationslösningar som fanns saknade möjlighet 
till samordning. De inblandade såg vikten av att samordna näten mellan 
kommunhuvudorterna inom Västerbottens län med förhoppningar om högre 
kapacitet och lägre kostnader. Project AC-Net hade som målsättning att stimulera IT-
användning och utveckling inom företag och offentlig förvaltning tack vare den höjda 
kommunikationskapacitet som förväntades uppkomma43. För att finanseria projektet 
bildades en ekonomisk förening mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens 
läns landsting, Kommunerna / Kommunförbundet i Västerbotten samt Umeå 
Universitet. I december 1995 ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott positivt till 
en anslutning till AC-Net44. De poängterade i protokollet att Umeå kommun var 
beredd att diskutera ytterligare avgifter om projektet påvisade mervärden. Lite drygt 
ett år senare i september 1996 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott, 
tillsammans med ekonomiavdelningen, att Umeå kommun skulle gå med i projekt 
AC-net under en 3-årsperiod med förutsättningarna att kostnaderna inte skulle stiga 
för Umeå kommun.  

4.9 Inrättande av en IT-förvaltning 
Det som tidigare var ADB-kontoret, som sedan blev UKF-data blev 1996 omvandlat 
till IT-kontoret. Anledningen till omvandlingen var dels att det rekommenderades i 
IT-strategin som anammades 1995. Vidare så ändrades även lagen om offentlig 
upphandling, vilket gjorde tidigare organisationen problematisk. Det blev även allt 
mer uppenbart att det fanns ett behov av ett IT-kontor för att kunna hantera det 
kraftigt ökande inslaget av informationsteknik inom kommunens verksamhet45. 
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Avsikten med IT-förvaltningen var att de skulle agera som expertinstans gällande 
ADB och IT och det skulle se över tekniken inom hela kommunala organisationen. 
Det poängterades att IT-förvaltningen skulle agera som en viktig resurs för 
kommunstyrelsen och alla dess förvaltningar och bolag46. 

IT-förvaltningen fick även utökat ansvar jämfört med de tidigare 
dataorganisationerna. De fick övergripande ansvar för all tele-, data-, mobil- och 
radiokommunikation. I arbetet ingick också anskaffning av utrustning, programvaror 
och organiseringen av trådlös kommunikation inom kommunen.  

Det inrättades samtidigt ett IT-råd som bestod av diverse tjänstemän och direktörer 
från kommunens olika förvaltningar. IT-rådet skulle vara pådrivande av utvecklingen 
inom IT och även planera hur IT kan utnyttjas för att minska på kommunens utgifter. 

4.10 Bildande av centrum för Virtual Reality 
Stadsledningskontoret framförde i juli 1996 en ansökan om kapital till bildandet av 
ett centrum för Virtual Reality. Umeå universitet, länsstyrelsen och landstinget hade 
under en period planerat för VR-labbet för de menade att det var ”nästa dimension i 
informationsteknikens utveckling”47. Stadsledningskontoret menade att 
tillämpningsområdena var under en kontinuerlig framväxt men att de mest 
intressanta fanns i telemedicin och utbildning. För den kommunala verksamheten 
ansågs stads- och trafikplanering som potentiella användningsområden för virtual 
reality. VR-labbet skulle även fokusera på utveckling av 3D-stimuleringar och 
animeringar av olika miljöer och potentiella förlopp samt utveckla virtual reality-
teknik som kunde hantera avancerad grafisk databehandling. Kompetensutveckling 
inom området var också prioriterat48. VR ansågs kunna fungera som ett verktyg i 
pedagogiska situationer och även som ett stimuleringsinstrument för exempelvis 
nyanställda49 

																																																													
46	Diarieförda	handlingar	IT-avdelning,	Kommunstyrelsen.	Inrättande	av	en	IT-förvaltning.	Kommunfullmäktige,	
1996-11-27.	Protokoll	s.	32	-	33	
47	Diarieförda	handlingar	Kommunstyrelsen.	Bildande	av	centrum	för	Virtual	Reality	samt	anslag.	
Kommunstyrelsen.	1996-09-11.	Protokoll.	s.	23	
48	Diarieförda	handlingar	Kommunstyrelsen.	Bildande	av	centrum	för	Virtual	Reality	samt	anslag.	
Kommunstyrelsen.	1996-09-11.	Bilaga	1.	s.	1	
49	Diarieförda	handlingar	Kommunstyrelsen.	Bildande	av	centrum	för	Virtual	Reality	samt	anslag.	
Kommunstyrelsen.	1996-09-11.	Bilaga	2.	s.	1	



	
22	

Stadsledningskontoret anförde i skrivelsen att utvecklingen av virtuella 
bildkonferenser och utveckling av tekniken mestadels genomfördes av Tekniska 
högskolan i Stockholm, samt i Göteborg och Linköping. Umeå Universitet hade 
tidigare genomfört ett pilotarbete på datavetenskapliga linjen som visade att det även 
i Umeå fanns kompetens för att utveckla tekniken.  

