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Del I. Inledning – IT-utveckling för hållbara arbetsplatser
Rapportens syfte och bakgrund
Syftet med denna rapport är att dokumentera iakttagelser och lärande i samband med genomförande
av ett andra analysseminarium i det IT-upphandlingsprojekt som bedrivs vid utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Analysseminariet är en del av forskningsdesignen i forskningsprojektet – IT-utveckling för hållbara arbetsplatser. Projektet syftar till att undersöka hur arbete med
IT-upphandling, genom att ta sociala och organisatoriska förutsättningar i beaktande, kan bidra till
att förbättra arbetsmiljön samt att skapa legitima och användbara IT-system. Forskningsprojektet använder som case ett upphandlingsprojekt – Projekt Användbar – som genomförs inom utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Forskningsprojektet behandlar två frågeområden som relaterar till arbetsmiljö vid upphandling gällande vidare- eller nyutveckling av IT-system:
Frågeområde 1. Hur kan IT-system utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö? Frågeområdet belyser strategiska frågor som fokuserats i utvecklingsarbetet i Kungsbacka
kommun. Detta omfattar främst följande: behovsinventering, framtagande av upphandlingsunderlag, användarinflytande, användares tillägnade av system samt analyser av aspekter som på olika
sätt påverkar arbetsmiljön.
Frågeområde 2. Hur kan införandet och användningen av nya IT-system organiseras och styras
med syftet att förbättra arbetsmiljön? Frågeområdet innefattar följeforskning och organisering av
lärande aktiviteter i samverkan med aktörer som är aktiva i implementeringen av de nya IT-systemen. En utgångspunkt är att förberedelseprocesserna som föregått implementeringen innehåller ett
antal kritiska aspekter som är formativa för projektresultaten. En viktig empirisk uppgift i forskningen blir därför att identifiera sådana kritiska aspekter.
Forskningsprojektet riktar därmed i första hand intresset mot att utforska digitaliseringens betydelse
för arbetsmiljön utifrån sociala och organisatoriska hänsynstaganden. Däremot bör sägas att vi inte
riktar forskningsintresse mot att utforska den direkta relationen mellan teknologi och enskilda individers arbetssituation (t.ex. kognitivt eller ergonomiskt). Ambitionen i forskningsprojektet är att
problematisera den digitala arbetsmiljön mer strukturellt eller samhälleligt där den digitala arbetsmiljön är en del i en samhällelig kontext. Vår utgångspunkt är att det är av stor betydelse att politisk
styrning av digitaliseringsprocesser behandlas mot bakgrund av övergripande samhällsprocesser
som exempelvis demokratifrågor, brukarperspektiv, nya styrningsfilosofier, professionskulturer,
rättssäkerhetsaspekter, besparingskrav osv.
I forskningsprojektet genomförs en fallstudie av Kungsbacka kommuns Projekt Användbar. Fallstudien görs som en följeforskande aktivitet där forskarna utifrån empiriska studier har för avsikt att i
ett lärandeperspektiv identifiera strategiska eller kritiska aspekter som främjar eller hindrar en framgångsrik IT-upphandling. I detta fall är avgränsningen gjord så att arbetsmiljöfrågor fokuseras i analysen. Projekt Användbar beskrivs av Kungsbacka kommun som ett projekt för att upphandla och
införa verksamhetssystem med hög användbarhet, som möjliggör effektivare arbetsflöden, en förenklad administration, bättre arbetsmiljö och färre IT-system att hantera för berörda (se Projektplan,
Projekt Användbar – Fas 2, Kungsbacka kommun). Projekt Användbar har bedrivits i tre faser och
har omfattat både förvaltningen för Förskola och Grundskola (FG) samt förvaltningen för Gymnasie- och Vuxenutbildning (GV). Projektets tre faser har bestått av följande:
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1. Fas 1 bestod av en förstudie och slutfördes under 2015 och innehöll en kartläggning av befintliga ITsystem och hur användarna av dessa system upplever deras användbarhet. I förstudien noteras att användarna upplever en frustration och där IT-systemen stjäl för mycket tid i det värdeskapande arbetet.
2. Fas 2 är ett upphandlingsprojekt med huvuduppgiften att upphandla verksamhetssystem inom de
båda utbildningsförvaltningarna (FG & GV). I projektplanen framgår att det under fas 2 ska skapas
ett upphandlingsunderlag (utifrån gjord verksamhetsanalys bestående av modell, kvalificeringskrav,
bedömningskriterier och viktningar), framtagande av en leverantörsvärdering, undertecknande av
leverantörsavtal, framtagande av införande- och avvecklingsplan samt framtagande av en IT-förvaltnings- & utvecklingsmodell.
3. Fas 3 är ett efterföljande separat införandeprojekt som skall ta hand om själva införandet av de verksamhetssystem inom FG & GV som upphandlats i Fas 2.

