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Abstract 
The objective of this study was to examine how an IT department has been affected by the 
changes of increased local usage of IT, and how the usage have affected municipalities IT 
departments demands of IT support. In the study we explore how both the IT department 
and the IT support works by interviewing present and former employees at the local IT 
department. The current IT department have undergone a series of local changes over the 
last 20 years, the department has gone from only having internal users to getting the entire 
municipalitiy’s agencies of IT as users. It started with how the municipality began to dig 
down fiber optic cable in the middle of the 1990’s, and today has started to develop solutions 
as to how to meet the demands of future usage of IT. The goal of this study is to contribute 
to getting a better understanding of how IT-support has changed over time when the work 
assignments has increased. The main impact that we have identified is the development of 
IT-solutions and the increase of employees IT competence. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Utgångspunkten för vår uppsats handlar om hur en kommunal IT-enhets supportuppdrag 

har ändrats till följd av förändringar inom kommunal användning av informationteknik (IT). 

Digitalisering har medfört att dessa supporttjänster är tillgängliga överallt där det finns 

uppkopplingsmöjligheter och kan användas dygnet runt. Kommunens IT-använding har ökat 

markant genom åren, inte minst genom införandet av datorer i skolan. Utvecklingen kan 

beskrivas med Moores lag (Figur 1), och hans föreställning om att datorers processorkraft 

fördubblas var 18:e till 24:e månad, och hur det påverkar andra delar av 

informationssamhället (Kurzweil, 2001). Kurzweil skapade en utökning av Moores lag kallad 

The Law of Accelerating Returns, som i princip liknar Moore's grundsats för 

informationsteknik. Lagen beskriver de framsteg och nya digitala artefakter som har 

utvecklats i kontinuerlig takt, vilket har en betydande inverkan på den kommunala 

användningen av IT. Accelereringen gäller inte bara utvecklingen av IT, utan även 

hastigheten av accelereringen själv. Modellen visar att effekterna av den växande 

användningen av IT främjar den egna generationen. Exempelvis med kraftfullare datorer och 

teknik, har vi de verktyg och den kunskap som behövs för att utforma datorer, och att göra de 

snabbare (Kurzweil, 2001).  

 

Figur 1: Modell över Moore's law om ökad processorkraft (Moore, 1970) 

I takt med att datorer och teknik blir snabbare och kraftfullare medför det att samhället runt 

oss människor förändras hela tiden, vi går mot en tid där människor är uppkopplad 24 

timmar om dygnet, årets alla 365 dagar. Detta skapar ett beroende av IT i samhället. ITs roll i 

samhället blir bara större och större, eftersom IT kommer in i exempelvis skolan, vården och 

socialtjänsten. Kommunens anställdas tillgång till information via sina datorer, smartphones 

och övriga IT-artefakter ökar. De vill ha e-tjänster som är enkla att använda sig av, och kan 

kommunicera med varandra vilken tid på dygnet som helst, från olika typer av plattformar. 

Detta har medfört att den kommunala verksamheten har utökat sitt utbud av digitaliserade 

tjänster, vilket i sin tur ökar behovet av support hos användarna. Kommunernas 
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verksamheter förlitar sig på IT i större utsträckning för att få tillgång till information via 

webben, vilket har lett till att ITs roll har blivit starkare i de kommunala verksamheterna. I 

takt med att ITs värde ökar leder det till att användningen av IT i organisationer ses som ett 

verktyg som kan förbättra kommunikationen i de kommunala verksamheterna. IT-

användning i kommuner är till för att kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna, 

och möjliggöra att information blir mer lättillgänglig. Det är därför viktigt att det finns 

funktionsområden i organisationen som hjälper kommunens anställda att använda sig av IT.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka två saker; att förstå hur förändringar av den kommunal 

IT-användning har påverkat dess IT-enhet och beskriva hur IT-enheten hanterar de nya 

kraven på support som kommer med förändringarna i användningen av IT. Utgångspunkten 

är de förändringar som har skett med anledning av den ökade IT-användningen i den 

kommunala organisationen, där IT har fått en allt mer central roll i kommuners 

verksamheter. Ökningen av IT-användningen i de kommunala verksamheterna sker bland 

annat inom utbildningssidan hos lärare och elever men även inom socialtjänsten. I takt med 

att användarna ökat har det även skett en ökning av servrar, artefakter och program. 

Utvecklingen mot en större IT-användning i de kommunala verksamheterna har inneburit att 

finna lösningar som kan hantera dessa förändringar. 

Sammanfattningsvis kommer denna studie att undersöka hur en kommunal IT-enhet har 

förändrats under en viss tidsperiod och hur deras supportuppdrag förändrats. Vi kommer att 

fokusera på hur IT används för att möta de förändringar som sker i supportuppdraget, 

exempelvis att använda nya former av digitala kanaler för support och hur supporten kan 

utvecklas med hjälp av IT. 

1.3 Avgränsningar 

Studien fokuserar på en medelstor kommunal organisation, avgränsningarna av vårt 

studieobjektet är hur den kommunala organisationens IT-enhet har förändrats från mitten av 

1990-talet till idag. Milstolparna som presenteras i studien påvisar vissa förändringarna som 

har krävts av IT-enheten, som sedan har påverkat hur IT-support uppdrag ska utföras. Valet 

av denna avgränsning beror delvis på den begränsade tid som fanns för studien. Vårt val att 

beskriva de milstolpar och förändringar som  skett i kommunen är för att belysa hur dessa 

förändringar har påverkat IT-enheten och dess hantering av supportärenden.  
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2. Metod 

En viktig fråga att ställa vid utformning av en studie är om valet av metod är adekvat för 

problemet. I denna uppsats har en kvalitativ ansats valts för att undersöka de förändringar 

som har skett på en kommunal IT-enhet. Den kvalitativa traditionen används primärt hos 

humaniora och samhällsvetenskapliga studier och handlar om att ge multidimensionella 

beskrivningar. Dessa beskrivningar kan i sin tur aldrig definieras med mätbara variabler 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009). Istället handlar det om att beskriva den kontext som studien 

utförs i, vilket innebär att beskriva den miljö studien ägde rum inom. Den här studien 

handlar om att beskriva den aktuella organisationen och dess verksamhet; hur IT-enheten 

med sina supportärenden i fokus har förändrats över tidens gång. Vid intervjuerna i studien 

har vi fokuserat på den subjektiva världen, det vill säga hur respondenterna upplever 

förändringar angående hur IT-supporten har ändrats inom IT-enheten.  

2.1 Fallstudie  

En fallstudies syfte är att undersöka problemområdet från antingen ett historiskt eller ett 

experimentiellt perspektiv (Yin, 2007). De typer av frågor som oftast ställs i en fallstudie är 

formulerade som; hur och varför inom ett så kallat real-life context, vilket syftar på 

vardagsmiljöerna för respondenterna. Fallstudier handlar om att undersöka verksamheten ur 

olika perspektiv. Fokus i en fallstudie är de aktuella händelserna som sker eller har skett i 

verksamheten. Målet med att använda en fallstudie är att se organisationen ur flera 

perspektiv, för att förstå hur förändringar har påverkat organisationen. Målet med denna 

studie var att ur ett holistiskt (enhetligt) perspektiv belysa verksamhetens förändringar 

genom att utgå från Umeå kommuns IT-enhet och deras support-verksamheten, för att 

specifikt belysa de förändringar som har skett i supporten.  

Sammanfattningsvis är fallstudier en typ av forskningsmetod för att studera en 

verksamhet ur ett empiriskt perspektiv. Detta görs genom att följa en uppsättning 

tillvägagångssätt som har bestämts i förväg. En viktig aspekt kring fallstudier är att de kan 

vara en blandning mellan både kvalitativ och kvantitativ datainsamling, eller enbart det ena 

eller andra (Yin, 2007). Vår studie utgår från en kvalitativ ansats, där vi samlat data genom 

intervjuer.  

2.2 Kvalitativ intervju 

Intervju är en vetenskaplig datainsamlingsmetod som utgår från det kvalitativa 

forskningstraditionen. Intervjumetodik handlar om att nå en insikt om de olika ämnen som 

rör informanten och dennes situation, vilket innebär att föra en “utväxling av synpunkter” 

mellan de personer som deltar i samtalet (Dalen, 2007, s.9). I forskningsintervjuer handlar 

det om att få en djupare förståelse om individers upplevelser. Begreppet ”livsvärld” används 

för att beskriva individens egen livssituation, innan forskaren ger sig in på en vetenskaplig 

förklaring (Kvale, 2002). Genom att intervjuaren kan sätta sig in i informantens livssituation 

kan detta leda till en ökad förståelse om vad informanten har för upplevelsedimension kring 
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den kontext som personen befinner sig i (Dalen, 2007). Eftersom undersökningen fokuserar 

på upplevelsedimensioner och inte endast på att beskriva de olika förhållanden som 

personerna lever under, är kvalitativa intervjuer lämpligt att använda sig av som 

datainsamlingsmetod. Det centrala i en kvalitativ intervju i det här fallet handlar om att 

samla in kunskap och erfarenhet om studieområdet. Denna studie har fokuserat på ett antal 

respondenter för att ta reda på deras upplevelser inom deras arbetsområden. Dessa 

upplevelser kommer vi att jämföra med hur förändringar i kommunens IT-användning har 

påverkat supportärenden. Därför är det kvalitativa intervjuutförandet det mest lämpliga att 

använda för att nå en insikt om de olika fenomen som rör informanten och dennes situation i 

dennes verkliga kontext (Kvale, 2002). 