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 1,5 Mkr, ur arbetsutskottets anslag för 
strategiska utgifter, till VR-labbet50.  

4.11 Hemdatorer till kommunens anställda 
Upphandlingsbyrån tog i september 1998, på upp uppdrag av kommunstyrelsen, 
fram underlag till att erbjuda de anställda inom kommunen att leasa persondatorer 
för privat bruk51.  

Det var på riksdagsnivå beslutet fattades att anställda utan förmånsskatt, via 
exempelvis bruttolöneavdrag, skulle få möjlighet att leasa datorutrustning av sin 
arbetsgivare. Anledningen till att det genomfördes var att datakompetensen ansågs 
förbättras om befolkningen blev mer datorvana. Vilket i sin tur förväntades öka 
effektiviteten. Det fanns även en ekonomisk poäng i att individer ökade sin 
datakompetens på sin fritid och inte under betald arbetstid.  

För kommunen innebar projektet vissa kostnader. Administration, hanteringen av 
datorerna och även tillägg i lönesystemet för hantering av bruttolönavdragen 
krävdes. Det tillkom också kostnader för informationsmaterial och dylikt för att 
kunna erbjuda de olika datapaketen. IT-avdelningen föreslog ett påslag på 
datorhyrorna med 5kr / månaden, utöver kostnaden från leverantören, för att täcka 
kostnaderna som uppstod.  

4.12 Försök med flexibel arbetsplats 
I juni 1999 anslog Kommunstyrelsens arbetsutskott riktlinjer för flexibelt arbete 
inom Umeå kommun. Socialtjänsten hade tidigare genomfört ett pilotprojekt för just 
flexibelt distansarbete. Anledningen till att det genomfördes test för distansarbete var 
att socialtjänstkontoret började bli för litet för verksamheten, så det fanns en 
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förhoppning att det gå att spara pengar om det gick att undvika flytt eller ombyggnad 
om personalen kunde jobba flexibelt och på distans52. Ytterligare en anledning till att 
möjligheterna för distansarbete undersöktes var att det plötsligt fanns tekniska 
förutsättningar till detta. De tekniska förutsättningarna var det inte enkom 
uppkopplingsmöjligheterna, utan även moderna krypteringsprogram som gjorde att 
datasäkerheten kunde garanteras. Detta var viktigt eftersom anställda inom 
socialtjänsten stundtals hanterar känsligt material53. Försöket inom socialtjänsten 
ansågs lyckat och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att även andra 
nämnder/styrelser inom kommunen har rätt att besluta att viss av deras verksamhet 
fick utföras på distans54. 

5. Diskussion och slutsats 
Genomslaget och förändringarna som data- och IT medförde för samhället och 
arbetsmarknaden var tydliga. Förutom de direkta förändringarna, såsom att de flesta 
använder en dator, kommunicerar via e-mail och att konferenser kan genomföras på 
distans med webbkameror. Så har det som Lennart Schön påpekade, även förändrat 
kraven på de anställda. Det blev tidigt viktigt att organisera så att personal faktiskt 
hade kompetens att använda datorerna så därför genomfördes omfattande interna 
IT-utbildningar och även exempelvis möjligheterna att förmånligt köpa en 
persondator. Umeå kommun förväntade ett så pass stort genomslag för IT att de 
menade att alla sina anställda skulle bli tvingade att anamma data- och IT.  

En aspekt och potential som den nya tekniken medförde var möjlighet till flexibilitet. 
Lars Magnusson menade att administrativa uppgifter förändrats, samtidigt som det 
efter genomslaget fanns möjlighet att detaljstyra delar av produktionerna. 
Flexibiliteten var något Umeå kommun försökte utnyttja. Umeå kommun 
implementerade diverse satsningar för att uppnå detta, bland annat när de 
genomförde tester med distansarbete för socialstyrelsen. Något som gav positivt 
utfall. Decentralisering var också något som Umeå kommun fokuserade på, speciellt i 
början av 1990-talet. Detta stämmer överens med Schöns syn på arbetsmarknaderna 
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på 1990-talet. Han menade att det blev praxis med en plattare organisation där de 
anställda hade större insikt i verksamheten.  