Projekt Användbar är en beställning från de båda utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Vi skulle därmed kunna säga att projektägare är de båda förvaltningarna (med dess två förvaltningschefer). Beställningen av projektet lämnas till en projektorganisation bestående av en ledande enhet som benämns styrgrupp där företrädare för de båda utbildningsförvaltningarna ingår. I
början av år 2018 ingick följande personer i styrgruppen:






Lars Clemensson, verksamhetschef, utveckling (Förskola/Grundskola)
Christer Hagman, biträdande gymnasiechef
Iwona Carlsson, kommunledningskontoret
Lotta Nord, verksamhetschef stöd och styrning (Gymnasie/Vuxenutbildning)
Maria Eriksson, verksamhetschef (Förskola/Grundskola)

Till Projekt Användbar har också funnits en särskild projektledare.

Forskningsprojektets arbete under perioden juni 2017 till juni 2018
Under hösten 2017 har forskargruppen bedrivit ett antal aktiviteter. För det första har forskarna
medverkat vid två lärseminarier och vid dessa spridit erfarenheter och kunskaper inom i huvudsak
två fält: IT-upphandling respektive organisering och politisk styrning gällande projektarbete och arbetsmiljöfrågor. Två separata lärseminarier genomfördes (ett i september och ett i december) med
deltagande från berörda tjänstepersoner vid de båda förvaltningarna (Förskola/Grundskola samt
Gymnasie/Vuxenutbildning). För det andra har forskargruppen under hösten 2017 ägnat tid åt att
planera kommande empiriska studier under den kommande andra lärloopen. Bland annat har en arbetsmiljöenkät tagits fram och ytterligare djupintervjuer/fokusgruppsamtal har planerats.
Metodiken i forskningsprojektet består av två omgångar eller lärloopar där resultaten från de empiriska studierna (fokusgrupper, intervjuer m.m.) diskuteras vid ett analysseminarium tillsammans
med nyckelpersoner i Projekt Användbar. Forskargruppen arrangerar analysseminariet som behandlar de strategiska utmaningar som framkommit i de empiriska analyserna. Analysseminariet dokumenteras och avrapporteras. Den andra lärloopen initierades under hösten 2018 med nya empiriska
studier och där även erfarenheter från det första analysseminariet (från maj 2017) bearbetas och beaktas. Metodiken med analysseminarier beskrivs mer utförligt i Halvarsson och Öhman (2009).
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Under våren 2018 har empiriska studier gjorts dels i form av en enkätstudie där Kungsbacka kommun varit behjälplig med utskick och insamling (se bilaga 1) och dels i form av ytterligare intervjuer. Tre politiker ur nämndens presidium för Förskola/Grundskola har intervjuats (frågeschema
finns i bilaga 2). Likaså har rektorer vid ett urval av skolor genomförts liksom kompletterande intervjuer med projektledare, systemansvariga och en del ytterligare tjänstepersoner vid de olika förvaltningarna. Iakttagelser från dessa empiriska studier bildar underlag för ett andra analysseminarium
som hölls i mars 2018. Dokumentationen i denna rapport är en sammanställning av det vi i forskargruppen uppfattar som strategiska eller kritiska aspekter förknippade med genomförandet av Projekt
Användbar. Vid det andra analysseminariet deltog följande personer:
Maria Eriksson, verksamhetschef, FG
Christer Hagman, bitr. gymnasiechef
Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef, FG
Lars Lundholm, utvecklingschef FG
Peter Norstedt, projektledare för Projekt Användbar
Cynthia Runefjärd, förvaltningschef, GV
Johana Söderström, administrativ assistent
Pernilla Öhberg, utvecklingsledare GV
Jörgen Johansson, forskare
Mats Holmquist, forskare
Michel Thomsen, forskare
Maria Åkesson, forskare

Seminariet dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och varade mellan klockan 09.00-11.30.

Rapportens innehåll
Denna rapport disponeras i fyra huvuddelar: Del I presenteras forskningsprojektet, Projekt Användbar i Kungsbacka kommun samt de forskningsmässiga aktiviteter som genomförts under perioden
juni 2017 till juni 2018. Del II innehåller en summering av den första följeforskningsrapporten som
summerar projektets viktigaste empiriska iakttagelser under perioden från hösten 2016 till maj
2017. Denna del ger en grundläggande utgångspunkt för de analyser som genomförts under projektets sista halva och som redovisas i de följande delarna i denna rapport. I del III behandlas en
central utmaning – om politisk styrning av den digitala arbetsmiljön. I denna del beskrivs empiriska
utsagor som framkommit under intervjuer med politiker liksom slutsatser och reflektioner från forskargruppen kring dessa analyser. I rapportens del IV presenteras resultat från den gjorda enkätstudien med all personal vid utbildningsförvaltningarna. I del V presenteras en del kompletterande empiriska studier som genomförts under våren 2018. I del VI avslutas rapporten med några centrala
slutsatser för projektet i sin helhet.

Del II: Summering av resultat från följeforskningsrapport 1
Detta projekt har syftet att undersöka hur arbete med IT-upphandling, genom att ta sociala och organisatoriska förutsättningar i beaktande, kan bidra till att förbättra arbetsmiljön samt att skapa legitima och användbara IT-system. Vi söker svar på två huvudfrågor:
1. Hur kan IT-system utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö?
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2. Hur kan införandet och användningen av nya IT-system organiseras och styras med syftet att förbättra arbetsmiljön?

