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Sammanfattning
Det senaste decenniet har svenska skolor fått tillgång till stora mängder teknis-
ka hjälpmedel. Skolverket har de senaste åren kunnat konstatera att det finns ett 
stort behov av kompetenshöjning vad gäller IT-kunskaper hos pedagoger. Sam-
tidigt är tillgången på support för pedagoger på vissa håll begränsad. IT Service 
Management (ITSM) är en strategi för hur IT-tjänster kan hanteras för olika or-
ganisationer, och används för att se till att tjänsterna levereras med rätt kvalité 
och så kostnadseffektivt som möjligt. Syftet var att undersöka om ITSM, eller 
delar av strategin, fungerar som framgångsfaktorer som bidrar till att minska 
den tid pedagoger måste lägga på teknikstöd. Undersökningen skedde i form av 
två enkäter, där en var riktad mot IT-avdelningar och en mot skolrepresentanter.
Dessa båda enkäter skickades ut till 29 kommuner som valdes ut genom syste-
matiskt urval. Resultaten visade att en klar majoritet av respondenterna i kom-
muner som använder sig av delar av ITSM också anser att dessa komponenter 
är framgångsfaktorer för att minska behovet av teknikstöd. Resultaten visade 
också att det inte finns någon stark koppling mellan antalet ITSM-komponenter 
en kommun har och dess storlek.

Nyckelord: ITSM, kommun, utbildning, framgångsfaktor
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Abstract
During the last decade, Swedish schools have gained asset to a large amount of 
technical resources. The Swedish National Agency for Education has during the
last couple of years identified a big need of increasing the skills when it comes 
to knowledge in IT among the educators. At the same time the access to techni-
cal support for the educators is somewhat limited. IT Service Management is a 
strategy for handling IT services in different organisations, and is used to make 
sure that the services are delivered with the right quality and as cost-effectively 
as possible.The objective of this study is to examine if IT Service Management 
(ITSM), or parts of the strategy, works as a success factor that decrease the 
amount of time that educators have to spend with technical support. The investi-
gation consisted of two surveys, one was meant for the IT department and one 
was directed towards the representatives of the schools. Both of these surveys 
were sent to 29 municipalities that were selected through systematical se-
lection.The results showed that a clear majority of the respondents that use parts
of the ITSM strategy also think that these components are success factors that 
decrease the need of technical support. The results also show that there were not
any clear connections between the number of ITSM components used in a mu-
nicipality and the size of the municipality.

Keywords: ITSM, municipality, education, success factor
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Terminologi

Framgångsfaktor En faktor som, om den uppfylls, resulterar i ett 
positivt resultat.

ITSM IT Service Management

IT Informationsteknik
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I takt med den ökade digitalisering som skett i samhället de senaste åren ökar 
också IT-kostnaderna per anställd för olika verksamheter (de Oliveira, 2009).

Vad gäller IT-organisationer står IT-service för uppskattningsvis 70-80 procent 
av den totala utgiften (Marrone & Kolbe, 2011), vilket innebär att organisatio-
ner är beroende av att ha en fungerande strategi för att hantera detta.  IT Service
Management (ITSM) är en service- och kundinriktad strategi för att skapa ett 
ramverk som hanterar IT-tjänster för olika organisationer (Haverblad, 2007; Je-
hander & Nilsson, 2008).

Enligt en studie av Winniford m. fl. (2009) uppgav 45 procent av 364 tillfråga-
de IT-systemchefer i USA att deras företag använder någon form av ITSM-ram-
verk. I samma undersökning framkom att i utbildningssektorn använde enbart 
22 procent av ITSM-ramverk.

I takt med att IT har erövrat samhället har också skolornas läroplaner blivit allt 
mer inriktade på IT som läromedel och verktyg. I läroplanen för grundskolan 
står följande: "Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grund-
skola […] kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande" (Skolverket, 2011, s. 13).

Redan i början av 1970-talet gjordes satsningar för att introducera datoranvänd-
ning i skolor. Under 1980-talet satsades mellan en halv och en miljard kronor på
datorutrustning till grundskolan. 1994 tillsattes en IT-kommission av regeringen
för att främja användningen av informationsteknologi i skolorna. Mellan 1999 
och 2002 satsade regeringen ytterligare 1,3 miljarder på teknikstöd till skolorna 
(Tebelius et al., 2003).

Den höga datortätheten i dagens skolor ställer stora krav på teknisk support, vil-
ket medför stora kostnader (Tebelius et al., 2003, s. 7). Lars Källsäby (Center-
partiet) bekräftar bilden om problemen med teknik som strular i skolans värld. 
Han anser att både elever och personal förlorar värdefull tid på grund av att 
hanteringen av tekniken tar för lång tid (Sveriges Radio, 2014). I en rapport 
från Skolverket skriven 2009 fastslogs att hälften av grundskolelärarna fick 
vänta på teknisk support i mer än en dag (Skolverket, 2009).
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I forskningsprojektet Unos Uno framkom att följande bör göras när det gäller IT
i skolorna:

Montera  ner  den  direkta  konflikten  mellan  lärartäthet  och
teknikinköp genom att tydliggöra teknikkostnader, skilja kostnader
av  olika  slag  ifrån  varandra  (teknik,  undervisning),  och  tillåta
alternativ produktion av olika tjänster. […] Teknikproducenter ska
konkurrera med andra teknikproducenter, undervisningsproducenter
med andra undervisningsproducenter. (Grönlund et al., 2014, s. 39)

Den pedagogiska personalen ska fokusera mer på undervisning än krånglande 
IT-utrustning, men hur löses då support och hantering av datorer? I många and-
ra företag och verksamheter används ITSM som skiftar fokus från att enbart 
hantera IT-resurser till att leverera tjänster. Det är också en strategi som används
för att säkerställa att överenskomna servicenivåer och servicemål för IT-tjänster 
verkligen uppnås. (Haverblad, 2007, s. 9; Tan et al., 2009, s. 1)

ITSM har lanserats som en metod för att se till att rätt IT-tjänster levereras med 
rätt kvalité och så kostnadseffektivt som möjligt (Haverblad, 2007, s. 26). Kan 
ITSM, eller delar av metoden, vara en av framgångsfaktorerna för kommuner 
när det gäller att organisera teknikstödet till skolorna?

Haverblad (2007) menar att för att ITSM ska bli riktigt effektivt behöver samtli-
ga delar av metoden implementeras i organisationen. Med ITSM har tjänstele-
verantörerna inte längre råd att fokusera på teknik utan måste nu se till att leve-
rera kvalitativa tjänster och fokusera på sina kunder (Galup et al., 2009, s. 124).

I vissa fall kan en centraliserad IT-service öka kvaliteten i IT-leveranserna. Ett 
sätt att organisera en centraliserad IT-service är ITSM (Tan et al., 2007; Haver-
blad, 2007).

ITSM handlar inte bara om att leverera tjänster med bättre kvalité utan också 
om att kunna minska sina kostnader. Enligt Galup et al. (2009, s. 126) kan IT-
organisationen spara så mycket som 48 procent genom att implementera ITSM-
delarna.

Att nyttja IT som en tjänst, i motsats till att driva IT-verksamhet internt, har vi-
sat sig vara intressant för offentliga verksamheter. Detta beror på att de aktuella 
verksamheterna fick en större möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, i 
stället för att behöva lägga tid och energi på arbete med IT (Libell, 2013). Få 
kommuner väljer dock att lägga ut sin IT-verksamhet på entreprenad, även om 
det finns undantag så som Falkenbergs kommun som har lagt ut IT-driften på 
externa leverantörer sedan mitten av 1990-talet (Lindström, 2009).

I denna studie undersöks vad som krävs för att pedagoger ska kunna minska 
den tid de lägger på IT-stöd, för att på så sätt ta reda på hur de på bästa sätt får 
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en välfungerande skola i dagens IT-samhälle. På grund av att ITSM är så vida 
använt, inte minst i den här delen av världen, undersöks om just denna strategi 
svarar upp mot behoven som finns.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med studien är att undersöka om ITSM, eller delar av metoden, fungerar 
som framgångsfaktorer som bidrar till att minimera den tid pedagoger måste 
lägga på teknikstöd.

1.3 Avgränsningar

I denna studie undersöks endast kommunala skolor, då idén är att se bland annat
hur kommunikation mellan skola och en centraliserad IT-avdelning fungerar.

Av Sveriges 290 kommuner blev 29 utvalda att delta i undersökningen. Att inte 
ha en större undersökningsgrupp motiveras med att det skulle vara svårare att få
svar från alla, vilket sannolikt skulle leda till en lägre svarsfrekvens och därmed
ett osäkrare resultat. 

1.4 Detaljerad problemformulering

• Har stödet organiserats utefter hela eller delar av ITSM-metoden?

• Vilka framgångsfaktorer har skolorna respektive IT-avdelningarna upp-
levt?

• Hur skiljer sig bilden av framgångsfaktorerna mellan kommunerna?

1.5 Översikt

I kapitel 2 presenteras bakgrundsmaterial till studien. Exempelvis redovisas teo-
rier och begrepp som har varit relevanta vid undersökningen. Här presenteras 
även tidigare forskning inom det studerade området och en förklaring till varför 
denna studie är relevant att genomföra. I kapitel 3 beskrivs den använda meto-
den och kapitlet innehåller bland annat en förklaring till insamlingsmetoden och
enkätens utformning samt en diskussion kring reliabilitet och validitet. I kapitel 
4 presenteras resultatet och i kapitel 5 analyseras resultaten. I kapitel 6 redogörs
för de slutsatser som har kunnat dras från undersökningen och resultaten. Till 
sist följer källförteckning och bilaga med intervjufrågor.
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2 Bakgrundsmaterial
2.1 Teori

2.1.1 ITSM 

Då undersökningen grundar sig på ITSM är det relevant att redogöra för vad
detta begrepp egentligen innebär. Det finns flera olika definitioner. En är formu-
lerad av Haverblad (2007) och lyder på följande sätt:

IT Service Management är en strategi som ska säkerställa att IT-tjänster levere-
ras med överenskomna servicenivåer och omfattar IT-processer som kan etable-
ras och förbättras för effektiv och kontrollerad tjänsteleverans med hög kvalitet
och det på ett kostnadseffektivt sätt. IT Service Management sträcker sig från
driftsättning till avveckling av IT-tjänster och innebär service- och kundfokus,
tjänsteorientering, målstyrning, prestandamätning, kvalitetsledning samt proces-
sorientering och en organisationskultur som kännetecknas av dessa delar (s. 9).