2.3 Genomförande  

Urvalet av respondenter gjordes för att skapa en heltäckande bild av hur IT-enheten på 

kommunen fungerar, och sedan har vi fokuserat på supportens roll i verksamheten. Urvalet 

av respondenter började med att en kontaktperson på Umeå kommun hjälpte oss att ordna 

fram ett antal respondenter på IT-enheten. Dessa respondenter kompletterades med 

personer som tidigare har varit en del av IT-enheten, för att motverka att denna studie enbart 

baserades på ett internt perspektiv. Därför kompletterades dessa fem respondenter som 

arbetar på IT-enheten med två externa respondenter, som tidigare hade varit anställda på 

Umeå kommuns IT-enhet. 

Respondenterna fick information via ett mail där vi förklarade intervjuns upplägg och det 

huvudsakliga syftet med vår studie. Den information som varje informant fick finns i Bilaga 

1. Varje intervju var semistrukturerad, vilket innebär att en intervjuguide utformades där 

frågorna var öppna och tillät att en diskussion kunde föras. Intervjuguiden utformades med 

de centrala tema och frågor som täckte de områden som var viktiga för studien (jfr Dalen, 

2007). Den semistrukturerade formen tillät respondenten att uttrycka sina upplevelser om 

det valda området, men hjälpte även oss att få ett bättre perspektiv på studieområdet. Under 

varje intervju fick respondenten ha en intervjuguide med de frågor som ställdes framför sig. 

Varje informant fick börja med att presentera sig själv, lite bakgrundsinformation som kön 

och år i verksamheten, som visas i Tabell 1.  

Intervjuerna utfördes på plats hos respondenterna i avskilda konferensrum. Vid 

kompletteringar av frågorna som ställdes under intervjuerna skedde detta via mail eller 

telefonkontakt. Efter varje intervjutillfälle transkriberades den genomförda intervjun. De 

transkriberade intervjuerna hjälpte oss att fokusera på respondentens budskap istället för att 

fokusera på respondentens tonfall, gestalter, talspråk och övriga faktorer som kan påverka 

innehållet i intervjun. Under denna studie utfördes det sju individuella intervjuer som varade 

mellan 17-48 minuter.  
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Respondenter	   Kön	   Antal	  år	  i	  verksamheten	   Tid	  på	  intervjuer	  
Respondent	  1	   Man	   12	  år	  (2000-‐nuvarande)	   17	  min	  
Respondent	  2	   Kvinna	   26	  år	  (1986-‐nuvarande)	   26	  min	  
Respondent	  3	   Man	   13	  år	  (1999-‐nuvarande)	   21	  min	  
Respondent	  4	   Man	   26	  år	  (1986-‐nuvarande)	   26	  min	  
Respondent	  5	   Man	   5	  år	  (1997-‐2003)	   40	  min	  
Respondent	  6	   Man	   9	  år	  (2003-‐nuvarande)	   36	  min	  
Respondent	  7	   Man	   26	  år	  (1986-‐nuvarande)	   48	  min	  

 

Tabell 1: Tabellen visar respondenternas kön, år i verksamheten och slutligen hur länge 

varje intervju har tagit. 

2.4 Beskrivning av verksamheten 

Verksamheten bedrivs som en företagsliknande enhet inom kommunen. IT-verksamheten är 

inte kostnadsfri, utan alla tjänster och uppdrag faktureras mot den verksamhet som beställt 

uppdraget eller tjänsten. Umeå kommuns IT-enhet bygger på fem olika funktionsområden: 

Kundsupport, Arbetsplats-support, Nät och telefoni, Serverdrift och Verksamhetsutveckling. 

IT-enheten erbjuder två olika typer av tjänster. Den första typen är IT-tjänster handlar om 

installation, drift och support av verksamhetssystem, infrastruktur och 

arbetsplatsutrustning. Servicenivån och innehållet i tjänsterna fastställs i överenskommelser 

med kommunens verksamheter, och kan variera beroende på vilken typ av tjänster som ska 

användas i verksamheten. Den andra typen av tjänst som tillhandahålls är telefonitjänster. 

Telefonitjänsterna handlar om att levererar en telefonifunktion innefattande teknisk 

plattform, telefonist- och upplysningstjänst till kommunens förvaltningar, bolag, stiftelser 

och Umeå regions kommuner. Alla tjänstetyper handlar om att tillhandahålla tjänster till 

kommunens verksamheter eller bolag. 

Förändringarna som sker i den kommunala organisationen påverkar IT-enheten, som i sin 

tur påverkar de fem funktionsområdenas arbetssätt. IT-enhetens arbetssätt varierar 

beroende på vilka uppdrag som hamnar på de olika servicenivåerna. Som tidigare nämnts är 

studiens grundfrågeställning att studera förändringar i kommunens IT- användning och hur 

dessa påverkat deras supportärenden. Organisationen har i övrigt en administrativ enhet och 

en indelning i fem olika funktionsområden, Figur 2 visar hur hierarkin på IT-enheten ser ut.  
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Figur 2: Modell över funktionsområdets struktur i den kommunala verksamheten  

2.5 Kritik mot val av metod 

En av den främsta kritiken som kan finnas i denna studie är att vi har använt oss av enstaka 

respondent inom varje funktionsområde, och kompletterat dem med respondenter som 

tidigare har varit aktiva inom verksamheten. Detta kan medföra att det skapas 

meningsskillnader, eftersom tiden som respondenter har varit aktiva skiljer sig och att 

respondenterna har haft hand om olika funktioner i enheten. Samtidigt skapar detta många 

olika åsikter om hur en IT-enhet fungerar med ett fokus på supportenheterna. Vidare är det 

viktigt att förstå att respondenterna kan haft kort tid på sig att besvara vissa frågor, 

tidsbegränsningen kan påverka respondenternas svar på de frågor som har ställts, vilket kan 

ha lett till att svaren inte blivit helt korrekta.  

I kvalitativa intervjustudier hävdar Kvale (2002) att kvalitetsbedömningar av 

observationer och forskningsmetoder är en del av det arbete som utförs i samband med ett 

forskningsprojekt (Dalen, 2007). I studier är det viktigt att ha kännedom om hur starkt mått 

av pålitlighet som finns bland det egna insamlade data, det handlar alltså om att mäta det 

som är intressant att mäta i en studie. Ett mått på pålitlighet och genomförande av studier är 

begreppen validitet och reliabilitet. Begreppet validitet beskriver vetenskapliga studiers 

tillförlitlighet, inom samhällsvetenskapen är validitet ett mått på hur starka eller pålitliga 

uppmätta värden i t.ex. ett test eller experiment. Att värdet som mäts i studier verkligen är 

det värde som forskaren avser sig att mäta med studien (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Begreppet reliabilitet handlar om att forskaren kan visa undersökningens utförande, 

exempelvis hur datainsamlingen gått till, för att studien ska kunna upprepas med liknande 

resultat av andra personer (Yin, 2007). Reliabilitet är viktigt i en studie för att författarna ska 

kunna visa hur studien har genomförts, så att andra personer kan använda sig av resultatet. I 

denna studie har dokumentationen kring genomförandet av studien beskrivits, där 

information om både intervjuer, respondenterna och genomförande har inkluderats.  

 

 

 

 

Kommunal	  förvaltningschef	  

Kundsupport	   Arbetsplats-‐	  
support	   Nät	  och	  telefoni	   Serverdrift	   Verksamhets-‐

utveckling	  

Administration	   IT-‐strateg	  
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3. Relaterad litteratur  

I detta kapitel presenteras litteratur relaterad till IT i kommunal verksamhet, IT-enhetens 

roll i organisationen samt support och IT-stöd för support. 

3.1 IT i kommunal verksamhet 

Ordet e-governance betyder styrning, och handlar om offentlig styrning med hjälp av IT på 

kommunal nivå. Bokstaven ”E” som står före e-governance betyder att begreppet handlar om 

elektroniska plattformar eller infrastrukturer, som möjliggör och stödjer nätverk av hur 

offentliga tjänster utvecklas och används (Sheridan & Riley, 2006). Elektroniska plattformar 

eller infrastrukturer tillåter människor att få tillgång till mängder av olika typer av 

information, göra informationsutbyten och möjligheten att koordinera information mellan 

olika aktörerna som finns i gemensamma informationssystem. I statsvetenskaplig forskning 

skiljs begreppen “government” och ”governance” kring offentlig styrning på både nationell 

(statlig) och lokal (kommunal) nivå (Wihlborg, 2005). Governance tar upp hur IT appliceras i 

samhället, där IT används för att förändra och stötta processer och strukturen i ett lokalt 

system (Godse & Garg, 2007). Det lokala systemet använder sig av IT för att förbättra och 

förändra relationer med samhällets medborgare, företag och andra delar av kommunen. 

Förändringen av relationer beskrivs som att e-governance handlar om att effektivisera 

samspelet mellan organisationers IT-enheter och kärnverksamhet. Begreppen e-governance 

kommer i studien att användas för att undersöka de förändringar kring IT-användningen och 

de olika processer som sker i kommunala verksamheter.   

 

“E-governance is the public sector’s use of information and communication technologies  
with the aim of improving information and service delivery, encouraging citizen  
participation in the decision-making process and making goverment more accountable,  
transparent and effective” (UNESCO 2005, i Budd & Harris, 2009, s. 4).  