Under projektets första halva bedrev forskargruppen två huvudaktiviteter. För det första ägnades arbete åt att fördjupa förståelsen av hur tidigare forskning behandlat frågor om digitalisering och arbetsmiljö. För det andra ägnade forskargruppen under hösten 2016 tid åt att planera de empiriska
studierna i Kungsbacka. Dessa förberedande aktiviteter resulterade i att en övergripande analysram
togs fram och finns att läsa i bilaga 1 i denna rapport.
Under våren 2017 genomförde forskargruppen en rad empiriska aktiviteter vid utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka bestående av dokumentanalys, fokusgruppintervjuer samt intervjuer med
enskilda personer. Fokusgruppintervjuerna gjordes i fyra aktörsgrupper med systemanvändare (med
mellan 5-10 deltagare i varje fokusgrupp):
-

Skolledare, enhetschefer och rektorer
Företrädare för delområdesgrupper i Projekt Användbar
Chefer/administratörer
Pedagoger

Djupintervjuer, i semi-strukturerad form, genomfördes med sju personer som representerar fackliga
företrädare, skyddsombud, förvaltningschef, HR-chef, projektledare, systemförvaltare och verksamhetschef. Grundläggande för dessa empiriska studier har varit att intervjumaterialet också kompletterats med olikartade dokument från Kungsbacka kommun (omvärldsanalyser, strategidokument,
projektplaner, processkartläggningar, upphandlingsunderlag, protokoll, organisationsplaner etc.).
Iakttagelser från dessa empiriska studier bildade underlag för ett första analysseminarium som hölls
i maj 2017. Vid analysseminariet deltog följande personer:
Anders Alverstrand, projektledare för Projekt Användbar
Christer Hagman, bitr. gymnasiechef
Staffan Hallström, förvaltningschef, GV
Peter Hornebrandt, IKT-pedagog
Hanna Leissner, verksamhetsledare
Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef, FG
Johana Söderström, administrativ assistent
Jörgen Johansson, forskare
Mats Holmquist, forskare
Michel Thomsen, forskare
Maria Åkesson, forskare

Seminariet dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och varade mellan klockan 13.00-15.30.
I den första följeforskningsrapporten, som dokumenterade de hittills genomförda analyserna, kunde
forskargruppen summera följande slutsatser, fördelade på de två frågeområden projektet fokuseras
mot:
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Analysnivå

Frågeområde 1

Frågeområde 2

Sociotekniskt betingade aspekter

Målbilden för hur Projekt Användbar ska
ta hänsyn till och utvärdera projektets arbetsmiljömål kunde ha tydliggjorts ytterligare. Grundantagandet i Projekt Användbar är att användbarhet leder till
bättre arbetsmiljö; men det är inte preciserat hur detta ska ske.

Utbildningsinsatser för hur upphandlingen ska utformas, genomföras och utvärderas är inte klarlagda

Projektets scope och förväntningshorisont
behöver förtydligas i följande delar:
- infrastruktur/systemutveckling versus
verksamhetsutveckling
- effektivisering versus arbetsmiljöfrågor
- målgrupper
Upphandling av komplexa IT-system kräver att förvaltningarnas linjeorganisation
är involverad och engagerad
Styrgruppens roll och relationer till projektägare och projektledare är ett strategiskt värde under planering och upphandling av komplexa IT-system.
Strukturellt och
samhälleligt betingade aspekter

Styrningspolitiska och maktmässiga
aspekter samt övergripande strategiskapande hade kunnat utvecklas ytterligare i
Projekt Användbar.
Kommunikationsaspekter kring Projekt
Användbars relationer till kommunledningsnivån behöver förtydligas för att
undvika eventuella systemkrockar mellan
nivåer i kommunförvaltningen.

Linjeorganisationen behöver aktiveras i
högre grad jämfört med tidigare i förhållande till Projekt Användbars aktiviteter
under implementeringsfasen.
Styrgruppens strategiska roll och relationer till projektägare och projektledare
behöver stärkas under implementeringsfasen.
Implementeringsfasen är oklart formulerad – det behövs en specificerad implementeringsplan
Rektorernas roll och betydelse under implementeringsfasen behöver stärkas.
Det tekniska perspektivet på implementeringen synes stå i bakgrunden och behöver lyftas fram.

Kommunikationsaspekter kring Projekt
Användbars relationer från kommunledning ner till enskilda skolenheter behöver
ses över när det nya IT-system ska utvärderas.
Projekt Användbar behöver ägna ytterligare uppmärksamhet åt frågan om vilket
friutrymme professionsgrupper bör ha i
den framtida organiseringen av det nya
IT-systemet och dess systemdisciplin.

Upphandlingsprojekt av detta slag måste
explicitgöra policyprocessen i sin helhet;
från nationella måldokument ner till enskilda skolenheters målsättningar.