Jehander & Nilsson (2008) har en liknande definition av begreppet och menar
att ITSM utgörs av principer och riktlinjer med syfte att ”designa, leverera och
upprätthålla IT-tjänster, till en överenskommen nivå av kvalitet i syfte att stödja
affärsverksamheten” (s. 9).

Med service i Service Management menas flera olika typer av komponenter.
Bland annat kan det syfta på personer, processer eller teknologi som kopplas
samman (Galup et al., 2009, s. 124). Samma författare hävdar att de processer
som finns i en IT-verksamhet som inkluderas i ITSM står för 60-90 procent av
den totala ägandekostnaden. Att använda ITSM i stället för att använda dessa
processer i dess nuvarande användningsform skulle vara kostnadseffektivt (Gal-
up et al., 2009, s. 124).

För att ITSM som strategi ska gå att tillämpa krävs att kunna se hur de proces-
ser som ingår i ITSM är relaterade till de andra områdena i en IT-verksamhet.
Detta menar Haverblad (2007), som förklarar att om ”IT Service Management
blir och hanteras som en isolerad del blir inte heller effekterna av och fördelarna
med en tillämpning enligt mål och förväntningar” (s. 48).

Enligt Haverblad (2007) är figur 1 ett helhetsperspektiv över de delar som mås-
te finnas på plats för att en IT-verksamhet ska vara effektiv. Hon menar att dessa
delar är relaterade till varandra och inte isolerade. De olika delarna är förutom
strategi bland annat, som figur 1 visar, resurser, drift och revision (s. 49).
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Figur 1. En helhetsbild över de delar som bör finnas på plats för att en IT-verksamhet ska
vara effektiv (Haverblad, 2007).

Det finns flera ramverk för ITSM, med mål att underlätta den interna kontrollen
av IT i organisationer (Cater-Steel et al., 2006; Iden & Langeland, 2010). Några
av dessa ramverk finns kortfattat beskrivna i kapitel 2.1.2-2.1.4. Galup et al.
(2009) belyser utvecklingen av ITSM och att evolutionen har skett i form av att
ITIL har inspirerat BS 15000, som senare blev ISO 20000. De anser också att
andra metoder har influerat ITSM, men att dessa har haft en mindre inverkan.

2.1.2 ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL beskrivs som en samling av så kallade ”Best Practise”, med vilket menas
att dessa är tänkta att vara de bästa möjliga lösningarna, utgivna av the British
office of Government Commerce (Sutherland, 2012). Enligt Cater-Steel et al.
(2006) är ITIL uppdelat i två nivåer: en taktisk nivå och en operativ nivå. Både
dessa nivåer utgörs i sin tur av olika processer. 

På den taktiska nivån innefattas processerna Service Level Management, Finan-
cial Management, Capacity Management, IT Service Continuity Management
och Availability Management. Den operativa nivån består i stället av Service
Desk, Incident Management, Problem Management, Change Management, Re-
lease Management och Configuration Management.

Användandet av ITIL har fått starkt fäste i Europa, inte minst i offentlig sektor.
Australien ligger i framkant när det gäller implementering av ITIL och i Nord-
amerika är ITIL på frammarsch (Cater-Steel et al., 2006). Från ITIL har även
flera andra ramverk utvecklats. Några exempel på sådana är HP ITSM Refe-
rence Model, IBMs IT Process Model och Microsofts MOF (Marrone & Kolbe,
2011).
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2.1.3 BS 15000 och ISO/IEC 20000 standard

BS 15000. som är influerat av ITIL, utvecklades av BSI (British Standard Insti-
tution) och grunden lades 1989 när en kommitté för Service management grun-
dades. 2004 startade planerna för att skicka in BS 15000 som förslag för att bli
ISO-standard  och  2005  blev  BS  15000,  med  några  modifieringar,  ISO/EIC
20000. Denna standard är i linje med ITIL och en stor styrka med BS 15000 är
att den är i linje med ISO 9000 (Dugmore, 2005; Dugmore, 2006; Galup et al.,
2009).

2.1.4 COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

COBIT togs fram 1992 av The Information Systems Audit and Control Associa-
tion (ISACA) och The IT Governance Institute (ITGI). COBIT bygger på ram-
verket COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treasway Com-
mission), från 1985, vilket är tänkt att stödja finansiell rapportering. Det är ett
ramverk som används av organisationer för att på bästa sätt kontrollera att an-
vändandet av IT syftar till att nå organisationens mål. Användningen av ramver-
ket är utbredd bland en mängd olika organisationer runt om i världen. (Ridley et
al., 2004; Haverblad, 2007, s. 59)

2.2 Tidigare forskning

Den tidigare forskningen om IT och skolor med fokus på teknik är begränsad.
En  studie  som angränsar  till  det  aktuella  studieområdet  är  utförd  av  Libell
(2013). I denna undersöktes bland annat på vilket sätt verksamhet inom den of-
fentliga sektorn påverkas av att nyttja IT som en tjänst, i stället för att driva IT-
verksamhet internt. Resultatet av studien visade att nyttjande av IT på detta sätt
var intressant för offentliga verksamheter, eftersom det gav en större möjlighet
för verksamheterna att fokusera på sin kärnverksamhet (Libell, 2013). 

En liknande undersökning är  gjord av Häggström & Salomonsson (2008).  I
denna undersökning studerades hur tjänstekataloger kan användas för att under-
lätta arbetet i kommunal verksamhet. Författarna kom fram till att de kommuner
som medverkade i undersökningen redan, i olika utsträckning, arbetade tjänste-
orienterat. Av studien drogs slutsatsen att det är av stor vikt att matcha kommu-
nernas verksamhet med de behov som finns bland medborgarna, för att kunna
leverera tjänster så effektivt som möjligt (Häggström & Salomonsson, 2008).

En annan studie handlar om implementeringen av ITSM på ett europeiskt uni-
versitet och vilka lärdomar som har dragits därifrån (Iden, 2009). Det finns även
en studie kring en ITSM-modell för kinesiska universitet. Där undersöktes hur
de med hjälp av ITIL kan bygga en IT-service-modell anpassad för kinesiska
universitet. Den består av en organisationsmodell, en processmodell och en tek-
nologimodell. I artikeln framgår dels att universitet karaktäriseras av en själv-
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ständighet mellan avdelningarna, och dels att skillnaderna mellan ett traditio-
nellt företag och ett universitet, vad gäller IT-hantering, bestod i att arbetsbör-
dan varierade under  terminerna vid  universitetet.  Det  konstaterades  att  det  i
skolvärlden  fanns  ett  stort  fokus  på  nätverkskonstruktion  (Zhen  &  Xin-yu,
2007).

En undersökning om ITSM har också gjorts inom den offentliga sektorn i Au-
stralien, dock gällde det  en vårdinrättning. Fokus låg på framgångsfaktorer och
bland annat förordades en centraliserad IT-service (Tan et al., 2007).

Skolverket har 2009 och 2013 studerat hur IT används i skolorna. I rapporten
från 2009 fastslogs att hälften av grundskolelärarna fick vänta på teknisk sup-
port i mer än en dag (Skolverket, 2009). I rapporten från 2013 framgick att en
knapp majoritet av gymnasieeleverna hade tillgång till vad som kallas för 1 till
1, det vill säga en personlig dator per elev. Det framgick också att behovet av
teknisk IT-support fortfarande är lika stort som 2009. Rapporten visade även att
det är vanligare att få IT-support omgående i friskolor än i kommunala skolor.
(Skolverket, 2013)

I en doktorsavhandling av Hansson (2013) undersöktes den förändring som sker
när en verksamhet som skolan, som menas vara väl etablerad, ställs inför de
ändrade förutsättningar som verksamhetsintegrering av den moderna tekniken
innebär. Bland annat framkom att denna process kräver till och en väl fungeran-
de ledning. I  avhandlingen konstaterades det även att  de behov som lärarna
upplever i sin undervisning behöver vara utgångspunkten för den fortsatta ut-
forskningen och användningen av olika typer av teknik (Hansson, 2013).

Under läsåret 2011/12 utförde Skolinspektionen (2012) en granskning av under-
visningen i fyra olika ämnen för att ta reda på om skolan arbetade med IT på ett
strategiskt sätt och undersöka huruvida elevernas kunskapsutveckling gynnades.
I resultatet av granskningen framkom att användningen av IT i undervisningen
brast på flera punkter. En av punkterna handlade om lärarnas behov av kompe-
tensutveckling. Detta ansågs inte ha tillgodosetts. Skolinspektionen (2012) me-
nade även att skolor har köpt in IT-utrustning utan att samtidigt satsa på att ut-
veckla användandet av IT på ett sätt som gynnar både lärarnas arbetssituation
och elevernas kunskapsutveckling. I stället har skolorna enligt Skolinspektionen
(2012) nöjt sig med att ”använda IT-utrustningen för att effektivisera admini-
stration, planering och organisation av arbetet” (s. 1). Vissa skolor hade även
problem med bristande support när det gällde IT, och hade även en kommunal
verksamhet som själva förvaltade IT-utrustningen, vilket gjorde att ingen sär-
skild hänsyn togs till skolorna och deras arbetssätt (Skolinspektionen, 2012). 

Vad gäller ITSM som helhet finns det flera vetenskapliga artiklar och studier
som behandlar bland annat framgångsfaktorer/riskfaktorer, olika ramverk och
artiklar som försöker att förklara vad ITSM är.
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Marrone & Kolbe (2011) har undersökt påverkan av ITSM-ramverk på IT-orga-
nisationer. De har studerat hur respondenterna, som till största delen är chefer
inom sin organisations IT-avdelning, upplever att antalet implementerade ITIL-
processer påverkar hur mogen implementeringen av ITIL upplevs vara. I studi-
en framkom att ju fler processer som är implementerade, desto mer mogen upp-
levdes ITIL-implementeringen vara.