 

Genom att tolka definitionen ovan om e-governance, beskrivs begreppet att handla om hur 

kommunala verksamheter använder sig av IT för att uppmuntra medborgares deltagande i 

beslutsfattning i samhället, informationstillgänglighet, synlighet och effektivitet. Målet med 

e-governance är att hjälpa till att finna en balans mellan de förändringar och förbättringar 

som sker i den kommunala verksamheters digitala tjänsteutbud. Förändringar och 

förbättringar som sker i kommunala verksamheter kan resultera i att användarna i de 

kommunala verksamheterna blir nöjda och att organisationen blir mer effektiv. Förändringar 

kan även skapa problematik i kommunala verksamheter om IT inte utvecklas nog ordentligt 

för det användningsområde den ska tillämpas  i.  

I kommunala verksamheter handlar det om att specificera beslutsrättigheter genom att 

använda sig av ramverk, vilket kan användas för att hitta det önskvärda beteendet kring 

användningen av IT. E-governance ramverket handlar om att besvara nyckelfrågor, om hur 

en IT-enhet övergripande fungerar, vad som är mätbart kring hanteringen av behov och vad 

IT som en affärsinvestering kan producera. För att förstå beteendet kring användningen av 
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IT, är det viktigt att kartlägga hur arbetet i IT-enheten sker. Efter att arbetssättet har förståtts 

i den kommunala verksamheten, leder förståelse av verksamheten till att det kan ske 

förändringar i arbetssättet. ITs roll i många organisationer är en resurs som är till för att 

stödja, upprätthålla och utveckla processer för användaren. För att användarna ska bli nöjda 

och att verksamheten ska bli mer kostnadseffektiv, måste IT i verksamheter kombineras med 

strategiska mål som finns inom organisationer. Att uppnå målet med att använda sig av IT 

utan komplikationer i verksamheter kan därför ses som en utmaning i sig. Begreppet 

governance beskriver hur praktiska förändringar påverkar kommunala verksamheter 

beroende på hur ledningen- och styrningen arbetar, hur organisationsstrukturer ser ut i 

kommunala organisationer och hur processer utvecklas (Godse & Garg, 2007). Dessa tre 

faktorer är till för att försäkra att organisationers IT-användning upprätthålls och stödjer 

organisationens strategier och mål som finns inom verksamheterna.  

3.2 IT-enhetens roll i organisationen 

I organisationer med IT har praktiskt taget alla medarbetare en uppfattning om vad det är en 

IT-enhet ska utföra. Många av dessa tolkningar tenderar att vara subjektiva och bygger ofta 

på känslomässiga reaktioner till det arbete som IT-enheten utför, istället för att fokusera på 

det arbete som finns i enheten (Murray, 2004). IT-enheters roll är att stödja organisationers 

IT-system, men eftersom organisationer har bestämt sig för att öka sin IT-användning för att 

täcka en större del av verksamheterna måste IT-enheten anpassas. Detta leder till att nya 

tjänster, rutiner, processer osv som inte tidigare fanns måste utvecklas.  

De kommunala organisationerna har utökat sitt utbud av digitala tjänster, vilket leder till 

att de även blir tvungna att öka sin IT-infrastruktur. De blir då tvungna att öka antalet 

servrar och uppdatera andra verktyg och hjälpmedel för att IT-enheten ska klara av det ökade 

trycket som kommer från att det blir flera kommunala verksamheter som blir användare av 

digitala tjänster och system. I takt med att det blir flera användare av olika typer av system i 

kommunala organisationer ökar arbetsbördan för dessa IT-enheter. Det är samhällets krav 

på service som har lett till att de kommunala organisationerna har blivit tvungna att erbjuda 

många av sina tjänster digitalt. Den ökade digitaliseringen i övriga delar av samhället har 

alltså lett till att organisationer har börja ställa högre krav på den service som kommunen 

erbjuder.  

Den ökade mängden digitala tjänster och 24-timmarservicen leder till att 

verksamheternas användare enklare kan utföra sina ärenden och får genom digitaliseringen 

större översikt i hur organisationer fungerar. Genom detta ökar kommunala organisationers 

användares interaktion och deltagande i verksamheten, och kan därmed skapa en bättre 

relation mellan verksamhet och deras användare (Wihlborg, 2005). Utöver ökningen av 

digitala tjänster påverkas även IT-enheters ställning i organisationen, detta leder till 

förändringar kring hur IT-enheter utför sitt arbete. IT-enheterna kan vara centraliserad, 

decentraliserad eller en hybrid mellan dem (Gordon & Gordon, 2002). Centraliserad IT-

enheterna innebär att alla arbetsuppgifter och tjänster görs av en och samma enhet. I IT-

enheter med centraliserad form är det vanligt att IT utgör en stor del av organisationer och 

att det finns insyn om hur IT i organisationer fungerar. Det är därför viktigt att 
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organisationsstrukturer och strategier fungerar tillsammans för att det inte ska skapas 

komplikationer inom organisationens verksamheter. Organisationers IT-enheter som är 

decentraliserad har grupper på IT-enheter som utför olika uppgifter eller tjänster. Dessa 

grupper på IT-enheterna kan vara spridda i verksamheten. I en decentraliserad form är 

verksamheten tvungen att dela med sig av informationen den har med andra verksamheter 

som också är inblandade i organisationens IT-struktur. En hybrid av de centraliserade och 

decentraliserade är att IT-enheten är utanför organisationen, men kan ändå själv tar hand 

om alla arbetsuppgifter (Gordon & Gordon, 2002). Dessa typer av IT-enheter skulle 

exempelvis vara intraprenader där verksamheten utför samtliga uppgifter, men inte är en del 

av verksamheten utan fungerar mer som en företagsliknande enhet.  

3.3 Support och IT-stöd för support 

IT-enheternas support brukar oftast ha ett ramverk som beskriver hur organisationer ska 

skapa en linjär följd mellan digitala tjänster och behoven av organisationens målsättningar. 

Ett vanligt ramverk i organisationers IT-support är Information Technology Infrastructure 
Library (ITIL). Detta ramverk beskrivs enligt ITIL Foundation som: 

 

 ”The comprehensie framework, a base on which IT Processes are composed within an IT 
 company. The Foundation Certificate in IT Service Management (ITIL Foundation) is a 
 proof that the person posessing the certificate understands various processes and 
 relations between them” (ITIL Foundation, 2008). 

 

ITIL är ett ramverk för hur utförandet av olika IT-processer är uppdelade inom IT-enheter. I 

en organisations IT-enhet används olika typer av supportfunktioner, det finns tre olika typer 

som organisationer brukar använda sig av: call centre, help desk och service desk (ITIL 

Foundation, 2008). I call centre ligger fokus på att hantera stora mängder telefonsamtal från 

användare som behöver support och är en vanlig typ av support för större organisationer. 

Den andra typen av support är help desk, den här typens huvudsyfte är att användare kan 

komma förbi för att få sina problem lösta. Exempelvis är det när användaren behöver ett nytt 

lösenord eller om det rör sig om ett mindre administrativt problem. Den tredje typen är 

Service desken, som handlar om att tillhandahålla en Single Point of Contact (SPOC) för IT-

användarna och anställda på en organisation. Service desken stödjer användarna på flera 

olika plan, bland annat genom att stödja affärssystem och se till att alla system är tillgängliga. 

SPOC kan tillhandhållas på en enhet inom en organisation, och fungerar som en koordinator 

eller kärnpunkt för information som berör en aktivitet eller ett program. Aktiviteterna som 

SPOC hanterar är problem som berör användaren exempelvis; hanterar ärenden och fel som 

uppstår i användarens tjänster.  

Om en organisation ska utveckla en support för en verksamhet är det flera olika faktorer 

som IT-enheten måste ta i beräkning, enligt Ching et al. (1996). En faktor är att 

verksamhetens utformning baseras på en typ av nätverksorganisation. Den är ofta utformad 

av flera separata verksamheter som styr över sig själva, men tillsammans bildar de en stor 

organisation där de separata verksamheterna samarbetar med varandra. När organisationen 
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i en sådan verksamhet ska utveckla ett supportsystem har forskning visat att ryktbarhet är 

viktigt och avgörande för flera av de beslut som tas inom ett nätverk.  

Inom IT-supportens funktioner är det vanligt att det finns stödsystem som är baserade på 

utbyte av information i organisationen, dessa typer av system kan klassas som Knowledge 

Management System (KMS).  

 

”Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, expert  
insight, and grounded intution that provide an enviorment and framework for  
evaluating and incoporating new experience and information. It orginates and is  
applied  in the minds of knowers. In organizations, it becomes embedded not only in  
documents or repositories but also in organizational routines, process , practies and  
norms” (Avison & Fitzgerald, 2006, s.93). 