En central slutsats från det första årets analyser visar på betydelsen av att redan från början tydliggöra arbetsmiljöfrågorna. Synsättet i Projekt Användbar har varit att med förbättrad användbarhet
följer, mer eller mindre av sig själv, en god digital arbetsmiljö. De empiriska analyserna visar dock
att detta synsätt är något förenklad. Det är säkert så att ökad användbarhet är att betrakta som en nödvändig, men långt ifrån tillräcklig förutsättning för att framtida IT-system ska kunna förknippas med
en god arbetsmiljö. Slutsatsen är att upphandling och introduktion av nya IT-system i stora offentliga
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förvaltningsorganisationer befinner sig i en komplex genomförandemiljö som kännetecknas av att
behöva tillgodose olika funktionsbehov (administrativa, ekonomiska, pedagogiska, rättssäkerhetsmässiga), olika förväntningshorisonter och även maktbetingade aspekter där användbarhet ibland
kan ställas mot exempelvis ekonomiska effektivitetskriterier. Användbarhet uppfattas på olika sätt av
olika aktörsgrupper (lärare, rektorer, administratörer, förvaltningschefer, politiker etc.) vilket innebär
att definitionen av en god digital arbetsmiljö därmed också varierar mellan dessa aktörsgrupper.
En annan viktig slutsats är betydelsen av att i denna typ av processer klargöra IT-utvecklingens
tyngdpunkt i dimensionen mellan att vara verksamhetsutvecklande och att vara ett infrastruktur- eller
systemutvecklingsprojekt. I de inledande analyserna av Projekt Användbar kunde noteras att projektet uppfattades både som ett standardiseringsprojekt där en enhetlig uppsättning av kärnsystem
ska omfatta all utbildningsverksamhet i kommunen och ett projekt med en ambition att fungera som
verksamhetsutveckling med förväntningar om kvalitetshöjningar.
Viktiga erfarenheter från våra analyser i den första delen av projektet är därför:
 att i förväg definiera vad som avses med en god digital arbetsmiljö,
 att i utvecklingsprojekt av detta slag synliggöra hur IT-användning och arbetsmiljöfrågor hänger ihop
för olika målgrupper eller funktioner i förvaltningsorganisationen,
 att i ett tidigt skede skriva fram preciserade och operativt verksamma arbetsmiljömål för en IT-upphandling av denna storleksordning
 att i kommunikationen utåt (och tidigt i processen) klargöra IT-utvecklingens innehåll rörande
aspekter kopplade till både dess verksamhetsutvecklande ambition och dess innehåll som infrastruktur- och systemutveckling.
 att planera för hur den digitala arbetsmiljön utvärderas och följs upp över tid, som en del av systemförvaltningen (dvs följa hur arbetsmiljön påverkas då system anpassas, konfigureras och uppgraderas
osv)
 att under projektförberedelserna uppmärksamma behov av att klargöra de styrningsmässiga grundfrågorna i förvaltningsorganisationen (både linjeorganisationens och själva projektorganisationens styrningsroll är av stor strategisk betydelse för att lyckas i projekt av detta slag).
 att prioritera processfrågor för att skapa största möjliga inflytande bland den berörda personalen i organisationen

När det gäller den kommande implementeringen av Projekt Användbar, kunde forskargruppen dra
följande slutsatser:
1. Det behövs en tydliggjord plan för vilka utbildningsinsatser som behöver göras under implementeringsfasen. All systemupphandling måste, för att fungera i den aktuella organisationen, bäras fram av
betydande utbildningsinsatser för den berörda personalen. Det behövs en detaljerad plan för hur
systemförnyelsen ska få fäste i organisationen med hjälp av utbildning, kompetensutveckling och organisatoriskt lärande.
2. Det finns ett behov av att lyfta in systemens tekniska möjligheter i samband med implementeringen.
Det är av strategisk betydelse för systemens användbarhet att dess tekniska potential och karaktär inte
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är placerat i bakgrunden utan att dessa synliggörs för att undvika att systemanvändningen får prägel
av egna "work arounds" eller egenkonstruerade system eller programlösningar.
3. En viktig grupp under implementeringsfasen är rektorerna. Det är avgörande för en framgångsrik implementering att rektorer och enhetschefer behöver vara en drivande kraft under implementeringsfasen. Det följer av rektorers särställning som förvaltningarnas viktigaste ledare ur ett verksamhetsperspektiv.