Wan et al. (2008) har identifierat riskfaktorerna vid implementeringen av ITSM.
De fann  sex  huvudriskfaktorer,  vilka  var  följande:  målet  med  projektet  var
oklart, personal på två sidor saknade adekvat och effektiv kommunikation, an-
svariga på företaget visade inte att implementeringen av projektet är viktig, or-
ganisationens företagsstrategi var inte tydlig, kompetensflykten i organisationen
var allvarlig, planeringen och designen av IT-infrastrukturen för företaget var
orimlig.

I ett examensarbete om upplevelserna vid införandet av ITIL kom Sellman &
Fasth (2007) fram till att alla respondenterna upplevde införandet som positivt
och att respondenterna var övertygade om att ITIL var bra för verksamheten. Av
de fem genomförda intervjuerna var två med företrädare för kommuner. Skill-
naderna mellan den offentliga verksamheten och den privata bestod enligt un-
dersökningen bland annat i förändringsbenägenhet, tidsåtgång och beslutsvägar.

2.3 Övriga begrepp

Då det som studeras i detta examensarbete är kommunal verksamhet krävs en
förklaring av vad en kommun innebär. Sverige består av 290 kommuner och
kommunerna ansvarar för ”en stor del av den samhällsservice som finns där vi
bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreom-
sorg.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Kommunerna styrs av politiker som är valda av invånarna i varje kommun, vil-
ket innebär att medborgarna har stor möjlighet att påverka sina beslutsfattare
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).

2.4 Studiens relevans

Det denna studie tillför till forskningsområdet är en undersökning kring vilka
framgångsfaktorer som minskar den tid pedagoger behöver lägga på IT-stöd, då
det inte finns tidigare studier på detta område. Det är relevant eftersom en väl-
fungerande IT-organisation är en förutsättning för en välfungerande skola.
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2.5 Sammanfattning 

I denna undersökning ligger Haverblads (2007) idéer och teorier till grund för
både enkäten och en del av analysen och diskussionen. Det är dock viktigt att
visa på den bredd av ramverk och definitioner som omgärdar ITSM, då det är
en strategi som utvecklats till att passa flera olika typer av verksamheter. Just
för denna typ av undersökning stämde dock grundtankarna kring ITSM, det vill
säga inte något av de vidareutvecklade ramverken, bäst eftersom det vid under-
sökningens start inte fanns information kring vilka strategier olika kommuner
använder sig av. Därför passade det bäst att använda en så bred strategi som
möjligt.
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3 Metod
3.1 Insamlingsmetod

Denna undersökning genomfördes genom användandet av en kvantitativ metod,
i form av enkäter. Enkäter är en typ av surveyundersökningar, vilket var en väl 
fungerade strategi för att uppnå syftet med denna studie då denna typ av under-
sökningar ger en överblick och används för att uppdatera kunskaper om ett ak-
tuellt område. Det gäller att veta hur det ser ut just nu (Denscombe, 2009, s. 
25). Enligt Denscombe (2009) är också enkäter eller surveyundersökningar ett 
väl valt tillvägagångssätt att använda vid sökande efter konkreta saker, det vill 
säga saker som på olika sätt kan mätas och/eller registreras så fullständigt som 
möjligt (s. 26).

Enkäterna skickades till respondenterna via e-post, då detta till skillnad från ex-
empelvis postenkäter och telefonintervjuer är ett snabbt, enkelt och billigt sätt 
att nå sin undersökningsgrupp (Denscombe, 2009, s. 27). Enligt Denscombe 
(2009, s. 28) påverkas svarsfrekvensen av det visuella intrycket enkäten ger, 
och hur enkelt den kan besvaras och returneras. Detta var därför viktigt att tän-
ka på vid utformandet av enkäterna.

Frågorna som ingick i undersökningen hade fasta svarsalternativ, vilket är lämp-
ligt att välja vid användandet av en kvantitativ analys (Patel & Davidson, 2003, 
s. 75).

3.2 Urval

Fokus i denna studie är kommunala skolor eftersom det gav en så stor urvals-
grupp som möjligt. 2013 hade 82,3 procent av eleverna från förskolan till gym-
nasiet kommunen som huvudman (Skolverket, 2014).

För att välja ut ett antal kommuner användes ett systematiskt urval, vilket inne-
bär ett system för att välja ut respondenter används, men att det finns ett visst 
mått av slump i exakt vilka som blir utvalda (Denscombe, 2009). 

Att ett systematiskt urval användes och det faktum att det finns exakt 290 kom-
muner i Sverige gav alla en lika stor chans och ett urval där det oavsett skulle 
finnas med 29 kommuner. Genom denna typ av urval undviks risken att aktivt 
välja eller välja bort enskilda kommuner, som exempelvis det finns en relation 
till, eller förutfattade meningar om. Där igenom vinklas inte resultatet.

Kommunerna numrerades efter alfabetisk ordning, och därefter slumpades ett 
nummer mellan 1 och 9 fram, vilket blev 7. Detta innebar att alla kommuner 
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med ett nummer som slutar på 7 i den alfabetiskt ordnade listan blev utvalda. 
Totalt var det 29 av Sveriges 290 kommuner som deltog i undersökningen.

3.3 Genomförande

Till en början kontaktades samtliga 29 kommuner som via e-post blev utvalda 
att delta i undersökningen. I det inledande e-postmeddelandet efterfrågades tele-
fonnummer och e-postadress till dels en representant för IT-avdelningen, dels 
en IT-kunnig representant för skolorna. 21 kommuner svarade på detta medde-
lande. Resterande kontaktades via telefon, och fick i de flesta fall kontaktupp-
gifter till IT-avdelningen med uppmaning om att där fråga vem som var aktuell 
att tala med. I de flesta fall räckte det med ett e-postmeddelande för att få reda 
på vilka personer som borde kontaktas, men i flera fall krävdes många samtal 
och i ett par kommuner nåddes inte någon person som ansåg sig kunna svara på 
någon av enkäterna trots en stor mängd telefonsamtal och e-postmeddelanden. 
Endast ett fåtal respondenter svarade utan påminnelser.

3.3.1 Enkätens utformning

Frågorna i enkäten baserades på Angelica Haverblads bok IT Service Manage-
ment i praktiken (Haverblad, 2007, s. 42), där hon listade ett antal frågor för att 
se huruvida det finns effektiva IT-processer i organisationen och således få reda 
på vad ITSM kan hjälpa den egna organisationen att förbättra. De frågor som 
valdes ut ansågs vara mest relevanta sett ur ett skolperspektiv. Vissa av frågorna
anpassades i viss mån så att dessa skulle passa skolverksamheterna mer. Resul-
tatet blev till IT-avdelningarna följande frågor, och till samtliga frågor fanns 
svarsalternativen ”ja” och ”nej”:

1. Har ni en tjänstekatalog?

2. Implementeras ny mjukvara och hårdvara i produktionsmiljö först efter 
att ha testats ordentligt i en testmiljö?

3. Finns det en komplett och uppdaterad förteckning över all hårdvara, 
mjukvara och dokumentation?

4. Löses roten till problemet vid en incident och inte bara med en tillfällig 
lösning?

5. Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för framtida krav på ka-
pacitet och tillgänglighet?

6. Finns det överenskomna servicenivåmål med skolverksamheterna, för 
de olika IT-tjänsterna?

7. Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och kan de följas upp?
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8. Finns det en process för kontraktshantering för skolornas datorer?

9. Är roller, ansvar och befogenheter tydligt definierade och förankrade?

10. Vilka andra framgångsfaktorer har ni upplevt när det gäller att minimera
den tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

Till samtliga frågor utom den sista fanns en följdfråga om huruvida personalen 
ansåg att detta är en framgångsfaktor för att minska den tid som pedagoger läg-
ger på teknikstöd. På fråga 1 fanns också följdfrågan om huruvida tjänstekatalo-
gen innehåller separata tjänster för skolverksamheterna.

Till skolrepresentanterna ställdes samma huvudfrågor, förutom den första frå-
gan där det frågades om det var en tjänstekatalog med tjänster anpassade för 
skolorna. Deras fråga var även formulerad på så sätt att det frågades om repre-
sentanterna ansåg att de har, istället för om de har. Dessutom fanns svarsalterna-
tivet ”vet ej” med i skolrepresentanternas enkät, eftersom de inte ansågs ha 
samma kunskap som IT-avdelningen då de inte arbetar direkt med dessa punk-
ter. I skolrepresentanternas enkät ingick också en fråga kring huruvida de ansåg 
sig vara nöjda med teknikstödet de hade i dag. Även när det gällde denna vari-
ant av enkät fanns en följdfråga huruvida representantera ansåg att detta var en 
framgångsfaktor. Genom enkäten gick det där igenom att utläsa vad de ansåg 
vara en bra strategi, det vill säga vilka framgångsfaktorer de upplevde minska 
den tid som pedagogerna behövde lägga på teknikstöd, vilket var syftet med un-
dersökningen. 

När resultatet av enkäten hade samlats in analyserades detta genom att leta efter
mönster, bland annat genom att ställa IT-avdelningarnas svar mot skolrepresen-
tanternas svar men också genom att ta fram en korrelationskoefficient där kom-
munernas storlek jämförs med det antal i undersökningen förekommande 
ITSM-delar  kommunen anser sig använda.

3.4 Statistisk metod

Delar av studien utgörs av en statistisk jämförelse, där antal invånare i kommu-
nerna sätts i relation till hur många ITSM-komponenter som har implemente-
rats.   Det som mäts är korrelationen, vilket enligt Nationalencyklopedin (2015) 
är en ”term för statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter”. För att 
ha ett mått på korrelationen används en korrelationskoefficient. Denna uttrycks 
i ett värde mellan -1 och 1, där ett värde nära -1 innebär en stark negativ korre-
lation och ett värde nära 1 är en stark positiv korrelation. (Britton & Garmo, 
2002, s. 75; Rice, 2007, s. 142)
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Formeln för att räkna ut korrelationskoefficienten r följer efter tabell 1.

Tabell 1: Variabelförteckning för uträkning av korrelationskoefficient.