 
Precis som citatet ovan beskriver är kunskap inte något som är begränsat av att röra sig i 

fysisk form, utan kunskap är något som finns i organisationers rutiner, processer, 

användning och normer. Det är därför KMS används vid utveckling av exempelvis 

expertsystem. Expertsystemen  handlar om att skaffa gemensam data, information och 

kunskap i organisationen, för att alla användare av dessa system ska ha tillgång till samma 

typ av kunskap. Genom att organisationer använder KMS för att hantera och fördela kunskap 

i organisationens verksamheter medför att det den gemensamma kunskapskännedomen i 

organisationen ökar. KMS påverkar hur framtidens utveckling av sofistikerade expertsystem 

hanterar information, för att se till att rätt information kommer till rätt person. Gemensam 

kunskap är något som behövs i organisationer, för det hjälper användarna att förstå vikten av 

att dela information och erfarenheter. Den delade kunskapen möjliggör för användarna att 

hantera informationen för att förbättra organisationens prestanda och sätta igång dessa 

handlingar för det specifika syftet (Avison & Fitzgerald, 2006).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  

4. Umeå kommuns IT-enhet och support 

I detta kapitel beskrivs Umeå kommuns IT-enhet och support. Den information som är 

underlag för beskrivningen är en sammanställning av de intervjuer och information studien 

har tagit del av. Som tidigare nämnts är IT-enheten organiserad utifrån fem 

funktionsområden som hanterar olika typer av tjänster och support för deras användare, där 

funktionsområderna kundsupport och arbetsplats-support hanterar supportärendena.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

IT-enheten bedrivs just nu som en kärnverksamhet i kommunen, och har tidigare bedrivits 

som en intraprenadform. Att IT-enheten har blivit en kärnverksamhet innebär att enheten 

arbetar direkt mot övrig kommunal verksamhet som en typ av intern konsult inom 

kommunen. Enheten består av fem funktionsområden vilka presenteras nedan. 

4.1.1 Kundsupport 
Kundsupportens främsta uppgift är att hjälpa kommunens anställda som behöver stöd av IT-

enheten. Detta område har sju fast anställda, och tre inhyrda konsulter. Deras arbetsuppgift 

består främst i att via telefon stödja användare som är i behov av hjälp med IT i sitt arbete. 

Dock sitter inte alla anställda i telefon hela tiden, de varvar även med andra uppdrag inom 

IT-supporten. Eftersom Umeå kommun har ökat sin användning av IT och infört IT i fler av 

verksamheternas arbetsuppgifter har behovet av IT-stöd ökat, detta är en medveten ökning 

som är ett led i målet att Umeå kommun ska bli en mer digitaliserad förvaltning och öka 

antalet digitala tjänster. Många arbetsuppgifter som tidigare utfördes manuellt har nu 

digitaliserats och då är det kommunens IT-enhets uppgift att hjälpa och stödja de nya 

användarna. En stor anledning till att det behövs en större IT-support är att kommunen har 

infört datorer till samtliga gymnasieelever i Umeå kommun. Umeå kommuns IT-stöd har då 

som arbetsuppgift att stödja de lärare och anställda på skolan som behöver hjälp och stöd när 

skolans teknik inte fungerar. Supporten som ges till gymnasiumskolorna är till lärarna, om 

eleverna får problem ska de vända sig till de tekniker som finns på gymnasieskolorna, 

kundsupporten har alltså inte någon direkt kontakt med gymnasieeleverna utan stödjer 

endast lärarna. 

4.1.2 Arbetsplats-support  
Arbetsplats-supportens främsta arbetsuppgift är att bedriva IT-support på plats hos 

kommunens användare, deras största kund är Umeå kommuns gymnasieskolor där de har 11 

tekniker ute på skolorna för att stödja elever och lärare. Den här enheten är ett direkt resultat 

av att Umeå kommun infört datorer till samtliga gymnasieelever i Umeå kommun, en av 

deras vanligaste arbetsuppgifter är att teknikerna som är placerade på skolorna servar 

elevernas datorer. Ett exempel är att elevernas bärbara datorer lämnas in på skolorna för att 

återställa funktionaliteten om det är något som är fel. För att göra återställningen så snabbt 

som möjligt sparas inte informationen på datorn, utan informationen är lagrad på en server i 

molnet.  
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Enheten åker även ut till andra användare inom Umeå kommun för att hjälp och stödja 

användarna på plats. När det sker är det oftast för att det är stora problem, enklare problem 

brukar lösas på distans så att teknikerna inte behöver åka ut till användaren varje gång. För 

enheten är det viktigt att de datorer och applikationer som används är godkända och att 

supportgruppen vet hur de fungerar, om de inte vet hur det fungerar så kan de inte lösa 

problem som uppstår.  

4.1.3 Nät och telefoni 
Funktionsområdet nät och telefonis arbetsuppdrag handlar om att se till att infrastruktur i 

form av nät och telefoni fungerar. I detta funktionsområde finns det totalt fem anställda. Den 

förändring som har påverkat detta funktionsområde mest är hur det har skett en allmän 

ökning av användningen av trådlösa nät som finns i kommunens verksamheter. 

Användningen av kommunens nät sker dock inte på samma sätt i alla kommunala 

verksamheter. Detta medför att det krävs specifika lösningar för varje verksamhet i 

kommunen och det är något som IT och telefoni hjälper till att utveckla. Driften av intranätet 

sker från IT och telefoni till stora delar av kommunen vilket har medfört att det finns ett 

större arbetsområde än tidigare.  

4.1.4 Serverdrift 
Serverdrift är ett funktionsområde vars arbetsuppdrag handlar om att tillhandahålla en säker 

och en effektiv IT-drift. En säker och effektiv drift krävs för att kommunens alla centrala 

system som är lagrade i kommunens datahallar ska fungera. Antalet anställda som arbetar i 

detta funktionsområde är elva anställda och de arbetar med att se till att de ca 300 servrar 

som finns i datahallarna fungerar. Den primära arbetsuppgiften är att installera och 

underhålla systememapplikationer på serversidan. Arbetsuppgifterna för detta område 

handlar dels om att designa generella system som katalogtjänster som hjälper till med alla 

avancerade tekniska frågor om trådlösa nät för användarna. Ett konkret exempel på mer 

praktiskt arbete för serverdrift är att utveckla olika sorters certifikat som kopplas upp 

automatiskt mot det trådlösa nätet. De skalbara lösningarna som tas fram ska inte bara 

fungera idag utan även i framtiden då antalet användare kanske ökar eller minskar. 

4.1.5 Verksamhetsutveckling 
Funktionsområdet verksamhetsutveckling skiljer sig från de andra funktionsområdena 

eftersom verksamhetsutveckling fungerar som en intern konsult för de kommunala 

verksamheterna. Verksamhetsutveckling hjälper till med införskaffning, upphandling och 

utveckling i förvaltningar eller internt i verksamheten. Organisationen har ingen egena 

anställda, utan de kommer från de andra funktionsområdena som tillhandahåller personal 

och resurser. Detta resulterar i att funktionsområdet verksamhetsutveckling arbetar med 

utvecklingsarbete i en större grad än varje enskilt funktionsområde, deras kompetens inom 

varje område beror på de personers kunskap som är engagerade i utvecklingsprojekten. En 

gruppering av ett utvecklingsteam är vanligtvis 12-15 personer. Exempelvis kan en 

servertekniker hoppa in och arbeta med en kravspecifikation inför en upphandling. 

Serverteknikerna arbetar då ett antal timmar för verksamhetsutveckling och resterande 
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timmar på sitt ursprungliga funktionsområde. Funktionsansvarige blir normalt efterfrågad 

som antingen projektledare, systemutvecklare eller förvaltare för utvecklingsprojektet. 

4.2 Milstolpar i IT-användningen i kommunen 

I början av 1990-talet var det ca 40 personer som arbetade på Umeå kommuns IT-enhet, 

sedan dess har antalet anställda på IT enheten vuxit till ca 100 anställda. För att förstå de 

bakomliggande orsakerna till denna utveckling har vi gjort en historisk tillbakablick som 

presenteras i en tidslinje (se Figur 3). Denna tidslinje markerar viktiga händelser gällande IT 

i kommunen, tidslinjen börjar år 1994 då beslutet togs om att fiberlina skulle grävas ner i 

Umeå. De märkbara förändringarna som skett på IT-enheten till följd av dessa händelser är 

att personalen på IT-enheten har ökat, att det har tillkommit nya områden i den interna 

enheten, att hårdvaran har utökats i enheten och slutligen att kommunen börjat 

implementera e-tjänster. 

 
Figur 3: Viktiga händelser kring IT i Umeå kommun. 

1994-1995 
Under 1994-95 fattades beslutet om att att när Umeå Energi grävde för fjärrvärme i Umeå 

skulle det samtidigt göras kanalisation för fiber. Grävande av fiber skulle inte endast göras i 

stadskärnan, utan fiber skulle även grävas i byarna på landsbygden, där kommunen erbjuder 

användarna samma hastighet och kvalitet som i centrala Umeå stad. Fiber var ett steg till 

början av den infrastruktur som finns idag inom Umeå kommun. Detta ledde till IT-enheten 

fick tillgång till ett större och kraftfullare nät, som medförde att det blev enklare att 

kommunicera med andra delar i den kommunala verksamheten.   

1999 
Under året 1999 påbörjades en av de största förändringar i kommunens IT-användning som 

kom att pågå till år 2000. Det var då Umeå kommuns användarantal gick från ca 400 

användare till en siffra på ca 27 000 användare. Användningen av IT utökades markant, från 

att ha använts internt på kommunen till att användas i inom de kommunala verksamheterna. 