Avslutningsvis, och rörande frågeområde 2 i forskningsprojektet, kunde forskargruppen konstatera
betydelsen av att tänka kring utvecklingen av nya IT-system vid utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka i ett samhällsperspektiv kopplat till frågor om skolans digitalisering. Det har i de senaste årens
skolpolitiska debatt fästs stora förhoppningar kring skolutveckling och pedagogisk förnyelse genom
satsningar på digitala system och digital kompetens. Följeforskningen i Kungsbacka kunde i dess
första del notera att den typen av styrningspolitiska ambitioner rörande skolans digitalisering och betydelse i ett samhällsperspektiv är i behov av att synliggöras. Exempelvis kan konstateras att Projekt
Användbar initierats och drivits väsentligen utan partipolitiska överväganden i utbildningsnämnderna
i kommunen. Inte heller kommunledningspolitikerna eller fullmäktige har på ett principiellt plan behandlat frågan om skolans digitalisering i förhållande till genomförandet av en IT-upphandling på
skolans område.
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Del III. Om politisk styrning av den digitala arbetsmiljön
Inledning - utmaningen om politisk styrning av skolans digitalisering
Den övergripande frågeställningen i denna del behandlar frågor om den politiska styrningen av skolans digitalisering. Det är ingen överdrift att påstå att just skolans digitalisering hamnat mycket högt
på den politiska dagordningen under de senaste åren. I den s.k. Digitaliseringskommissionen ägnas
skolan ett mycket stort intresse. Kommissionens förslag gällande skolan omfattar förslag att utveckla läroplaner och kursplaner, insatser med avsikt att höja IT-kompetensen hos skolans personal
samt åtgärder för att utöka kunskaperna om effekterna av IT-användning i skolan (se SOU
2014:13).
Kommissionens arbete ledde i sin tur till att Statens skolverk fick i uppdrag att ta fram nationella
strategier för arbetet med skolans digitalisering i form av bland annat insatser för att stärka kompetensutvecklings- och stödinsatser när det gäller IT som pedagogiskt verktyg. I detta arbete ingår att
föreslå målsättningar och nödvändiga insatser för att säkerställa en likvärdig tillgång till IT i skolan
och utveckla digital kompetens hos elever, lärare och skolledare (se Skolverket 2016a och 2016b).
Även inom SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, pågår ett utvecklingsarbete för att stärka
kommunernas strategiska arbete med IT-utveckling i skolan. För att underlätta arbetet med lokalt
utvecklingsarbete med skolans digitalisering är avsikten att SKL, tillsammans med Skolverket, ska
ta fram en nationell handlingsplan för skolans digitalisering med namnet #skolDigiplan. Avsikten är
att denna plan ska kunna presenteras den 1 mars 2019. Grundläggande fokusområden för detta arbete handlar om (1) att stärka den digitala kompetensen i skolan, (2) att bidra till likvärdig tillgång
och användning av IT i skolan samt (3) att verka för mer forskning och uppföljning inom området
(Dagens Samhälle 2018-05-23).
Vi kan alltså dra slutsatsen att skolans utveckling som policyområde kommit att påverkas av digitaliseringsprocesserna i samhället. Kännetecknande för skolan som policyområde är att det befinner
sig i ett spänningsfält mellan två normsystem; politiken och professionen. Politisk styrning sker genom
politiska beslut som därefter genomförs med hjälp av offentliga förvaltningsorgan (Skolverket och skolförvaltningar i kommunerna). Professionsstyrningen utgår från normer som är knutna till lärarnas yrkesroll. Detta förhållande utgör en samlande problematik även för introduktion av nya digitala system
inom skolans område. Professionsgrunden innebär att rektorer och lärare betonar ett eget friutrymme för att kunna tillämpa de grundläggande normer som man skaffat sig under sin utbildning
och i den egna yrkesverksamheten. Den politiskt baserade styrningen av skolan hamnar därför i att
ständigt behöva göra avvägningar mellan behov av övergripande riktlinjer och hänsynstagande till
att skolans resultat är beroende av ett friutrymme för professionsgrupperna (Jarl & Pierre 2018).
Denna typ av spänningsfält eller avvägningsproblematik finns, med stor tydlighet, representerad i
Kungsbacka kommuns utbildningsförvaltningar. Våra empiriska analyser visar att det finns, å ena
sidan, en utgångspunkt i att skolans digitalisering utgör en kreativ möjlighet för skolans personal
genom att IT-systemen kan bidra till en utveckling av den pedagogiska potentialen. Samtidigt finns
det också, å den andra sidan, ett behov av att tillämpa en viss "systemdisciplin" för att hävda värden
som har med likvärdighet, rättssäkerhet, tillgänglighetsaspekter, arbetsmiljöfrågor etc. att göra. I
systemdisciplinen har det även artikulerats administrativa styrningsbehov kring att exempelvis
kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
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Mot bakgrund av ett aktualiserat policyfokus runt skolans digitalisering och i noterade spänningar
mellan profession och politik har vi i forskargruppen utgått från att det i Kungsbacka kommun
också initierats ett politiskt grundat utvecklingsarbete i frågan. Vi har av denna anledning i analysramen (se bilaga 1) haft med oss ett antal frågor om detta i våra empiriska undersökningar. Vi har
bland annat uppmärksammat dessa policyaspekter i djupintervjuer med politiker i förskole- och
grundskolenämnden och vi har behandlat denna fråga på det andra analysseminariet. Det gäller
bland annat policymässigt orienterade frågor om
-

vilka är de viktigaste skolpolitiska utmaningarna i kommunen

-

hur introduktionen av ett nytt IT-system inom utbildningsförvaltningarna är kopplade till kommunens övergripande strategier för IT-utveckling

-

i vilken utsträckning kommunledning och politiker i utbildningsnämnderna varit drivande i frågor
om skolans digitalisering i allmänhet och rörande Projekt Användbar i synnerhet

-

på vilka sätt har arbetsmiljöaspekter beaktats i den politiska styrningen av skolans digitalisering i
Kungsbacka kommun

-

vilket politiskt stöd (ledarskap) och vilka resurser (pengar, kompetens) krävs för att på ett fungerande sätt implementera nya IT-system inom skolans område.