Variabel Förklaring

x Första variabeln att jämföra

y Andra variabeln att jämföra

x̄ Medelvärdet av den första variabeln

ȳ Medelvärdet av den andra variabeln

i Numret på första variabeln i en serie

n Antalet värden

x i Variabelvärdet av i:te x-variabeln

y i Variabelvärdet av i:te y-variabeln

r Korrelationskoefficienten

x̄=
∑
i=1

n

xi

n

ȳ=
∑
i=1

n

y i

n

r=
∑
i=1

n

(x i−x̄)( yi− ȳ)

√(∑i=1
n

( xi− x̄)
2∑
i=1

n

( y i− ȳ )
2)

x och y är variablerna som det söks ett samband mellan. I denna undersökning 
är det antal invånare i en kommun i relation till hur många ITSM-komponenter 
de tillfrågade anser sig tillämpa. x̄ och ȳ är respektive variabels medelvär-
de.

I analysen av den insamlade datan användes främst ett kvantitativt tillväga-
gångssätt, där siffror istället för ord är den fundamentala analysenheten. Efter 
att datan kvantifierats analyserades dessa med hjälp av en statistisk metod. Den 
statistiska metoden är i detta fall en gruppering och organisering av data, där re-
sultatet presenterades i tabeller. I denna undersökning var all data antingen dis-
kret (med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”) eller som i fallet med frå-
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gan om vilka andra framgångsfaktorer de tillfrågade har upplevt, där datan är av
kvalitativ typ (Denscombe, 2009, s. 320-331).

3.5 Reliabilitet och validitet

God reliabilitet innebär att undersökningen är utförd på ett tillförlitligt sätt (Pa-
tel & Davidson, 2003, s. 98). Reliabiliteten för undersökningen bör vara relativt
hög med tanke på att 29 av 290 kommuner deltar i undersökningen, vilket är en 
ganska hög procentandel i sammanhanget. Något som kan minska reliabiliteten 
är att fel person i organisationen svarar på frågorna. I vissa kommuner kanske 
det inte är självklart vem som ska svara på frågorna, eftersom organisationen 
kan se ut på olika sätt.

När det gäller validitet handlar det om huruvida det som undersöks är det som 
avses att undersökas (Patel & Davidson, 2003, s. 98). Det är svårt att uppskatta 
hur bra validiteten för undersökningen är eftersom det finns flera faktorer som 
kan påverka synen på framgångsfaktorer. 
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4 Resultat
Vid undersökningen mottogs 49 av 58 möjliga svar på enkäterna, vilket ger en 
svarsfrekvens på 84 procent. Totalt svarade 24 kommuner på enkäten för skolre-
presentanter och 25 kommuner på enkäten för IT-avdelningar, men eftersom det
i en av kommunerna var samma person som svarade på båda enkäterna valdes 
denna kommun vid jämförelsen av vad IT-avdelningarna respektive skolrepre-
sentanterna tyckte. 

Visserligen ingår bara ett urval av alla ingående delar av ITSM, men resultatet 
visar ändå att den stora majoriteten av kommunerna använder sig av hela, eller 
delar av metoden. Endast en av de 23 IT-avdelningarna svarade nej på samtliga 
frågor om vilka delar av ITSM de använder.

Kommunerna som ingår i undersökningen är av varierande storlek, från Norsjö 
med drygt 4 000 invånare till Göteborg med över en halv miljon. För att se om 
de stora kommunerna hade en högre implementering av ITSM än de mindre 
gjorde jämfördes storleken på kommunerna och hur många av de undersökta 
faktorerna som kommunernas IT-avdelningar använde sig av. Denna jämförelse 
gav en korrelationskoefficient på 0,29, vilket innebär att relationen mellan de 
två värdena inte är särskilt stark. Nedan Tabell 2 visar de kommuner som har in-
gått i undersökningen presenteras med namn och antal invånare:
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Tabell 2. Kommunerna som har ingått i undersökningen och deras invånarantal år 2014
(Statistiska centralbyrån, 2015).

Kommun Antal invånare
Arvika kommun 25 771
Borgholms kommun 10 681
Danderyds kommun 32 295
Essunga kommun 5 538
Gagnefs kommun 10 024
Göteborgs stad 541 145
Heby kommun 13 490
Håbo kommun 20 034
Jokkmokks kommun 5 086
Katrineholms kommun 33 268
Kumla kommun 21 016
Leksands kommun 15 252
Ljusnarsbergs kommun 4 913
Mariestads kommun 23 921
Mölndals stad 62 927
Norsjö kommun 4 180
Osby kommun 12 828
Ronneby kommun 28 221
Skinnskattebergs kommun 4 434
Stenungsunds kommun 25 275
Surahammars kommun 9 918
Sölvesborgs kommun 16 959
Torsås kommun 6 925
Ulricehamns kommun 23 244
Vansbro kommun 6 694
Vårgårda kommun 11 089
Åmåls kommun 12 326
Älvsbyns kommun 8 171
Östra Göinge kommun 13 864
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4.1 Förekomsten av ITSM-komponenter i kommunernas 
organisering av IT till skolorna

4.1.1 Enkätsvaren

I tabell 3 redogörs för IT-avdelningarnas svar när det gäller förekomsten av oli-
ka ITSM-komponenter.

Tabell  3.  IT-avdelningarnas  svar  på  huruvida  deras  organisation  använder respektive
ITSM-komponent. 

FrågaJa Nej
Har ni en tjänstekatalog? 10 14

Implementeras ny mjukvara och hårdvara i
produktionsmiljö först efter att ha testats

ordentligt i en testmiljö?

12 12

Finns det en komplett och uppdaterad förteckning
över all hårdvara, mjukvara och dokumentation?

16 8 

Löses roten till problemet vid en incident och inte
bara med en tillfällig lösning?

17 7

Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för
framtida krav på kapacitet och tillgänglighet?

6 18

Finns det överenskomna servicenivåmål med
skolverksamheterna, för de olika IT-tjänsterna?

9 15

Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och
kan de följas upp?

14 10

Finns det en process för kontraktshantering för
skolornas datorer?

16 8

Är roller, ansvar och befogenheter tydligt
definierade och förankrade?

14 10
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I tabell 4 presenteras skolrepresentanternas svar när det gäller förekomsten av
olika ITSM-komponenter.

Tabell 4. Skolrepresentanternas svar på huruvida deras organisation använder respektive
ITSM-komponent. 

FrågaJa Nej
Anser ni att er kommun har en tjänstekatalog med

tjänster anpassade för skolorna?
10 13

Implementeras ny mjukvara och hårdvara i
produktionsmiljö först efter att ha testats

ordentligt i en testmiljö?

11 12

Finns det en komplett och uppdaterad förteckning
över all hårdvara, mjukvara och dokumentation?

9 14

Löses roten till problemet vid en incident och inte
bara med en tillfällig lösning?

10 13

Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för
framtida krav på kapacitet och tillgänglighet?

6 17

Finns det överenskomna servicenivåmål med
skolverksamheterna, för de olika IT-tjänsterna?

9 14

Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och
kan de följas upp?

4 19

Finns det en process för kontraktshantering för
skolornas datorer?

12 11

Är roller, ansvar och befogenheter tydligt
definierade och förankrade?

13 10

Är ni nöjda med teknikstödet för skolorna som
finns i er kommun idag?

11 11

Vilka andra framgångsfaktorer har ni upplevt när
det gäller att minimera den tid pedagoger

behöver lägga på teknikstöd?

 

4.1.2 Tjänstekatalog

Antalet  skolrepresentanter  som anser  att  det  finns  en tjänstekatalog som har
tjänster anpassade för skolorna är ungefär lika många som antalet representanter
från IT-avdelningarna som uppger att kommunen har en tjänstekatalog. Här fö-
refaller de vara ganska synkroniserade. Trots att kommunerna i diagram 1 en-
dast svarat på frågan om de har en tjänstekatalog överhuvudtaget tyder svaren
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på att det antal kommuner som använder sig av en tjänstekatalog ungefär mot-
svarar det antal som har en katalog särskilt anpassad för skolan och dess verk-
samhet. Nio av tio kommuner som har en tjänstekatalog har nämligen separata
tjänster för skolverksamheterna. 

4.1.3 Mjukvaruimplementering

När det gäller huruvida ny mjukvara och hårdvara implementeras först efter att
ha testats tycker hälften av IT-avdelningarna att det stämmer, medan hälften har
uppgett att detta inte sker. Ungefär samma siffror finns bland skolrepresentan-
terna, där elva menar att det görs medan tolv uppger att det inte är något som
förekommer i deras verksamhet.

4.1.4 Komplett och uppdaterad förteckning av hårdvara, mjukvara och 
dokumentation

En majoritet, närmare bestämt 2/3 av IT-avdelningarna menar att det finns en
förteckning av hårdvara, mjukvara och dokumentation i deras kommun. Här har
skolornas representanter en annan åsikt, då endast nio av 23 personer anser att
en förteckning av detta slag finns.

4.1.5 Löses roten till problemen?

Av IT-avdelningarnas svar att döma är den mest förekommande ITSM-kompo-
nenten i undersökningen en problemlösningsmodell som syftar till att lösa roten
till problemet vid en incident i motsats till att bara använda sig av tillfälliga lös-
ningar. Även bland skolrepresentanterna är det många som anser att de i den
egna kommunen löser roten till problemen. 

4.1.6 Kapacitets- och tillgänglighetsplaner

Flest nej, det vill säga icke-förekomster av en särskild ITSM-komponent, svara-
de IT-avdelningarna på frågan om det finns kapacitet- och tillgänglighetsplaner
som syftar till att visa på framtida krav. En sådan stark majoritet bland svaren
finns inte på någon annan av undersökningsfrågorna till IT-avdelningarna, vare
sig det är ja-svar eller nej-svar. 18 av 24 svaranden menar att detta inte finns i
deras kommun. Detta tycks tyda på att denna ITSM-komponent inte är väl eta-
blerad bland kommunernas IT-avdelningar. Även skolrepresentanterna anser  att
det finns en brist på kapacitets- och tillgänglighetsplaner. Nästan 2/3 svarar att
en sådan inte finns hos dem. Dock skulle denna höga siffra delvis kunna bero på
att flera skolrepresentanter har svarat att de inte vet om denna typ av plan finns
i deras kommun eller inte.