När World Wide Web fick sitt genomslag i mitten på 1995-talet så ansåg Robert 
Gordon att den verkliga teknikexplosionen skedde. Detta var även något som märktes 
i handlingarna från Umeå kommun. Just 1995 genomfördes omfattande 
förändringar. En stor utredning av data- och telekommunikationen genomfördes, en 
ny IT-strategi antogs samt att ett år senare inrättades dessutom en IT-förvaltning och 
AC-Net projektet antogs för att samordna kommunikationsnäten inom Västerbotten. 
Det är påtagligt i handlingarna från Umeå kommun att de tidigt eftersträvade 
möjligheterna som förväntades komma med tekniken. Det globala perspektivet 
lockade, alltså en konstant tillgång på information. Lena Andersson-Skog och 
Thomas Petterson uttryckte 1999 en viss skepticism och argumenterar för att det 
fanns en övertro för IT i hur det kunde få genomslag hos hushållen. Samtidigt 
påpekade de att potentialen i IT fanns i mängden information som kunde spridas. 
Detta är även en potential som Umeå kommun såg. De uttryckte exempelvis i IT-
strategin som inrättades 1995 att just möjligheterna att sprida information om Umeå 
kommun var en av fördelarna med ett utbyggt IT-nät.  

När de kommer till vilken ekonomisk påverkan data- och IT medfört så går åsikterna 
isär något mer. Richard Solow och Gordon var något mer avvaktande i hur tekniken 
medfört tillväxt och de menade bland annat att den nya tekniken inte kan få samma 
genomslagskraft som nya innovationer och tekniker fick förr. Men Lars Magnusson 
menade att datoriseringen obestridligt varit en viktig del i tillväxten sedan mitten på 
1990-talet, något som även OECD konstaterat. Umeå kommun var tydliga i att de såg 
en ekonomisk fördel i att anamma data och IT. I upphandlingar för datasystem, 
utredning för kostnadseffektivitet, och i IT-strategier uttrycks det en förväntan om 
kostnadseffektivitet när nya tekniker anammas. Värt att notera att Umeå kommun 
fick betydande intäkter från sin IT-avdelning eftersom den sålde datatjänster till 
andra kommuner och även privata bolag. Just att IT-avdelningen genererade vinst till 
kommunen kan varit en av huvudanledningarna till att de satsade så pass hårt i att 
utveckla IT inom kommunen. Om det fanns en övertro hos Umeå kommun till nya 
tekniken, som bland annat Andersson-Skog och Pettersson menade fanns under 
perioden, är inte uteslutet. Något som talar för en viss övertro till ny teknik var när 
Umeå kommun bidrog med 1,5 Mkr till utvecklingen av ett centrum för Virtual 
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Reality. Det beskrev det som nästa dimension i IT-utvecklingen. Att 1996 lägga 
resurser på VR-utveckling bör anses som märkligt och som ett tecken på en skev bild 
av IT:s potential och användningsområden.  

5.1 Slutsats 
Det kan fastslås att data- och IT har medfört stora förändringar för verksamheterna 
inom Umeå kommun. Det blir tydligt i de diarieförda handlingarna från Umeå 
kommun och IT-avdelningen att de hade hög tilltro och förväntan på nya tekniken, 
kanske ibland en övertro som orsakade märkliga investeringar. Samtidigt som de 
uttryckte en önskan och målsättning att vara spjutspets när det kommer till IT, en 
målsättning som de ofta uppnådde. Drivkraften bakom teknikinvesteringarna som 
genomfördes på 1990-talet inom Umeå kommun tolkas som en konsekvens av en 
önskan om att vara modern och med en förhoppning om att moderna tekniken skulle 
medföra både ekonomiska- och administrativa fördelar. Det fanns en påtaglig 
förhoppning om att IT skulle sammanfoga Umeå kommun med omvärlden, att det 
skulle ges möjlighet att ta del av- och sprida information.  

6. Förslag till framtida forskning  
Detta är ett intressant område som bör undersökas mer omfattande och mer 
noggrant. Personalen på stadsarkivet fick påpekade att några av personerna som var 
inblandade i IT-kontoret på 1990-talet fortfarande jobbar kvar där. Därför vore en 
djupgående intervju med dessa intressant. Samtidigt vore det spännande att 
undersöka och faktiskt försöka räkna på hur data- och IT påverkat Umeå kommun. 
Exempelvis jämföra antalet anställda, hur arbetsfördelningarna förändrats etc. Det 
vore även spännande att göra en uppföljning på när de testade distansarbete för 
anställda inom socialtjänsten. Exempelvis att undersöka hur många som jobbar på 
distans nu inom de olika områdena.  
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