I det följande ska vi presentera utsagor från vårt empiriska material om denna typ av frågor om policyaspekter inom utbildningsnämnderna och förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Vi börjar med
några utsagor från våra intervjuer med politiker och tjänstepersoner och därefter summerar vi de utsagor som framkom vid det andra analysseminariet (i mars 2018).

Utgångspunkter och utsagor från intervjumaterialet
Låt oss börja med att beskriva utsagor från de tre förtroendevalda som intervjuats i Kungsbacka
kommuns nämnd för Förskola & Grundskola. Inledningsvis kan noteras att politikerna, på frågan
om skolans utvecklingsdrag, lyfter in digitaliseringen som en viktig del men man är också tydligt
intresserad av att diskutera skolans övergripande utveckling i termer av både prestationer (kunskaper, meritvärden) och likvärdighet i att skapa en enhetlig skola över hela Sverige. Styrningen av
skolan har blivit mer komplex och samtliga politiker ser problem med att det både nationellt och
även i Kungsbacka kommun finns skillnader mellan skolor gällande prestationer och utvecklingsmöjligheter.
En viktig slutsats som kan dras av intervjuerna är att samtliga politiker är tydligt engagerade och har
också kunskaper om olika frågekomplex kopplade till skolans digitalisering. De intervjuade uppehåller sig länge vid olika frågeställningar som rör det en av de intervjuade benämner som ”skolans
teknologisering”. Eftersom samtliga intervjuade politiker är pensionärer har man också möjlighet att
blicka tillbaka och kan relatera dagens teknologiska förändringar till hur man en gång i tiden hanterade kopiering med blå stenciler och hur introduktionen av ljudbandspelaren eller kopieringsapparaten skapade diskussion som åtminstone i vissa delar påminner om dagens debatter om paddor och
mobilanvändning i klassrummen. Intervjupersoner ser en betydande utvecklingspotential i digitaliseringen, men riktar också en del invändningar och kritiska frågor om enskildheter kring just mobilanvändning och en överdriven tilltro till elevernas förmåga att på egen hand söka kunskaper på nätet osv. Ett ganska typiskt yttrande om skolans digitalisering formuleras på följande sätt av en intervjuperson:
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Vi bejakar digitaliseringen; det är en nödvändig del i utvecklingen av skolan – även om det bär
mig lite emot att säga det då jag älskar böcker – men vi måste ligga i framkant när det gäller digitaliseringen. Framtiden kräver att folk har verktyg för att arbeta i ett digitaliserat arbetsliv.
Detta är dock inget vi pratar så mycket om i nämnden.

En specifik fråga rörande skolans digitalisering lyfts fram av samtliga intervjuade politiker; nämligen statsmaktens nya propåer om att göra programmering till en obligatorisk del i vissa kurser. De
intervjuade noterar att denna fråga är angelägen att utveckla samtidigt som att det finns en del kompetensbrister i befintlig lärarkår för att klara uppdraget. Man ställer här även frågor om lärarutbildningarna har kompetens att utveckla kurser för detta. Någon av intervjupersonerna lyfter dock fram
några goda exempel på hur man på vissa skolor i Kungsbacka kommun tänker sig att jobba med
programmering som en integrerad del i undervisningen.
Det finns också, om än inte särskilt tydligt (det kommer efter att intervjuaren gjort påstötningar), en
problematisering av en del arbetsmiljömässiga frågor i den digitaliserade skolan. Grundbilden i
dessa utsagor är att det visserligen finns en del arbetsmiljöfrågor som bör uppmärksammas; exempelvis att lärare alltid ska vara tillgängliga och att IT-systemen kanske inte alltid fungerar optimalt –
men att digitaliseringen i grund och botten kan vara en viktig faktor för att underlätta och även vara
stimulerande för exempelvis pedagogernas verksamhet. Ingen av politikerna kan erinra sig att man i
nämnden haft uppe frågan mer specifikt om digitaliseringens betydelse för arbetsmiljöfrågorna (arbetsmiljöfrågor behandlas i nämnden – men inte specifikt kopplade till skolans digitalisering).
Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion 2015, som intervjupersonerna är väl medvetna om, där rektorernas arbetsmiljö uppmärksammades. Denna inspektion är inte, enligt intervjupersonerna, specifikt kopplad till digitaliseringen utan handlar om andra mer generella frågor om förändringar i rektorernas arbetsuppgifter och till organisationsförändringar i utbildningsförvaltningen. Det är dock
sammantaget tydligt att arbetsmiljöaspekter kopplade till skolans digitalisering utgjort en marginell
fråga i den politiska styrningen.
De intervjuade politikerna är också förhållandevis väl orienterade om de övergripande policyfrågorna rörande skolans digitalisering. Man känner till Digitaliseringskommissionens arbete och
Skolverkets strategiska arbete, liksom att man uttrycker en tillförsikt kring hur Kungsbacka kommun arbetar och arbetat med skolans digitalisering (dock utan att precisera detta mer konkret). På
frågor om hur kommunens övergripande IT-policy ser ut och hur man hanterar IT-policys i den
egna förvaltningen hänvisar politikerna till förvaltningstjänstemännen.
När det gäller frågor om Projekt Användbar kan konstateras att samtliga intervjuade endast har
övergripande kännedom om projektet och att detta är ett projekt som i sin helhet drivs (och bör drivas) av förvaltningen. Politikerna har fått avrapporteringar vid några tillfällen men ingen av de intervjuade politikerna vill uttrycka några konkreta åsikter eller insikter om projektet. Ett typiskt yttrande om detta lyder på följande sätt:
Vi har inte haft Projekt Användbar uppe som ett beslutsärende i nämnden – däremot har vi fått en
del avrapporteringar av projektet