Exempel på dessa verksamheter är bland annat Socialstyrelsen, skolan osv. Det var den 

största förändringen som skedde på Umeå kommun IT-enhet mellan 1990-talet och början 

på 2000-talet. Den ledde till att IT-enhetens verksamhet gick från att ha arbetat med 

organisationens interna enhet till att arbeta med en stor del av de kommunala 

verksamheterna.  
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2002 
Det fanns ett projekt som var hämtat ur tre regionala seminarier som var anordnade av IT-

kommissionen under hösten 2002 i Lund, Borlänge och Umeå. Frågeställningarna som 

diskuterades handlade om hur det vore om medborgare slapp skriva ut myndighetens 

blanketter, leta reda på kuvert och frimärke och gå till postlådan när medborgare tex ska 

ansöka om barnomsorg? Istället ville IT-enheten i Umeå kommun göra det möjligt för sina 

medborgare att via en digital identitet hantera sådana här typer av ärenden hemma vid 

datorn. IT-enheten i Umeå kommun tog fram ett förslag på ett interaktivt blankettsystem för 

kommunens invånare. En lösning som kunde underlätta hanteringen av ärenden som 

behövde en handläggare, underlättningen skedde för både medborgarna och kommunens 

handläggare. Projektet omfattar bl.a. digitala blanketter och var därför ett konkret exempel 

på hur delar av en process och gränssnitt kunde digitaliseras. En viktig aspekt kring detta var 

hur säkerheten kring blanketthanteringen skulle garanteras, dvs signaturen av blanketterna. 

Projektet upptäckte att vissa krav på säkerhet och identifiering var onödiga. Slutresultatet av 

detta seminarium var att denna ansökningsprocess inte nödvändigtvis kräver någon signatur, 

utan att det var först efter ansökan hade behandlats som det ansågs vara nödvändigt med 

någon typ av signering av den digitalablanketten. Standardisering av hanteringen av 

blanketter ansågs vara ett exempel på intermediär lösning som är ett steg på vägen mot att 

kommunen digitaliserades. Dock beslutade regeringen att den affärsdrivande delen av 

samhället skulle utveckla dessa typer av tjänster, vilket ledde till att det blev uppehåll i 

utvecklingen av blanketthanteringen inom den offentliga sektorn. Projektet hjälpte IT-

enheten att identifiera att det krävdes en typ av signatur för digitala tjänster. 

Blanketthanteringen har idag förenklats genom att kommunens medborgarna kan använda 

sig av e-legitimation som BankID, för att utföra flera tjänster på nätet exempelvis som att 

lämna in bygglovsansökan, ansökan om förskoleplats och ställa sig i kö för tomter. Det 

innebär att kommunen på sikt försöker ta bort all manuell blanketthantering och få in 

informationen direkt från invånarna till sina olika system som IT-enheten ansvarar för. Detta 

medför att antalet system som IT-enheten måste underhålla ökar. Digitaliseringen av 

blanketthanteringen skulle då inte bara spara pengar eftersom kommunen inte behöver ha 

anställda som hanterar blanketterna, utan digital blanketthantering ger även kommunen 

möjlighet att ge en bättre och snabbare service genom IT-lösningar.  
2007 

År 2007 började bärbara skoldatorer att implementeras i kommunens gymnasiumskolor, 

denna implementering blev sedan allmän år 2008. Diskussioner om implementeringen av 

datorer hade redan diskuterats under början av 2000-talet. Tiden mellan 2000-2007 

börjades det byggas upp ett system för att hantera användarna, det skapades en support som 

skulle hantera de behov som finns på skolorna. Utvecklingen av dessa typer av 

implementeringar av IT i kommunen ledde till en decentralisering av supporten istället för en 

central support. Det vill säga istället för att supporten enbart finns på kommun kontoret 

existerar supporten även i kommunens utkant, d.v.s. skolorna. 
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4.3 Kommunens framtida IT-användning 

I början av 2010-talet har det satts upp ett antal visioner om användningen av IT i 

kommunen, dessa visioner är bland annat:  

• Kommunmedborgarna blir användare 

• Eleverna inom skolan ska ha en egen dator  

• Användning dygnet runt 

• 120 till 250 servrar 

• 7000 datorer blir 19000  

• Skrivare, Handdatorer, Telefoner 

• 400-700 applikationer 

• Fler applikationer som samverkar 

• Fler applikationer i samverkansprojekt 

Under början av 2012 är antalet datorer i kommunens verksamhet uppe i  ca 16 000 enheter. 

I takt med att antalet datorer ökar i de kommunala verksamheterna ställs det nya 

utmaningar på IT-enheten. Lösningar som identifierats av kommunen på dessa utmaningar 

handlar om att utveckla nya processer och tjänster i komunen, för att bedriva de kommunala 

verksamheter som finns idag. Bland dessa nya lösningar krävs det att kommunens processer 

och service, mjuka infrastruktur och hårda infrastruktur utvecklas. Fokuseringen kring dessa 

lösningar har ett stort fokus på den fungerande infrastrukturen i Umeå kommun.  

Under 2010 rankades bredbandshastigheten i Umeå på en 18:e plats bland alla världens 

städer, det visar en internationell rapport enligt en artikel som har publicerats (Umeå.se, 

2011). Sedan att artikeln har publicerats har det kommunala bolaget UmeNet uppgraderat 

nätet från 100Mbit/s till 1000Mbit/s. UmeNet har totalt lagt ner närmare 70 000 kilometer 

optisk fiber kabel, vilket ger 95 procent av invånarna i Umeå kommun tillgång till bredband 

via fiber. Kapaciteten av bredbandshastigheten betraktas som en framgångsfaktor för den 

expanderande IT-enheten. Sammanfattningsvis har det under dessa 20 år skett många olika 

förändringar,  där en av de största förändringarna är hur utvecklingen av bredbandsnät i 

Umeå kommun har skett. Utvecklingen som skedde under 1990-talet handlade mest om att 

IT-enheten på Umeå kommun skaffades resurser som kunde täcka den stora ökningen av 

användare. Under 2000-talet låg fokus hos IT-enheten på att utveckla digitala tjänster och 

processer som kunde användas inom verksamheterna med hjälp av IT. Nu under 2010-talets 

början finns det visioner om att implementeringen av IT ska ske i en ännu större 

utsträckning i kommunen och till dess medborgare. Utökningen av IT- användningen i 

kommunen är alltså på väg att implementers för medborgarna i kommunen, vilket troligtvis 

kommer öka behovet av fungerande nät i Umeå kommun och tjänster som användas på de 

flesta plattformar som finns.  

4.4 Supporten på IT-enheten 

Supporten på Umeå kommun bygger på en service desk funktion som är influerad av SPOC. 

Det vill säga att IT-enheten på kommunen är en kärnpunkt för information som berör 

supportärenden. Supportfunktionerna är uppdelade i två supportområden. Det första 
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funktionsområdet är kundsupport och det andra är arbetsplatssupport. Dessa två 

funktionsområden hanterar supportärenden i kommunala förvaltningar, bolag och stiftelser 

och till övriga kommuner i regionen där systemet berörs. Tjänsterna som utförs av 

funktionsområden är bland annat administration av hård-, mjukvara och andra 

användarrelaterade frågor. IT-supporten beställer hård- och mjukvara till deras användare, 

dessutom hyrs det in konsulter utanför verksamheten för att öka arbetsplatssupporten. IT-

supporten ger support till över 11 000 användare, 17 000 elever i Umeå kommun, 4 000 

administrativa datorer och 7000 elevdatorer. Inom IT-supporten på Umeå IT-enhet är 

verksamheten uppdelade i tre stycken ansvarsområden, linje 1, linje 2 och slutligen linje 3. 

Dessa linjer fungerar som ett processflöde, där de båda funktionsområdena är strukturerade 

för att kunna komplettera varandra, en illustration av denna struktur ses i Figur 4.  

 

Figur 4: Beskrivning av processflödet som sker mellan de två supportfunktionsområdena.  

Linje 1 har som ansvarsområde att ge support till användarna genom att använda sig av både 

IT och telefoni för att kommunicera med användarna. Supportenheten är en administrativ 

enhet som hjälper användarna att hantera olika incidenter och sköta beställningar av olika 

IT-tjänster åt användarna. Sammanfattningsvis handlar linje 1 om att tillhandahålla både 

support och information till användarna, där ärenden tas emot via telefon samt via 

självservicefunktion. Ansvarsområdet för linje 2 är en uppföljning av ärenden som inte kunde 

hanteras av linje 1. I linje två följer även ansvarsområden som: Kund-, arbetsplats-, server-, 

kommunikations-, telefoni- samt applikationssupport. De ärenden som inte kan hanteras av 

linje två, som kräver arbetsplatstekniker, hanteras av linje 3.  
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Diagram 1: Supportärenden mellan 2008-2011 

Diagram 1 beskriver den förändring som har skett av supportärenden under en tidsperiod av 

fyra år. Det som kan identifieras är att det har skett en generell ökning av det totala antalet 

supportärenden. De sex supportärendeområden är socialtjänsten, grundskolan, IT, 

gymnasiet, externa användare och Holmsund/Obbola. Första supportärendeområden är 

socialtjänsten på Umeå kommun som använder ett beslutsstöd som gör det möjligt att skapa 

en effektivare socialtjänst. Det andra supportärendeområdet är grundskolan, där IT används 

då kommunen tycker att informations- och digital kompetens är stor del av att leva och verka 

i dagens samhälle. Tredje supportärendeområdet IT handlar om de IT-supportärenden som 

kommer till IT-enheten från användare i Umeå kommun. Dessa användare ringer eller 

skickar in beställningar, felanmälningar etc till supporten gällande IT-frågor, fel på 

utrustning, beställning av ny utrustning eller nya behörigheter till olika system m.m. Fjärde 

supportärendeområdet är gymnasiet där IT används hos både lärare och elever. Skolan kan 

organisera sin satsning på en dator till varje elev på olika sätt. Det går att satsa gemensamt 

inom kommunen eller låta den enskilda skolan själv drifta sina datorer. De frågor som 

hanteras om IT på gymnasiet kan gälla upphandling av datorer, trådlösa nätverk som ska 

sättas upp, support som ska organiseras antingen internt eller externt och mycket annat. Det 

femte supportärendeområdet är externa användare som t ex handlar om samarbetsprojekt 

mm som pågår mellan kommunerna. Det sjätte och sista supportärendeområdet är de 

supportärendena som sker mellan IT-enheten och kommundelarna i Holmsund/Obbola. 