4.1.7 Servicenivåmål med skolverksamheterna

Endast nio skolrepresentanter och nio representanter för IT-avdelningarna sva-
rar att de har överenskomna servicenivåmål. De verkar därmed i stort sett vara
överens om att detta är en bristvara i de tillfrågade kommunerna.
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4.1.8 Mätbarheten för servicenivåer

IT-avdelningarna svarar i relativt hög utsträckning att de kan mäta de serviceni-
våmål de har satt upp. Fjorton av de tillfrågade anser att det är en möjlighet som
finns medan resterande tio inte menar att de gör detta. När det gäller skolrepre-
sentanternas svar finns här den ITSM-komponent som tycks vara sämst imple-
menterad bland dem, då endast fyra av 23 skolrepresentanter svarar att service-
nivåerna kan mätas på ett tillförlitligt sätt, samt att de kan följas upp. Resteran-
de har svarat att servicenivåerna inte kan mätas eller att det är oklart om det går
att göra. Detta var den fråga bland skolrepresentanterna där det fanns starkast
majoritet bland svaren. Det är därmed en stor skillnad mellan vad IT-avdelning-
arna och skolrepresentanterna har för åsikt när det gäller denna fråga. I kapitel
4.1.7 framgår att många inte har servicenivåmål och kapacitets- och tillgänglig-
hetsplaner.  Vissa avdelningar  säger även att  de kan mäta servicenivåer,  men
uppger samtidigt att de inte har satt upp några sådana mål.

4.1.9 Process för kontraktshantering för skolornas datorer

IT-avdelningarna anser i högre grad än skolrepresentanterna att det finns en pro-
cess för kontraktshantering. 2/3 av IT-avdelningarna svara att det finns en sådan
process, medan ungefär hälften av skolrepresentanterna svarar detsamma.

4.1.10 Roller, ansvar och befogenheter

På frågan huruvida roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och
förankrade är IT-avdelningarna och skolrepresentanterna i hög grad överens. IT-
avdelningarna svarar ja i 14 av 24 fall medan motsvarande siffra bland skolre-
presentanterna är 13 av 23. 

20



Upplevda framgångsfaktorer för kommunal IT-support – Är ITSM svaret på
pedagogernas önskan om att minska supportbehovet?

Pehr Thorson 2015-10-29

4.2 Framgångsfaktorer

I detta avsnitt följer tabell 5 och tabell 6 där det redogörs för huruvida respekti-
ve fråga anses utgöra en framgångsfaktor som kan bidra till att pedagogerna be-
höver ägna mindre tid åt teknikstöd. I tabell 5 är det ur IT-avdelningarnas syn-
vinkel och i tabell 6 är det följaktligen ur skolrepresentanternas synvinkel. Som
beskrivet i tidigare avsnitt motsvarar innehållet i fråga ett för IT-avdelningarna
innehållet i fråga två för skolrepresentanterna.

Tabell  5.  Antalet  IT-avdelningar som svarat  på  respektive  fråga,  hur många  som har
svarat ”Ja” samt hur stor procentsats dessa ”Ja”-svar innebär.

IT-avdelningarnas svar på vad som är framgångsfaktorer
Fråga Totalt  antal

svarande
Antal "Ja" Procentandel "Ja"

Tjänstekatalog 11 8 73%
Mjukvaru-/hårdvarut
est

15 12 80%

Förteckning 18 14 78%
Problemlösning 20 19 95%
Kapacitets-  och
tillgänglighetsplan

12 8 67%

Servicenivåmål 12 11 92%
Kan  servicenivåer
mätas?

15 11 73%

Kontraktshantering 18 13 72%
Roller 16 15 94%

Tabell 6. Antalet skolrepresentanter som svarat på respektive fråga, hur många som har
svarat ”Ja” samt hur stor procentsats dessa ”Ja”-svar innebär.

Skolrepresentanternas svar på vad som är framgångsfaktorer
Fråga Totalt  antal

svarande
Antal "Ja" Procentandel "Ja"

Tjänstekatalog 11 9 82%
Mjukvaru-/hårdvarut
est

16 15 94%

Förteckning 13 10 77%
Problemlösning 12 10 83%
Kapacitets-  och
tillgänglighetsplan

10 7 70%

Servicenivåmål 11 10 91%
Kan  servicenivåer
mätas?

8 7 88%

Kontraktshantering 14 11 79%
Roller 13 11 85%

Bland  IT-avdelningarna  finns  högst  procentandel  som anser  att  något  är  en
framgångsfaktor när det gäller att lösa roten till problem, ha överenskomna ser-
vicemål och ha tydliga roller  och befogenheter.  Högst procentandel,  det  vill
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säga där störst andel ansåg något vara en framgångsfaktor bland skolrepresen-
tanterna var att hård- och mjukvara implementeras i testmiljö innan det används
samt att det finns en process för kontraktshantering. 

Det de tillfrågade IT-avdelningarna i lägre grad upplever som framgångsfakto-
rer handlar om att de har en tjänstekatalog, att servicenivåer kan mätas på ett
tillförlitligt sätt samt att det finns en process för kontraktshantering. Skolrepre-
sentanterna i sin tur lägger mindre vikt vid att det finns en kapacitets- och till-
gänglighetsplan. 

I denna redogörelse framkommer även att en av de viktigaste framgångsfakto-
rerna bland skolrepresentanterna, nämligen kontraktshanteringen, är en av de
faktorer som IT-avdelningarna lägger minst vikt vid. 

4.3 Jämförelse mellan IT-avdelningarna och 
skolrepresentanterna

I  tabell  7 som följer visas i  hur många fall  IT-avdelningarnas svar stämmer
överens med skolrepresentanternas svar inom de olika kommunerna. Ett ense
betyder alltså att de i en kommun har samma åsikt om huruvida en viss del av
ITSM förekommer i verksamheten.

Tabell  7.  En  presentation  av  de  olika  framgångsfaktorerna,  och  hur  många  gånger
skolrepresentanterna och IT-avdelningarna har varit  ense  respektive  varit  oense kring
vilka som är framgångsfaktorer.

Ense Oense
Har er kommun en tjänstekatalog med tjänster anpassade för

skolorna?
8 11

Implementeras ny mjukvara och hårdvara i produktionsmiljö
först efter att ha testats ordentligt i en testmiljö?

11 8

Finns det en komplett och uppdaterad förteckning över all
hårdvara, mjukvara och dokumentation?

9 10

Löses roten till problemet vid en incident och inte bara med en
tillfällig lösning?

9 10

Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för framtida
krav på kapacitet och tillgänglighet?

5 14

Finns det överenskomna servicenivåmål med
skolverksamheterna, för de olika IT-tjänsterna?

8 11

Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och kan de följas
upp?

5 14

Finns det en process för kontraktshantering för skolornas
datorer?

12 7

Är roller, ansvar och befogenheter tydligt definierade och
förankrade?

10 9

Summa 77 94
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Som framgår av tabell 7 skiljer sig IT-avdelningarnas åsikt angående förekoms-
ten av de olika ITSM-komponenterna från skolrepresentanternas i fler fall än de
är överens. 

Den av frågorna där de tillfrågade i flest fall är överens gäller processen kring
kontraktshantering för skolornas datorer, i tolv av 19 fall har svaren som angetts
varit samstämmiga. Lägst samstämmighet har svaren till frågorna om en kapa-
citets- och tillgänglighetsplan för framtida krav och huruvida servicenivåer kan
mätas på ett tillförlitligt sätt och följas upp. På båda dessa frågor har de tillfrå-
gade inom kommunerna endast varit överens i fem fall av 19. När det gäller de
övriga frågorna var de överens inom kommunen i ungefär hälften av fallen. 

En skillnad mellan IT-avdelningarnas och skolrepresentanternas enkäter var att
skolrepresentanterna hade svarsalternativet ”Vet ej” på grund av antagandet att
de inte hade samma övergripande kunskap som de som faktiskt står för själva
tjänsterna. I tabell 8 framgår hur många ”Vet ej”-svar som förekom bland skol-
representanterna på de olika frågorna som ställdes i enkäten.

Tabell  8.  Antal  skolrepresentanter  som  valt  svarsalternativet  ”Vet  ej”  på  de  olika
frågorna.

FrågaAntal vet ej
Har er kommun en tjänstekatalog med tjänster anpassade för

skolorna?
2

Implementeras ny mjukvara och hårdvara i produktionsmiljö först efter
att ha testats ordentligt i en testmiljö?

3

Finns det en komplett och uppdaterad förteckning över all hårdvara,
mjukvara och dokumentation?

2

Löses roten till problemet vid en incident och inte bara med en tillfällig
lösning?

5

Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för framtida krav på
kapacitet och tillgänglighet?

10

Finns det överenskomna servicenivåmål med skolverksamheterna, för
de olika IT-tjänsterna?

7

Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och kan de följas upp? 11
Finns det en process för kontraktshantering för skolornas datorer? 4

Är roller, ansvar och befogenheter tydligt definierade och förankrade? 1

Som framgår av tabell 8 var det främst två av undersökningsfrågorna som skol-
representanterna inte tyckte sig kunna svara på. Dessa handlade dels om huruvi-
da roten till olika problem löses, dels om servicenivåer kan mätas på ett tillför-
litligt sätt. Av någon anledning ansåg många att de inte hade kunskap nog att
svara på dessa frågor.

När det gäller frågan om roller, ansvar och befogenheter var tydligt definierade
och förankrade var det endast en skolrepresentant som svarade att denne inte
visste. Detta tyder på att representanterna på skolorna har en klar åsikt på om
detta är fallet. Det betyder dock inte att det anses vara väl definierat, vilket kun-
de utläsas av tabell 8. Även på frågorna kring förekomsten av en tjänstekatalog
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anpassad för skolan och huruvida det finns en förteckning över hårdvara, mjuk-
vara och dokumentation hade de flesta skolrepresentanter klara svar. Endast två
på varje fråga svarade ”Vet ej”. 