En av politikerna problematiserar dock, när frågan om Projekt Användbar kommer upp, svårigheten
att förankra verksamhetsförändringar ute i organisationen:
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Jag kan inte säga hur det är med Projekt Användbar, men det är svårt att föra ut förändringar i
verksamheten. Det fungerar inte alltid. Man måste ta utvecklingsarbete i små grupper - i många
olika arbetslag – sådant tar tid och det kostar; men det måste göras.

Överlag visar detta att man i Kungsbacka kommun, vilket även framkommit i våra tidigare analyser,
ger ett betydande utrymme och förtroende för förvaltningen att sköta den typen av utvecklingsfrågor. Intervjupersonerna beskriver Kungsbacka kommun som en kommun som har en tradition av att
låta politikerna ha ansvar för övergripande mål och budgetfrågor medan förvaltningen ges ett långtgående ansvar för operativa frågor. En av intervjupersonerna beskriver detta på följande sätt:
80 % av nämndens ärenden behandlar rapporter från förvaltningen och om du inte är nöjd har
du rätt till initiativ genom att väcka en fråga och initiera förändringar i samband med att rapporter tas upp i nämnden. Kungsbacka kommun har en tradition av att ha en tillbakadragen politisk
styrning med stort förtroende för tjänstemännen.

En annan av politikerna instämmer och säger:
Det ligger mycket ansvar på förvaltningen i Kungsbacka och det har nog blivit mer av det under
senare år.

Så långt politikerna i förskole & grundskolenämnden. Om vi låter andra aktörsgrupper - rektorer,
förvaltningschefer, administratörer - få komma till tals, växer det fram en mångfasetterad bild av
hur styrningen av skolans digitalisering ser ut. Vi måste därför av analytiska skäl skilja på två nivåer i styrningssystemet. För det första bestående av en övergripande politisk styrning där skolans
digitalisering (från Digitaliseringskommission, regering, Skolverk, SKL osv.) utgör en aktiverande
faktor för en kommun som kräver olika typer av organiserings- och styrningsarrangemang. För det
andra av en mer operativa styrningsproblematik kopplad till upphandling och implementering av
nya eller uppgraderade IT-system för utbildningsförvaltningarna i kommunen. Vi har i tidigare analysrapporter kunnat beskriva, med tyngdpunkt i upphandlingsprojektet Projekt Användbar, en synnerligen komplex styrsituation.
Låt oss börja med den övergripande problematiken i den tydligt aktiverade styrningsfrågan knuten
till behov av att utveckla frågor om skolans digitalisering: Den viktigaste slutsatsen i detta sammanhang är att den politiska styrningen landar i en förhållandevis stor organisation där Kungsbacka
kommuns utbildningsförvaltningar har många anställda, där verksamheten organiseras i många enheter och med flera nivåer. Förmågan att stärka skolans användning av digitala verktyg är därmed
beroende av att anpassas till olika intressen och olika behov i organisationen. Styrningsstrategin bör
kunna väga in hänsyn inte bara till pedagogernas arbete ute i skolorna utan också tillgodose värden
som handlar om exempelvis administrativ effektivitet, ekonomisk styrning, likvärdighet och rättssäkerhetskrav. Vi har i tidigare rapporter betonat betydelsen av att styrningen bör bygga på tydliggjorda strategier med stark förankring bland berörda grupper i hela förvaltningsorganisationen. I
våra analyser av hur olika grupper uppfattar denna typ av strategiska överväganden ges en problembeskrivning som uttrycks på bland annat följande sätt:
Jag känner inte till någon övergripande IT-strategi; kännetecknande är att det i allt väsentligt
saknas riktlinjer för hur man använder datorn i jobbet
Det är lite av Kiviks marknad över hela situationen; många olika aktörer; olika arbetssätt – alltför få tänker i helheter. Därför jobbar man väldigt olika i olika delar av verksamheten
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Överlag är styrningen vad gäller IT-miljön väldigt vag i Kungsbacka kommun

När det gäller den faktiska IT-användningen i de båda utbildningsförvaltningarna kan noteras en betydande undervegetation där man på olika skolområden/skolor arbetar med särlösningar (egna excelark, egna principer för IT-användning, olika tillämpningar av pedagogiskt stöd). I de tidigare analyser har vi i forskargruppen kunnat notera att en betydande del av utbildningsförvaltningarnas ITanvändning präglas av det vi kallar ’work arounds’ som beteckning denna typ av uppsplittrade användning av IT-systemen. Detta kan också kopplas till att det i intervjumaterialet framkommer kritiska synpunkter på den administrativa användningen av IT-systemen som åtminstone delvis innebär ett överutnyttjande. Ett par sådana utsagor lyder på följande sätt:
Det förekommer helt klart överanvändning i lärarens värld. I min egen roll så ska jag lämna uppgifter för att någon konstruerat ett xl-blad och vill ha uppgifter från mig. Nyttan kan ibland ifrågasättas
Ibland sker överanvändning av IT-systemen. Ett exempel är enkäter. Vansinniga mängder med
enkäter
IT-stödet är kopplat till att man kan få ut mer information. Jag ser det som en farhåga att vi ska
använda det i onödan, att ta ut information som inte hjälper oss. Vad vi styr på är centralt i förhållande till vårt uppdrag. Arbete med nyckeltal tar för mycket plats