4.5 Supportområdets användning av IT-stöd 

IT-stöden som finns i supportområdena har växt i större utsträckning än tidigare, eftersom 

det har skett en ökning av supportärendena i de sex stycken ovan nämnda 

supportärendenområden. Detta leder till att kommunikationen som sker mellan 
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supportärendenområdena och IT-enheten blir beroende av IT-stöd för att IT-enheten ska 

kunna utföra supportuppdragen så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt.  Det IT-stöd 

som har varit mest uppskattat hos respondenterna är deras SharePoint-plattform. På 

SharePoint kan användarna skapa webbplatser där de kan dela information med andra. 

Liknelsen som kan göras är att delningen av information fungerar som en intern wiki-

webbplats, där alla användare har möjlighet att skriva och editera information på 

webbplatsen. Editeringar görs exempelvis när information är felaktig, bristfällig eller 

utdaterad (Antrop, 2012).  

Delningen av information i SharePoint är baserat på dokument, rapporter, instruktioner, 

rutinbesöksbeskrivning o.s.v. som ska hjälpa andra användare att avgöra hur vissa typer av 

supportärenden ska lösas. Plattformen hjälper till att strukturera, övervaka och hjälpa 

människor att orientera sig i sina arbetsuppgifter, speciellt när det kommer in ny personal  

på IT-supporten. Plattformen hjälper den nya personalen att sätta sig in i verksamheten och 

få tillgång till information som är uppdaterad och relevant för personalens arbetsuppgifter. 

Användningen av SharePoint sker inom alla funktionsområden på IT-enheten, och gör det 

möjligt att dela information mellan varandra på enheterna, vilket skapar en 

kunskapsspridning som tidigare inte existerade. 
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5. Analys  

Analysen av denna studie kommer att vara uppdelad i tre olika delar; behovet  av support  i 

Umeå kommuns verksamhet, IT-enheten då, nu och i framtiden samt IT support och IT-stöd.  

5.1 Behovet av support i Umeå kommuns verksamhet 

Allmänt har det skett en ökning av användningen av IT-supporten inom Umeå kommuns 

verksamheter. Förändringarna som har skett är att användarna av supporttjänster inte 

behöver vara lika platsbundna som de var förr på en intern IT-enhet. Detta då IT-supporten 

kan erbjuda stöd via antingen; fjärrstyrning, telefonsupport eller email-kontakt. En 

respondent beskrev sin syn på det ökade behovet av IT-stöd i den generella IT-branschen så 

här. 

 

”… hela IT-branschen har ju förändrats otroligt mycket på tio år. Det är väl flera stora  
grejer, dels liksom hur mycket IT-stöd faktiskt är idag. Det är ju en otroligt mycket  
större mängd med system idag för stöd för verksamheten.” (Respondent 3) 

 

Detta citat har kopplats till utvecklingen som har skett med organisationers ökade behov av 

IT-support på IT-enheten. Eftersom det har skett en ökning av supportärenden, system och 

antal användare har dessa ökningar medfört att supporten på IT-enheten har varit tvungen 

att anpassa sig efter de förändringar som skett. En förändringarna som har skett är att IT-

enheten har övergått från att vara en centraliserad IT-enhet till att gå mot en mer hybrid 

baserad IT-enhet (Gordon & Gordon, 2002). Den största del av IT-enheten är fortfarande 

kvar på samma ställe,  men det finns enheter som är stationerade på andra kommunala 

verksamheter, exempelvis tekniker på gymnasieskolor. Förändringen av IT-enhetens form 

har påverkat supporten eftersom de har tvingats bli mer flexibla för att möta de nya behoven 

som krävs för att stödja de kommunala verksamheternas arbete. Det innebär att när de 

kommunala verksamheternas behov kring IT-användning ökar medför det även en ökning 

för IT-enhetens support, vilket leder till att den måste utvecklas för att möta de kommunala 

verksamheternas behov. Förändringarna som har skett på IT-enheten har gjorts för att möta 

de nya utvecklingsbehoven, vilket har inneburit att ny teknik, arbetssätt och strukturering av 

funktionsområden har gjorts på IT-enheten. IT-enhetens support har därefter fått anpassa 

sina arbetsuppgifter efter vad dessa nya utvecklingsbehov har inneburit.     

5.2 IT-enheten då, nu och i framtiden 

Umeå kommuns IT-enhets arbetssätt bygger idag på ett internt samarbete mellan 

funktionsområdena, för att tillgodose de behov användaren har idag av IT. Idag har IT-

enheten hand om ett mycket större användarantal än de hade mellan 1990-talet till början av 

2000-talet, då användarantalet ökade kraftigt. Användare som finns idag är vana med att det 

finns datorer i deras verksamheter, till skillnad för 20 år sen då datorer inte var lika vanligt i 

de kommunala verksamheterna. Förändringen av tillgången till IT har ökat i de kommunala 
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verksamheterna, den ökning som skett berodde på att allt fler system, applikationer och 

mobila plattformar började användas i de kommunala verksamheterna. Ökningen av dessa 

typer av IT-artefakter gör att IT-stöd, tjänster och utrustning medför att uppkopplingen mot 

ett nät sker på olika sätt, vilket har gjort att behovet av nätuppkoppling blir ett fokusområde 

för framtiden. Uppkopplingen förr i tiden mellan system och nät som designades på 1990-

talet inom Umeå kommuns interna verksamhet byggde på att systemens uppkoppling skedde 

mot kommunens egna nät. Kommunens nät var då skyddet mot användare utifrån vilket är 

en skillnad från dagens kommun då det finns en större mängd av  system. Dessa system kan 

delvis vara outsourcade och driftas på olika sätt i verksamheten, vilket har gjort att dessa 

typer av system måste integreras tillsammans med IT-enheten.  

I takt med att olika typer av system måste integreras i IT-enhetens verksamhet för att 

hantera information leder det till nya utmaningar. Utmaningarna handlar i Umeå kommuns 

fall om att hitta lösningar att använda sig av vid identifiering av användaren, autentisering av 

användaren, betalningar, kontroll av att system synkroniserats med varandra, 

organisationsregister, informationslagar och ha tillgång till  metakataloger. Flera 

respondenter berörde utmaningar som exempelvis problem som kan uppstå vid integration 

av nya system, vilket även berör ett antal av de övriga ovannämnda punkterna.  En 

respondent beskrev integrationsproblematik på följande sätt: 

 

”Å andra sidan har kraven på integration ökat, genom att man vill pumpa data mellan  
system i mycket större omfattning än tidigare. Och då var man begränsad, förr tiden 
var man begränsad av tekniken, av att den var för svår och att den inte var anpassad  
för dom här behoven.” (Respondent 7) 

 
Respondenten berör hur denne tycker att kraven på överföring av data mellan olika system 

har ökat, vilket tidigare under 1990-talet inte skedde i samma utsträckning. Detta beror på 

att i takt med att IT-enheten hanterar olika kommunala verksamheters IT-system, medför 

detta problem som tidigare inte existerade på IT-enheten när behovet av integration mellan 

system inte var lika stort. Problemen idag kan exempelvis handla om hur de anställda i de 

kommunala verksamheterna lägger ut information som endast är avsedd för vissa personer. 

Blir det något problem med denna information, vet inte verksamheten om problemet ligger 

hos dem eller om det ligger på IT-enheten. Det är därför viktigt att dessa typer av 

integrationsfrågor behandlas och skapar gemensamma spelregler för hur användningen av IT 

ska ske, men också att användarna vet vem som ansvarar för vad. En lösningar på dessa 

integrationsproblem beskrivs av respondenterna som att på något sätt utnyttja de olika typer 

av resurser som finns i organisationen på bästa sätt. Det handlar inte om att göra varje 

enskild användare till en administratör, utan istället handlar det om att använda sig av 

användarna i de kommunala verksamheterna för att hjälpa eller utveckla det som behövs 

struktureras för att lösningen ska bli bra. Detta skulle underlätta för IT-enheten roll i den 

kommunala organisationen som handlar om att integrera och anpassa sig till användarnas 

behov.  

Framtiden för IT-enheter är svår att förutse men de olika förslag som har identifierats i 

denna studie är en syn på hur de kommunala organisationerna måste effektiviseras. Detta 
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kan leda till att kommunerna kommer att ersätta personal med IT i de kommunala 

verksamheterna, vilket en respondent nämnde:  

 

”Jag är i den uppfattningen om att allting kommer kosta mer och mer, och att man 
 måste ersätta mer och mer personal inom offentlig sektor. Så står man inför 
 utmaningarna så mycket som möjligt följa bankernas sätt att hantera tjänsteutbudet. 
 Där de alltså kan köra mycket med självservice att låta kommunmedborgarna göra 
 sånt som är enkelt att bygga regelverk runt” (Respondent  5). 