4.4 Övriga framgångsfaktorer som framkom i 
undersökningen

Som sista fråga i enkäten fick respondenterna fritt berätta om vilka övriga fram-
gångsfaktorer de kom på, som kunde minska tiden som pedagogerna behöver
lägga på teknikstöd. På grund av den stora mängden svar, varibland vissa var
relativt utförliga, har dessa delats in i olika kategorier i stället för att redovisas i
textform.

I tabell 9 redovisas fördelningen av de olika kategorierna, presenterade i pro-
centform. Totalt var det 41 respondenter som angav övriga framgångsfaktorer.

Tabell 9. De olika kategorierna som kom fram bland övriga framgångsfaktorer, och den
procentuella fördelningen dem emellan.

KategorierProcent
Anpassning 2,44 %
Förståelse 2,44 %

Kommunikation 4,88 %
Organisation 7,32 %

Samarbete 12,20 %
Support 19,51 %

Teknik 24,39 %
Utbildning 24,39 %

Övrigt 2,44 %
Totalsumma 100,00%

 

Det fanns också exempel på utbildningsbehov hos pedagogisk personal och hos
elever,  men  även  hos  andra  personalkategorier,  exempelvis  supportpersonal.
Detta beror på att en respondent uppgav att supportpersonalen skulle behöva en
större förståelse både för de produkter skolorna använder och hur det arbetas
med detta. De ansåg att en framgångsfaktor är att personalen kan klara sig själ-
va i högre utsträckning eftersom väntetiden på support på vissa skolor anses
vara för långa. Det fanns dock exempel på kommuner i undersökningen som
ansåg att supporttiderna på skolorna i den egna kommunen var bra och att sko-
lornas support inte hanterades annorlunda än övrig verksamhet i kommunen.

När det gällde utbildning nämndes också att pedagogerna ibland behöver an-
vända eleverna som en resurs vad gäller teknikfrågor. Bland teknikfrågorna var
det mycket hårdvarurelaterat men även frågan kring huruvida eleverna skulle få
vara administratörer eller inte framkom. Vad gäller samarbete gällde dessa mes-
tadels mellan IT-avdelningarna, IT-pedagoger och IKT-samordnare. Kommenta-
rerna om support handlade mest om tiden det tar innan pedagoger eller elever
får support och om att dra lärdom av problemen som löses i supporten.
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Som framgår i tabell 9 hamnade störst del av faktorerna som uppgavs inom ka-
tegorierna support, teknik och utbildning. Sammanlagt hamnade nästan 70 pro-
cent av svaren inom någon av dessa tre kategorier, vilket innebär att dessa är
kategorier som anses vara av stor vikt.

Nedan redovisas en del av de framgångsfaktorer som uppkom i enkätsvaren lite
mer i detalj, för att skapa en bättre förståelse för vad de olika kategorierna inne-
håller.

Ett par av skolrepresentanterna angav att de såg det faktum att IT-avdelningen
skötte tekniken och att  pedagogerna kunde fokusera på pedagogiken som en
framgångsfaktor. Flera IT-avdelningar svarade att de såg ett stort mervärde i att
rollerna är tydligt definierade.

I vissa kommuner ansågs att en framgångsfaktor är att inse att IT-avdelningarna
inte är en egen verksamhet utan måste fungera som ett stöd för övriga verksam-
heter för att skapa ett mervärde. Det efterfrågades också att IT-avdelningarna
bör ha ett genuint intresse för skolornas situation och behov, så att tekniken och
teknikerna inte ska bli ett hinder för verksamheterna.

En respondent menade att det är en framgångsfaktor att det finns ett system för
när prylar byts ut, så att inte skolorna har för gammal utrustning. En annan re-
spondent ansåg att det var en framgångsfaktor att IT-avdelningen hyr ut utrust-
ningen till skolorna. På detta sätt sätter skolorna upp krav som IT-avdelningen
svarar mot och därmed kan IT-avdelningen fokusera på tekniken och skolorna
kan mer fritt välja hårdvara. En svarande svarade att en positiv aspekt är att det
inte köps billigare hårdvara till skolorna och att hårdvara och mjukvara anpas-
sas  efter  pedagogernas  behov.  Ytterligare  en respondent  angav märkning av
hårdvaran med QR-koder där information om hårdvara, avtal med mera skulle
kunna hämtas.

Vissa svaranden anser att  det  fungerar  bra med datorer,  men att  exempelvis
Ipads ställer nya krav på verksamheterna och att det ännu inte finns några bra
former för att hantera denna utrustning.

Ett annat exempel på en framgångsfaktor som framgick bland svaren var att
samlas i en IKT-grupp där det finns möjlighet att diskutera dilemman som upp-
står bland pedagogerna. På så sätt går det att spara tid i jakten på en optimal lös-
ning på problemet. Om IKT-gruppen får ett för starkt mandat är dock risken att
information stannar i gruppen i stället för att föras vidare till övrig personal. 

En respondent angav att eleverna inte är administratörer på datorerna som en
framgångsfaktor  och  en  annan  angav  avveckling  av  profilhantering  som en
framgångsfaktor.
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En annan skrev: ”Vi anpassar hårdvara och mjukvara efter pedagogikens behov.
Vi köper inte billigare utrustning till eleverna. Lärare behöver mycket support
på plats samtidigt som de måste lära sig att felanmäla via t ex mail.”.

4.5 Skolrepresentanternas nöjdhet vad gäller teknikstödet till
skolorna

Hälften av de 22 skolrepresentanterna ansåg att de var nöjda med det teknikstöd
som erbjöds skolorna.

4.6 ”Avvikande” kommuner

4.6.1 Danderyds kommun

I Danderyds kommun har IT-avdelningen inget ansvar för IT-driften på skolorna
utan det är varje enskild skola som ansvarar för sin IT-drift. Kommunen tillhan-
dahåller  enbart  nätverksinfrastruktur  och  Internetuppkoppling.  Danderyd  har
ingen central hantering utan låter skolorna organisera allt själva, vilket gör att
de inte kan svara på frågorna. Hanteringen går dock mot principen med central
hantering inom ITSM.

”Att det är löst på detta sätt beror på tidigare politiska ställningstaganden där
friheten för skolorna att välja sina egna lösningar och ambitionsnivåer avseende
IT i en konkurrensutsatt marknad ligger bakom beslutet.” (Hammerman, 2015)

4.6.2 Leksands kommun

I Leksands kommun besvarades enkäterna av en och samma person. Denna per-
son arbetade både på IT-avdelningen och i skolan. Därför kunde inte dessa svar
tas med i analysen av svaren mellan IT-avdelningarna och skolrepresentanterna
då dessa svar givetvis skulle vara identiska.
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5 Analys
5.1 Organiserat stöd utefter hela eller delar av ITSM-

metoden?

Även om inte frågorna i enkäten täcker alla aspekter av ITSM kan det konstate-
ras att antalet ”Ja”-svar i undersökningen är en knapp majoritet, vilket kan tol-
kas som att stödet har organiserats utefter hela eller delar av ITSM-metoden.
Det finns en kommun som har svarat att de använder samtliga i undersökningen
förekommande ITSM-komponenter. Det finns dock en kommun som svarade
nej på samtliga frågor. Svaret på frågan kan därmed inte entydigt besvaras då
det varierar mycket.  En klar  majoritet  använder delar av metoden,  men inte
hela. Dessutom kan inte denna undersökning avgöra huruvida hela ITSM-meto-
den används då inte alla ingående komponenter finns med i undersökningen.
Haverblad (2007, s. 48) anser att IT Service Managements ingående komponen-
ter, se figur 1, inte kan hanteras som isolerade delar utan måste ses som en hel-
het för att effekterna av och fördelarna med ITSM ska uppnås.

När det gällde sambandet mellan storleken på kommunerna och nivån av imple-
mentering av ITSM fann var relationen inte särskilt stark. Dock kunde det, ge-
nom en mer ingående analys, konstateras att den låga korrelationskoefficienten
till stor del beror på att de mindre kommunerna har en mycket varierande an-
vändningsgrad medan de största kommunerna i undersökningen hade en relativt
jämn och hög användningsgrad. Detta kan mycket väl bero på att stora kommu-
ner rimligtvis har större IT-avdelningar som har kommit längre med sin imple-
mentering av ITSM i verksamheten än vad mindre kommuner har gjort.

5.2 Vilka framgångsfaktorer har skolorna respektive IT-
avdelningarna upplevt?

Bland de övriga framgångsfaktorerna med syfte att minska den tid som pedago-
gerna behöver lägga på teknikstöd sticker utbildning, support och teknikfrågor
ut. Av dessa är det egentligen bara utbildning där det inte fanns någon fråga i
enkäten som går att relatera till. Det handlar dels om utbildning av IT-avdel-
ningarnas supportpersonal, för att kunna avhjälpa felen snabbare, dels om att ut-
bilda pedagoger och elever så att färre fel behöver hanteras av supportpersonal.

En stor del av svaren i enkäten rör informationsflöde, bland annat kommunika-
tion, förståelse, samarbete, support och utbildning. Kan detta ha något samband
med att en stor del av respondenterna har en pedagogisk bakgrund och utbild-
ning, vilket bygger på kommunikation och informationsflöden?
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Haverblad (2007) framhåller vikten av att ha en lärande organisation, där hon
förordar en formaliserad process för både gjorda erfarenheter och för ett konti-
nuerligt lärande i organisationen. Hon varnar också för att en organisation med
bland annat isolerade grupper och där det ständigt letas syndabockar aldrig blir
en lärande organisation där tillgängliga resurser tas tillvara (s.73). 

Att det finns tydligt definierade roller och en tydlig organisation svarade flera
av respondenterna och tydlighet kan i vissa fall i den utförda studien kopplas till
en centraliserad organisation, som ofta per automatik är en tydlig avgränsning
av rollerna. Just centraliserad organisation var något som förordades i den au-
straliensiska studien av Tan et al. (2007), gällande en vårdinrättning i offentlig
sektor. 

Då sju av åtta kommuner som har en tjänstekatalog med tjänster anpassade för
skolor anser att detta är en framgångsfaktor kan det konstateras att det tycks
vara en framgångsfaktor. Det framkom även bland övriga framgångsfaktorer att
anpassad hårdvara och mjukvara samt att hårdvaran inte får vara billigare.