 

Det här citatet tolkas som att ett av det framtida kraven på IT-enheten måste vara att 

utveckla fler typer av tjänster som bygger på att användaren ska ha en form av digital 

identitet som kan bekräfta användarens handlingar. Dessa typer av tjänster medför att 

administrativ personal ersätts med IT. Det medför att kommunala organisationerna blir mer 

effektiva med hanteringen av IT-tjänster, vilket skulle göra det möjligt att utöka kommunens 

användare till att även inkludera dess medborgare i större utsträckning än idag. Det kan 

jämföras med hur bankers kunder hanterar de befintliga tjänsteutbudet med hjälp av digitala 

identiteter. Bankens lösning är att de har utvecklat självservicetjänster till sina kunder, där 

bankerna har byggt regelverk kring hur transaktioner och liknande tjänster ska utföras.  

5.3 IT-supporten och IT-stöd 

Förändringen som har skett angående supporten är att mer information om supportområdet 

är tillgänglig för de personer som arbetar inom supporten. Det har skett en 

kunskapsspridning hos personalen, då de behöver ha högre kompetens och bredare kunskap 

än tidigare. Om det görs en jämförelse med hur det var tidigare så fanns det inte lika stor 

användning av IT på IT-supporten. Det som IT-supporten kan göra nu men som inte tidigare 

gick att utföra i samma utsträckning är tjänster som exempelvis fjärrstyrning, dessa tjänster 

har lett till ett behov av kompetensökning för att kunna använda de nya verktygen. En fråga 

handlade om hur IT-stöd har påverkat supportverksamheten och en respondent förklarade 

hur viktiga de nya IT-stöden är: 

 

”…ja alltså det här med IT-wiki som vi har lagt upp, är något som också har skett det 
senaste två-tre åren, explosionsartat, utan det skulle inte vi heller klara oss utan. För att 
det är så att komplext och mycket att hålla reda på, när det kommer nya personer. Det går 
inte att sätta in dom, man får lära dem hur man söker i den här och då får dom lära sig att 
söka i den här.” (Informant 2) 

 

Eftersom SharePoints wiki funktion har blivit ett hjälpmedel för supportens 

funktionsområden, har respondenterna svårt att se sig utan den här tjänsten som SharePoint 

erbjuder d.v.s. wiki-liknande webbplatser (Antrop, 2012). En liknelse kan vara att se IT-stöd 

som SharePoint som en verkstadshandbok, en verkstadshandbok är en manual där 

specificerad information finns för underhåll, inställningar och reparation av exempelvis en 

motor. Om delar i motorn under tiden byts ut fungerar inte syftet med verkstadshandboken, 
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eftersom specifikationerna i verkstadshandboken inte stämmer överens med den nuvarande 

motorn som finns efter modifieringen. Om dock verkstadshandboken uppdateras när det 

sker modifikationer kan vilken användare som helst underhålla, kalibrera inställningarna 

eller reparera motorn. Om inte dessa typer av IT-stöd fanns på IT-supporten, skulle det 

medföra att de typer av tjänster som utförs idag kunde vara mer problematiska att utföra, 

eftersom alla användare inte skulle ha tillgång till samma erfarenheter och kompetens. IT-

supporten måste därför ha ett fungerande IT-stöd mellan de olika funktionsområdena på 

enheten för att kunna ta del av den samlade erfarenheten och kompetensen som finns i IT-

supporten.  

 

”Så vi använder ju SharePoint i alla fall idag som en samarbetsyta, dessutom är den bra 
 för du kan enkelt koppla in externa resurser. Jag kan jobba med exempelvis en 
 ramavtalsleverantör, jag kan ge dom delar av vissa dokument  de kan komma åt” 

 (Respondent 6) 

 

Det respondenten här beskriver är hur dennes arbetsuppgifter kräver att det finns en 

samarbetsyta som gör det möjligt att kunna använda sig av både interna och externa resurser 

i personens arbete på IT-supporten. Det handlar om att den kommunala IT-enhetens 

supportområde på Umeå kommun idag delvis bygger på användningen av ett IT-system som 

är influerade av KMS.  

Att se Umeå kommuns IT-enhet och dess supporthantering ur ett KMS perspektiv hjälper 

till att förstå vikten av att ha tillgång till gemensam kunskap. Den gemensamma data, 

information och kunskap som hamnar på SharePoint-platser där de är tillgängliga för 

anställda på IT-enheten, möjliggör att supporten på IT-enheten har tillgång till en stor 

kunskapsbank. Som tidigare nämnts använder organisationer sig av KMS för att hantera och 

sprida kunskap i organisationens verksamhet. Detta medför att den gemensamma kunskaps 

kännedomen i organisationen ökar (Avison & Fitzgerald, 2006). I IT-enhetens fall kan ett 

KMS påverka hur framtidens utveckling sker genom att ta tillvara på anställdas kunskaper 

om hur anställda tillhandahåller supporttjänster och hur hanteringen av supportärende 

kommer att se ut. Detta kan uppnås genom att låta anställda bli mer delaktiga i utvecklingen 

av hur IT-enheten kan ge stöd åt supportärenden genom att förmedla den kunskap anställda 

har via en plattform, där anställda kan dela med sig av sin kunskap om supportområdet. 

Framtidens supportsystemsfunktioner skulle kunna handla om att se till att rätt 

information kommer till rätt person. Men även hjälpa till att hantera hur struktureringen, 

rutiner, processer och användning av stödsystem ska hanteras. En intressant aspekt av detta 

vore om IT-enheten skulle implementera dessa typer av stödsystem för deras användare, 

istället för att endast använda sig av denna typ av KMS internt i IT-enheten. Det innebär att 

den kommunala IT-enhetens användning av ramverket som exempelvis ITIL, hjälper de 

anställda med deras arbetsuppgifter på IT-supporten genom att behandla ett ärende på ett 

korrekt sätt som underlättar deras arbete (ITIL Foundation, 2008). Genom att den anställda 

vet hur en process ska utföras, skapas det en trygghet för användaren av ramverket.   
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6. Diskussion  

Diskussionen i detta kapitel berör tre olika områden, behovet av support i kommunala 

verksamheter, IT-enheten och slutligen IT-support. I uppsatsen har dessa tre områden 

beskrivits och analyserats, nu är det dags att diskutera dem.  Diskussionen kommer utgå från 

de två forskningsfrågor som togs upp i syftet: Första frågan fokuserar på hur förändringar i 

kommunal IT-användning påverkar IT-enheten. Den andra frågan fokuserar på hur IT-

enheten hanterar de nya kraven på support som medföljer förändringar i IT-användningen? 

 I takt med att IT-användningen ökar i kommunala organisationer medför denna ökning 

att det sker en förändring kring hanteringen av information på kommunala IT-enheter. 

Arbetssättet på kommunala IT-enheter förändras eftersom hantering av informationen och 

användandet av IT förändras, det medför att rutiner kring användningen av IT måste skapas. 

Som tidigare nämnts handlar förklaringen av begreppet e-governence om anpassning i 

kommunala organisationer för att besvara nyckelfrågor som exempelvis; hur IT-enheter 

övergripande fungerar, hur man kan mäta hanteringen av behov på IT-enheter och vad IT 

som en affärsinvestering kan producera i framtiden (Godse & Garg, 2007).  

KMS är en typ av IT-system som är skapade för att kostnadseffektivisera verksamheter 

och skapa fördelar mot de konkurrenter som finns genom att dela med sig av den kunskapen 

i organisationen (Avison & Fitzgerald, 2006). Konkurrens finns inte idag inom Umeå 

kommuns IT-enhet, men risken finns att om inte IT-enheten uppnår de krav som ställs så 

kan uppdraget outsourcas till externa aktörer. Det som skiljer en kommunal organisation 

från en privat organisation är att den privata organisationen är vinstdrivande, vilket kan leda 

till att personal och resurser måste kostnadseffektiviseras. En kommunal organisation 

behöver inte gå med vinst efter varje verksamhetsår, utan det är istället att kraven som ställs 

uppnås. Givetvis är det dock viktigt för den kommunala organisationen att inte gå med 

förlust. Ett annat hot mot en kommunal IT-enhet vore om de politiker som styr kommunen 

beslutar att privatisera IT-enheten. 

Användningen av ett KMS har sina för- och nackdelar. Nackdelen med att förlita sig på 

intern kunskap via ett KMS,  kan resultera i att kunskapen i organisationen har en risk att bli 

likartad, vilket kan förhindra innovation av lösningar av IT-stödet. Men det kan även bli så 

att om det är för många som ska bestämma hur lösningar för IT-stöd ska ske, kan det 

resultera i att det blir svårt att uppnå någon sorts konsensus kring lösningarna. Exempelvis 

om det är tre olika personer som har kommit fram till tre olika lösningar på ett problem, där 

lösningarna kan skapa meningsskillnader om lösningarna på problemet. Fördelarna med 

användningen av IT-stöd som är influerat av KMS är att dessa typer av IT-stöd bidrar till att 

organisationer internt har en samlad kunskapsbas (Avison & Fitzgerald, 2006). Den samlade 

kunskapsbasen gör det enklare för IT-enheten att dela med sig av sin kunskap och sina 

erfarenheter kring IT-stöd. Därför är det viktigt att förstå att om en IT-enhet väljer att 

använda sig av ett KMS, måste IT-enheten använda IT-stöden på det sätt som de var avsedda 

att användas för. Delvis så att IT-enheten inte enbart väljer att använda en typ av ramverk 

som exempelvis ITIL (ITIL Foundation, 2008) eller metod som kan resultera att andra 

områden i IT-enheten ignoreras. Men IT-enheten bör inte heller ha för många ramverk eller 

metoder som riskerar att skapa förvirring kring användningen av IT-stöden. Det handlar om 

att förstå de begränsningar och möjligheter som finns med användningen av KMS. Samt att 
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det medför att användande av IT-stöd som har inflytande från KMS passar att användas i IT-

enhetens support, oavsett om IT-enhetens form är centraliserad, decentraliserad eller en 

hybrid form (Gordon & Gordon, 2002).  

Efter att ha förklarat hur IT-enheten är influerade av KMS, har vi reflekterat över valet att 

utveckla en omfattande supportverksamhet jämfört med att höja kompetensen hos 

användarna. En stor supportverksamhet medför att användningsområdet av supporten delas 

med fler kommunala verksamheter. Detta kan medföra att om det skulle uppstå problem blir 

fler drabbade, eftersom fler använder sig av system, program o.s.v. skulle detta medföra att 

antalet supportärenden ökar. Vilket skulle kunna förklara den ökning av supportärenden 

som har skett sedan 2009. Att höja kompetensen hos användarna skulle medföra att 

supportärendena skulle minska, men för att höja användarnas kompetens genom utbildning, 

skulle det troligen bli dyrare än att utöka IT-enhetens support. Därför är det viktigt för de 

båda funktionsområdena kund- och arbetsplatssupport att se till att deras utbud av tjänster 

tillgodoses och att användarna känner sig trygga att kontakta supporten.  
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7. Slutsats 

Nu när vi har redogjort för vår fallstudie är det dags att sammanfatta studien om hur  Umeås 

IT-enhet och dess IT-support har påverkats av de förändringar som skett i kommunen. Vi 

utgår från de två forskningsfrågor som togs upp i syftet: hur förändringar i kommunal IT-

användning påverkar IT-enheten samt hur IT-enheten hanterar de nya kraven på support 

som medföljer förändringar i användningen? Dessa två frågor har vi sedan besvarat genom 

att kartlägga hur den kommunala organisationens IT-enhet och dess IT-support ser ut. 

Därefter har vi försökt identifiera milstolpar som har påverkat den kommunala IT-

användningen. Dessa milstolpar har sedan lett till förändringar som har påverkat IT-

enheten, och som i sin tur har påverkat de krav som ställs på IT-supportområdena.  

Svaret på den första frågan som har fokuserat på hur förändringar i kommunal IT-

användningen har påverkat IT-enheten kan beskrivas som en långsiktig process, som har 

varit aktiv sedan 1990-talets början. Den största förändringen som  har skett i de kommunala 

verksamheterna inträffade mellan slutet på 1990-talet och början av 2000-talet, då 

användarantalet gick från ca 400 till ca 27 000 användare. Denna ökning gjorde att 

användningen av IT ökade markant. Användningsområdet för IT gick från att ha använts 

internt på kommunen till att användas i inom fler delar av de kommunala verksamheterna. 

Detta gjorde att antalet datorer och supportärenden som hanterades av IT-enheten ökade, 

vilket medförde förändringar för att möta det ökade behovet av IT-support. Svaret på den 

andra frågan är att användningen av IT-stöd på IT-enheten liknar hur ett KMS fungerar, 

d.v.s. att IT-stödet hanterar och fördelar kunskap på IT-enheten. Som tidigare beskrivits 

hjälper ett KMS-influerat IT-stöd en organisation att ta tillvara på kompetensen som finns 

hos de anställda på IT-supporten. Detta innebär att IT-enheternas anställda kan sätta sig in i 

olika situationer snabbt, eftersom de kan söka efter information om problemet i den 

gemensamma databanken om någon annan anställd har stött på samma problem i IT-

supporten. Dock krävs det ändå att den anställda är beredd på att följa vissa regelverk, som 

exempelvis ITIL för att bemöta problem som tidigare inte har dokumenterats inom det 

gemensamma IT-stödet. 

Sammanfattningsvis är slutresultatet av denna studies två forskningsfrågor att 

förändringen av IT-enheten påverkar hur IT-supporten utvecklas till följd av de förändringar 

som sker inom kommunens IT-användning. Våra framtida lösningar på hur kommunala IT-

enheter kan lösa hanteringen av supportärenden genom antingen fortsätta med att utveckla 

effektiviteten och de olika IT-stöden internt inom supportverksamheten, i takt med att de 

kommunala verksamheternas IT-användning ökar. Eller att den kommunala verksamheterna 

höjer kompetensnivå som finns bland de kommunala verksamheternas IT-användare genom 

att utveckla IT-system som bygger på KMS, där användarna har tillgång till samlad kunskap 

om IT-användning.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Utgångspunkten i vår undersökning är om det har skett förändring i supporten för IT-

användning. Det vi är intresserade av att höra är hur förändringar kring användningen av IT i 

kommunen har påverkat olika funktionsområden med avseende på support. Den bilden vi 

har fått kring användningen av IT i er verksamhet är att IT har fått en mer central roll, 

användare finns idag utanför kommunhusets väggar. Det betyder att IT-enheten inte längre 

enbart ska fokusera internt på kommunens anställda utan på kommunens medborgare, t.ex. 

elever och den stora ökning av servrar, digitala artefakter och program som ska hanteras 

skulle vi vilja studera hur supporten utvecklats för att hantera denna förändring. Vi vill mer 

specifikt fokusera på om och hur IT används för att möta de förändringar som sker inom 

supportuppdraget, används t.ex. nya former av digitala kanaler för support? Hur kan 

supporten utvecklas med hantering av IT, genom att utgå från hur interaktionen mellan 

hårdvara, mjukvara och användare sker?  
 

Inledning 
Förklara syftet av intervju för respondenten 
Antyder att intresseområdet för denna intervju handlar om hur förändringen av IT-

supporten i den offentliga verksamheten har förändrats. 
Förklara att respondenten när som helst får avbryta denna intervju, utan att han/hon 

behöver förklara varför. 
Innan denna information publiceras som uppsats har respondenten möjlighet att ta del av 

den analys som har gjorts på intervjun. 
 

Anonymitetsskydd: 
Information om respondententen kommer att kodas för att det inte ska vara möjligt att veta 

vem respondenten är. Den information som kommer att nämnas i transkriberingen av denna 

intervju, är respondentens kön och åldern.  
Ingen annan än vi två kommer att ta del av de inspelningar och anteckningar som har förts 

under samtalet mellan respondenten och intervjuarna. Detta material kommer att förvaras 

där andra individer inte kan ta del av informationen. 
 

 

 

 

 



 

 

Intervjuguide: 
Bakgrund 
Ålder 

Kön 

Utbildning 

Arbetstid i verksamheten 
 
Funktionsområde 
Hur många medarbetare är ni på enheten? 

Vilket funktionsområde är det du ansvarar för, och vad är områdets arbetsuppgifter 

Hur har ditt funktionsområde påverkats av att samhället börjar använda sig av mer och mer 

IT i vardagen, hur funktionsområde var tidigare och hur det har utvecklats i dagsläge? 

Vad är bra och dåligt med funktionsområde? 

Hur skiljer sig arbetssättet mellan ert funktionsområde och andra funktionsområden i denna 

verksamhet? 

Kan en identifiering av användarbeteendet hjälpa till att utveckla ert funktionsområde kring 

användningen av IT? Tar ni på något sätt hjälp av användarna när ni utvecklar ert system? 

 

IT användningen i kommunen 
Vad används IT till i kommunen 

Varför har verksamheten valt att utöka IT- användningen i kommunen, från kommunens 

interna IT-enhet till kommunens medborgare? 

Hur skiljer sig utökning av IT-användningen från hur det var tidigare och hur det är i 

dagsläget? 

Vad är bra och dålig med denna utökning av användning av IT? 

Hur märker ni inom ditt funktionsområde av denna ökning? 

 

Support 
Hur sker tillhandahållningen av information om IT-supportens tjänster från myndigheter i 

verksamheten? 

Hur tycker du att supportenhetens tjänster har förändrats med hjälp av IT? 

Vad är bra och dåligt med tjänsterna som erbjuds av supportenheten? 

Hur bestäms kvaliteten på support tjänsterna genom t ex snabbhet, fullständighet, eller 

liknande. 
 

IT-stöd för verksamheten 
Hur sker kommunikationen mellan de olika funktionsområdena och med de ni supportar? I 

sådant fall hur sker det med någon sorts infrastruktur eller liknande? 

Hur har processer och strukturer tagits fram för att förklara tillvägagångsättet för 

användningen av IT ska gå till? 

Vilka IT-stöd använder ni i ditt funktionsområde för att support?  



 

 
 
Framtiden 
Vad är det för framtidsvisioner i verksamheten? Hur kommer funktionsområdet att utvecklas 

för att följa den utveckling som sker kring IT och telefoni? 

Hur kan dessa funktionsområden inom tio år skapa ett bättre samspel mellan IT-supports 

delar? 
 

 