Att det efterfrågades ett genuint intresse från IT-avdelningarnas sida, vad gäller
skolornas situation och behov kan kopplas till att Libell (2013) hävdar att krävs
god kännedom om verksamheten och dess behov för att IT-tjänster ska kunna
implementeras på ett bra sätt (s. 28).

Hur påverkas det faktum att det fanns kommuner som ansåg att IT-avdelningar-
na måste ses som en stödjande verksamhet och inte en fristående verksamhet av
att det finns kommuner som har lagt ut sin IT-verksamhet på entreprenad? Det
faktum att IT-tjänsterna levereras av ett annat företag behöver inte vara en mot-
sats till att den stödjande synen, men det borde bero på hur tjänsteleverantören
ser på sig själv och dess tjänster.

I jämförelsen mellan IT-avdelningarnas och skolrepresentanternas åsikter angå-
ende förekomsten av de olika ITSM-komponenterna var de tillfrågade oense i
fler fall än de var ense. Detta visar på en relativt låg samstämmighet inom kom-
munerna och kan bero på olika faktorer, som att implementeringen av ITSM
inte är särskilt stor när det gäller den kommunala verksamheten i relation till
skolorna eller att administrationen inte är medveten om de verktyg IT-avdel-
ningen förfogar över. 

Något som bör tilläggas när det gäller överensstämmelse mellan IT-avdelning-
arnas och skolrepresentanternas svar är att skolrepresentanterna hade svarsalter-
nativet ”Vet ej” i sin version av undersökningen, då till exempel IT-pedagoger
inte kan förväntas kontrollera allt som gäller tekniken medan IT-avdelningarnas
representanter förväntades kunna svara ja eller nej på samtliga frågor. I flera av
fallen beror den låga samstämmigheten på att skolornas representanter har sva-
rat ”Vet ej”. Detta gäller exempelvis frågan kring implementering av mjukvara
och hårdvara. Här är de tillfrågade överens i elva fall av 19 och detta är därmed
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den fråga som har näst högst överensstämmelse. Dock har flera skolrepresen-
tanter på denna fråga valt svarsalternativet ”Vet ej”.

När det gällde huruvida skolrepresentanterna är nöjda med det teknikstöd som
finns för skolorna i deras kommuner i dag var åsikterna delade. Elva svaranden
menade att de var nöjda, medan lika många ansåg att teknikstödet inte levde
upp till deras förväntningar. Detta tyder på att de har kommit olika i långt i oli-
ka kommuner med samarbetet mellan skola och IT-avdelning. 

5.3 Hur skiljer sig bilden av framgångsfaktorerna mellan 
kommunerna?

Bilden av framgångsfaktorerna som ingick i enkäten skiljer sig inte nämnvärt
mellan de olika kommunerna. Däremot finns en skillnad i vad som angivits som
övriga framgångsfaktorer, där svaren har innefattat allt från teknik, support och
utbildning till kommunikation. Det skiljer sig också från detaljfrågor till organi-
satoriska frågor. Denna bredd speglar troligtvis den bredd vardagen för pedago-
ger och IT-avdelningar innebär med olika plattformar, programvaror och teknis-
ka problem som finns. Många ser en centraliserad IT-organisation som en fram-
gångsfaktor medan några få i stället ser en decentraliserad IT-organisation med
närhet till support och täta kontakter som framgångsfaktorer.
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6 Slutsatser
6.1 Organiserat stöd utefter hela eller delar av ITSM-

metoden?

Det tvetydiga resultat som framkom i undersökningen gör det svårt att dra defi-
nitiva slutsatser kring användandet av ITSM i kommuner och då främst riktat
mot skolorna. Som undersökningen visade finns det en låg korrelationskoeffici-
ent, 0,29, vilket innebär att sambandet mellan svaren vad gäller vilka delar av
ITSM som används och storleken på kommunen inte är nämnvärt starkt. Detta
stämmer överens med resultatet i undersökningen utförd av Libell (2013) där
det skrivs att storleken på en verksamhet inte har någon betydelse för vad som
tekniskt möjligt att genomföra (s. 29). Sammantaget går det att konstatera att
organiseringen av IT-stödet till skolorna varierar kraftigt mellan kommunerna
och att denna undersökning inte kunde påvisa något tydligt mönster i detta.

Det faktum att fler IT-avdelningar anser att det finns en process för kontrakts-
hantering för skolornas datorer än antalet skolrepresentanter är mycket intres-
sant och fråga är om det beror på att IT-avdelningarna vet att det finns rutiner
för det, men att dessa inte följs eller om det beror på att IT-avdelningarna sköter
kontrakten och att skolrepresentanterna inte vet om att denna process finns.  Det
borde dock inte ha antagits att alla skolor använder sig av datorer, då det bland
annat i undersökningen framkom att vissa skolor har surfplattor.

6.2 Vilka framgångsfaktorer har skolorna respektive IT-
avdelningarna upplevt?

En klar majoritet hos både IT-avdelningarna och skolrepresentanterna ansåg att
det som togs upp i enkäten var framgångsfaktorer. Visserligen fick bara kom-
munerna som ansåg sig ha dessa ITSM-delar svara på huruvida de ansåg att det
var en framgångsfaktor, men bland de övriga framgångsfaktorerna framkom att
en del kommuner som ännu inte tillämpade dessa ITSM-delar ansåg att exem-
pelvis organisationernas struktur är en viktig framgångsfaktor. Frågan om roller,
ansvar och befogenheter är väl definierade kan kopplas till  organisationernas
struktur som framgångsfaktor, då en bra struktur innebär en tydlig struktur där
alla roller, ansvar och befogenheter är definierade. Risken finns annars att saker
hamnar mellan stolarna, eller att personer tar beslut de inte borde göra.

Vad gäller övriga framgångsfaktorer varierade dessa både vad gäller typ och var
i organisationen dessa framgångsfaktorer finns. En stor del av framgångsfakto-
rerna gällde utbildning, vilket kan anses vara föga förvånande när en stor del av
respondenterna har en bakgrund i utbildningsväsendet. Detta betyder emellertid
inte att denna framgångsfaktor är mindre viktig än övriga framgångsfaktorer,
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tvärtom fann Skolverket (2013) att behovet av teknisk support inte hade föränd-
rats mellan 2009 och 2013. Detta kan bero på att ny teknik introduceras och att
behovet därför finns kvar men för annan hårdvara eller mjukvara, även om pe-
dagogerna i sig har utvecklats. Det kan också bero på enstaka faktorer så som
det faktum att Windows 8 släpptes i slutet av 2012, vilket för kommuner som
skaffade det rimligtvis kan ha inneburit en hel del fortbildningsbehov då använ-
dargränssnittet av många ansågs skilja sig markant från tidigare Windowsopera-
tivsystem (Newman, 2012). Det skulle också kunna bero på att en stor del av lä-
rarna är 50 år eller äldre, då det är möjligt att ju närmare pension personen är ju
mindre energi lägger han eller hon på att lära sig nya saker (Svt.se, 2013).

Att arbetsbördan skulle variera kraftigt under terminerna, så som Zhen och Xin-
yu (2007) kom fram till i sin studie av ett kinesiskt universitet har inte tydligt
framkommit i undersökningen. Om det beror på frågeställningarna, där endast
frågan om övriga framgångsfaktorer inbjöd till svar på detta, eller att respon-
dentera inte hittat någon framgångsfaktor för att undvika det är oklart.  Dock
svarade som tidigare redovisat en respondent att märkningen av datorerna för
skolorna skulle göras med någon form av streck-/QR-kod. Detta bör kunna tol-
kas som ett sätt att minska arbetsbördan när datorerna ska lämnas till elever och
när eleverna ska lämna tillbaka datorerna, inte minst då respondenten ansåg att
kontraktet för datorn skulle kopplas till koden. Att just inlämning och utlämning
av datorer borde vara en stor arbetsbörda var något förmodades skulle fram-
komma i undersökningen, då det i skolvärlden ofta handlar om flera hundratals,
eller i vissa fall tusentals, datorer som ska lämnas ut respektive samlas in under
en mycket kort period.

Tan et al. (2007) fann i sin studie av en vårdinrättning inom offentlig sektor i
Australien att en centraliserad IT-service var att föredra. Huruvida detta stäm-
mer bra med resultatet från undersökningen är svårt att med säkerhet veta efter-
som det inte fanns med en fråga om detta. Dock är det ett besvärande faktum att
endast 50 procent av skolrepresentanterna är nöjda med teknikstödet för skolor-
na i sin kommun. Detta då det är viktigt att offentlig verksamhet är effektiv (Li-
bell, 2013, s. 28). Huruvida siffran hade varit högre om skolorna själva hade
stått för teknikstödet är omöjligt att veta utan att studera detta närmare, men
kanske kunde en djupare analys av Danderyds kommun, där skolorna själva or-
ganiserar detta, kunnat ge en bättre fingervisning om huruvida det är bättre med
centraliserad IT-service. Då en del av respondenterna i undersökning, under öv-
riga framgångsfaktorer, svarade att de ansåg att det var en framgångsfaktor att
IT-avdelningen hade hand om utrustningen och supporten är det dock tveksamt
om systemet med att lokalt på skolorna ta hand om tekniken ger något mervär-
de. Det som också framkom, och som kanske kan vara en nyckel till att få en
centraliserad IT-avdelning att ge mervärde för verksamheterna, är att IT-avdel-
ningarna måste inse att de är ett stöd för verksamheterna och inte en verksamhet
som på egen hand skapar värde. Att skolverksamheten efterfrågar mer genuint
intresse av dess situation från IT-avdelningarna borde uppmärksammas av IT-
avdelningarna så att IT-tjänsterna kan implementeras på ett effektivt och smi-
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digt sätt. Skolorna kräver ibland speciallösningar och om det saknas förståelse
från IT-avdelningens sida kring varför och vad som behövs finns risken att det
resulterar i dåliga lösningar.

6.3 Hur skiljer sig bilden av framgångsfaktorerna mellan 
kommunerna?

Bilden är relativt  samstämmig mellan kommunerna,  vilket till  stor del tycks
bero på att samtliga ITSM-delar som finns med i undersökningen i mycket stor
grad anses vara framgångsfaktorer.  Det finns fler  framgångsfaktorer överlag,
vilket bevisas av mängden svar på frågan om övriga framgångsfaktorer, och det
är även möjligt att det finns fler framgångsfaktorer inom ITSM, som inte har ta-
gits upp. Den framgångsfaktorn där lägst procentandel svarat att det är en fram-
gångsfaktor är huruvida det finns en kapacitets- och tillgänglighetsplan där 67
procent respektive 70 procent har svarat att detta är en framgångsfaktor. Att det
är  så  stor  samstämmighet  mellan  IT-avdelningarna  och  skolrepresentanterna
även på den fråga indikerar hur viktiga samtliga faktorer är för att minska den
tid pedagoger lägger på vad som närmast kan kallas IT-strul. Genom att pedago-
gerna själva inte behöver ägna sig åt tekniskt IT-arbete utan nyttjar detta som en
tjänst från kommunens IT-avdelning, får skolorna en möjlighet att lägga ett stör-
re fokus på sin kärnverksamhet, det vill säga utbildning (Libell, 2013, s. 43). 

Att bilden av framgångsfaktorerna som fanns med i undersökningen inte skiljde
sig åt mer än vad som framkom i undersökningen bör innebära att ITSM är ett
koncept som skapar mervärde för kommunala skolor. Att bilden skiljer sig mel-
lan IT-avdelningarna och skolrepresentanterna är i sig inget anmärkningsvärt,
men det kan tyda på att kommunikationen och/eller förståelsen för olika delar
av IT-servicen är ett förbättringsområde. Detta kan eventuellt ha ett samband
med att det är relativt få kommuner som har servicenivåmål för skolorna. Vis-
serligen beror det på var i organisationen personen arbetar och med vilka ar-
betsuppgifter, men att någon i skolans organisation har förståelse för hur IT-av-
delningen i kommunen arbetar bör kunna öka förståelsen för varför saker sker
på ett visst sätt. 

Vad gäller övriga framgångsfaktorer är bredden på svaren stor, vilket visar på
att det finns många framgångsfaktorer, samtidigt som dess inte behöver vara
samma i alla kommuner. Förmodligen har olika kommuner kommit olika långt i
sina IT-satsningar på skolorna och att de har lyckats olika bra med att digitalise-
ra skolorna. Det borde rimligtvis vara så att graden av digitalisering av skolorna
i kommunen också påverkar vilka framgångsfaktorer de ser samt vilka fortbild-
ningsbehov de har. Det behöver dock inte vara så att en kommun med hög digi-
talisering också har stora fortbildningsbehov, då de kan ha lyckats bra med att
få pedagogerna att känna sig hemma i den digitala skolan och på så sätt fått fle-
ra pedagoger att våga undersöka och lösa problem själva, vilket framkom som
en framgångsfaktor i undersökningen.
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6.4 Metoddiskussion

Då svarsfrekvensen för undersökningen är 84 procent och 29 av Sveriges 290
kommuner är tillfrågade ligger resultatets generaliserbarhet på en medelnivå,
eftersom det är relativt få som inte har svarat på enkäten. Problemet med ute-
blivna svar är,  som Denscombe (2009) skriver att  ”forskaren inte har någon
aning om huruvida de som inte svarade på något sätt skilde sig från dem som
svarade” (s. 44). Uteblivna svar kan därför bidra till en snedvridning av resulta-
tet (Denscombe, 2009, s. 44). Dock kan resultatet som kommit ur den här studi-
en ändå ge en fingervisning om hur kommunerna i landet tycker och tänker.
Detta ger sammantaget en hög reliabilitet då risken för snedvridning i detta fall
är ganska låg. 

Huruvida frågorna är relevanta eller inte kan också diskuteras då dessa baseras
på ITSM och flera kommuner inte tycks organisera sin verksamhet utefter den-
na metod. Bland övriga framgångsfaktorer som nämndes återkom flera fram-
gångsfaktorer som inte inbegrips i ITSM, men som ansågs vara viktiga för skol-
verksamheterna. En intressant aspekt att ha med i undersökningen hade varit att
fråga respondenterna om de hade ITSM i åtanke när de organiserat sin verksam-
het, eller om det var en slump att hela eller delar av deras arbetssätt utgjordes av
denna strategi.

I undersökningen ingår inga frågor om hur skolornas krav på IT-leverantörerna
påverkar övriga kommunala verksamheter, exempelvis genom att stora delar av
budgeten går till skolorna och att skolorna har mycket specifika lösningar som
inte resten av verksamheterna har någon behållning av.

Att en del av respondenterna upplevde frågorna som svåra att svara på kan bero
på den variation i bakgrund som skolrepresentanterna har och att frågorna till
stor del berör IT-avdelningarnas verksamhet direkt och skolorna indirekt. Även
om det var troligt att skolrepresentanterna i vissa fall skulle kunna få svårt att
svara på frågorna, och därför lade till ”Vet ej” som svarsalternativ i deras enkät,
var det lite förvånande att så få respondenter kände sig säkra nog att svara ja el-
ler nej.

Från början var avsikten att intervjua samtliga personer, men efter det inledande
kontaktförsöket  med kommunerna,  där det  efterfrågades kontaktuppgifter  till
den som ansågs vara rätt person att svara på frågorna konstaterades att det skul-
le bli svårt att få tag i rätt person, boka in intervjuer och sedan genomföra och
analysera dessa. Att använda en enkät känns därför som en väl vald metod. Så
här i efterhand kunde några av frågorna formulerats annorlunda och det hade
varit en fördel att ha samma nummer på frågorna som fanns med i båda enkäter-
na, så att det skulle bli mindre förvirrande i resultatdelen.

Vid konstruktion av enkäter med fasta svarsalternativ är det enligt Patel & Da-
vidson (2003) viktigt att variera svarsalternativen för att respondenterna ska be-
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hålla sin motivation (s. 75). Detta är något som hade kunnat förbättras i enkä-
ten, då den använda konstruktionen endast utgick ifrån vad som skulle vara en-
kelt att analysera.

När det gäller användandet av korrelationskoefficient i denna studie, kunde yt-
terligare jämförelser ha genomförts, exempelvis kommunernas storlek i relation
till hur nöjda de är med den IT-support som levereras eller antalet ITSM-kom-
ponenter i relation till nöjdheten.

6.4.1 Etik

För att inte peka ut enskilda personers åsikter har anonymitet tillämpats där be-
hov har funnits.

Att ett systematiskt urval har tillämpats innebär att de kommuner som deltar är
slumpmässigt utvalda, det fanns därmed ingen värdering i vem som skulle få
delta eller inte. De forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckes-
kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts (Vetenskapsrådet,
2002).

6.5 Framtida forskning

Den del av undersökningen som uppmanade till att dokumentera övriga fram-
gångsfaktorer gav mycket mer data än förväntat och det hade varit intressant att
analysera denna data djupare, i stället för att enbart kategorisera och exemplifie-
ra svaren. Det ryms dock inte i denna undersökning, men det faktum att fram-
gångsfaktorer för IT i skolverksamheterna är ett område som är relativt outfors-
kat lockar till vidare forskning.

Det hade också varit intressant att undersöka hur skolverksamheternas unika be-
hov påverkar IT-avdelningarnas arbetssätt och beslut.
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Bilaga A: Intervjufrågor

Samtliga frågor är hämtade ur IT Service Management i praktiken (Haverblad,
2007), sidan 42.

Frågorna nedan avser skolans teknik och inte kommunen i övrigt, om inte annat
anges.

Frågor till IT-avdelningen:

1. Har ni en tjänstekatalog?

1.1 Om så är fallet, finns separata tjänster för skolverksamheten med, eller är det sam-
ma tjänster som levereras till resten av kommunen?

1.2 Om ja på fråga 1, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera
den tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

2. Implementeras ny mjukvara och hårdvara i produktionsmiljö först efter att ha testats
ordentligt i en testmiljö?

2.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

3. Finns det en komplett och uppdaterad förteckning över all hårdvara, mjukvara och
dokumentation?

3.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

4. Löses roten till problemet vid en incident och inte bara med en tillfällig lösning?

4.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

5. Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för framtida krav på kapacitet och till-
gänglighet?

5.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

6. Finns det överenskomna servicenivåmål med skolverksamheterna, för de olika IT-
tjänsterna?
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6.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

7. Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och kan de följas upp?

7.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

8. Finns det en process för kontraktshantering för skolornas datorer?

8.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

9. Är roller, ansvar och befogenheter tydligt definierade och förankrade?

9.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

10. Vilka andra framgångsfaktorer har ni upplevt när det gäller att minimera den tid pe-
dagoger behöver lägga på teknikstöd?

Frågor till representant för skolorna:

1. Är ni nöjda med teknikstödet för skolorna som finns i er kommun idag?

2. Anser ni att er kommun har en tjänsteportfölj med tjänster anpassade för skolor-
na?

2.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

3. Implementeras ny mjukvara och hårdvara i produktionsmiljö först efter att ha testats
ordentligt i en testmiljö?

3.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

4. Finns det en komplett och uppdaterad förteckning över all hårdvara, mjukvara och
dokumentation?

4.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

5. Löses roten till problemet vid en incident och inte bara med en tillfällig lösning?

5.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?
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6. Finns det en kapacitets- och tillgänglighetsplan för framtida krav på kapacitet och till-
gänglighet?

6.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

7. Finns det överenskomna servicenivåmål med skolverksamheterna för de olika IT-
tjänsterna?

7.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

8. Kan servicenivåer mätas på ett tillförlitligt sätt och kan de följas upp?

8.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

9. Finns det en process för kontraktshantering för skolornas datorer?

9.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera den
tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

10. Är roller, ansvar och befogenheter tydligt definierade och förankrade?

10.1 Om så är fallet, anser ni att detta är en framgångsfaktor för att kunna minimera
den tid pedagoger behöver lägga på teknikstöd?

11. Vilka andra framgångsfaktorer har ni upplevt när det gäller att minimera den tid pe-
dagoger behöver lägga på teknikstöd?
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