En ytterligare komplikation rör frågor om hur skolans digitalisering och introduktionen av förnyade
IT-system påverkar de anställdas arbetsmiljö. Även arbetsmiljöfrågorna har i detta avseende olika
karaktär i olika delar av organisationen. Ett par av intervjupersonerna uttrycker sig på följande sätt:
Vi har inte arbetsmiljömål knutna till IT, och det tycker jag är jättekonstigt eftersom så
många upplever det som ett problem - att vi har ett dåligt IT-system
Vi ska inte överdriva arbetsmiljöproblemen – eller det som kallas ”jävla skitsystem” – i huvudsak bidrar de digitala lösningarna till att förenkla arbetet och skapa pedagogiska möjligheter – men, självklart – vi måste vara observanta på arbetsmiljön i detta.

Slutsatsen i denna del är att den politiska styrningen av skolans digitalisering är en komplex uppgift. De empiriska analyserna visar att det i Kungsbacka kommun åtminstone delvis saknas tydliggjorda och övergripande styrningsstrategier för den praktiska verksamheten där olika typer av särlösningar tenderar att växa fram. I en del utsagor i intervjumaterialet framträder också en bild där en
del varnar för en ökad risk för överanvändning av IT-systemen i syfte att dokumentera förhållanden
som används i ledningsstrukturen och för övergripande analysarbete. Vi har också kunnat visa att
nämndspolitikerna överlämnat, genom delegering, en stor del av beslutsansvaret till förvaltningsorganisationen.

Beskrivning av utsagor under analysseminariet
Vid det andra analysseminariet, som hölls i mars 2018, utgjorde frågan om den politiska styrningen
av skolans digitalisering det första frågekomplexet som behandlades på seminariet. Tre frågeställningar behandlades:
•

Vilka önskemål finns om hur kommunledningen i Kungsbacka kommun (KF/KS) bör utveckla kommunens arbete med skolans digitalisering – exempelvis utifrån SKLs och Skolverkets påbörjade arbete med en handlingsplan för skolans digitalisering)?
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•

Hur är och hur bör de två skolnämndernas politiker vara involverade i framtida utvecklingsarbete av skolans digitalisering?

•

Vilka eventuella strategier behövs i framtiden för att hantera avvägningen mellan behovet av
olika sorters systemdisciplin i relation till behovet av att ha ett tillräckligt friutrymme för
skolans professionsgrupper?

En första viktig kritikpunkt som framkommer vid analysseminariet är uppfattningen, som framförs
av flera deltagare, att både Digitaliseringskommissionens arbete och Skolverkets intresse för skolans digitalisering kommer alldeles för sent. Deltagarna på seminariet menar enhälligt att staten ligger efter i utvecklingen. Följande utsagor från seminariet visar detta:
Det är bra att staten kommer in, men man kommer fruktansvärt sent in i processerna. Det är
verkligen i elfte timmen. Man kommer kanske 5-10 år efter den utveckling vi jobbar med ute i
kommunerna
Staten kommer sent; och i kommuner som har egna muskler att driva detta har man kommit
mycket långt med de digitala processerna – men så är det inte överallt – här finns ett likvärdighetsproblem mellan kommunerna
Man borde på Skolverket haft lite fler än tre personer, som man hade för fyra år sedan, för att
jobba med digitaliseringen i skolan. Och Björklund var totalt ointresserad av frågan. Vi borde ha
haft strategier och standarder för längesedan – staten ligger efter och det är väl bra att man
kommit igång först nu på senare år – Skolverket har numera en hel avdelning som jobbar med
detta

Utsagorna vid analysseminariet visar något viktigt och intressant för förståelsen av policyfältet rörande skolans digitalisering. Det framkommer i exempelvis Digitaliseringskommissionens betänkanden att skolans digitalisering behöver intensifieras och att utvecklingen i åtminstone en del avseenden har gått långsamt och varit präglad av ett defensivt tänkande (SOU 2014:13, kap. 5). Kommissionens har sannolikt bidragit till att frågan aktualiseras på Skolverket och på SKL som redan
tagit fram planer och ska även fortsättningsvis utveckla det strategiska arbetet inom fältet. Kommunföreträdarna i Kungsbacka kommun uppfattar detta som senkommet och ett uppvaknande långt
efter det att man i kommunen på egen hand initierat olika typer av utvecklingsarbete inom området.
Deltagarna på seminariet hävdar till och med att just Kungsbacka tillhör en av de kanske mest framträdande kommunerna i Sverige i att arbeta med skolans digitalisering.
När det gäller frågan om vilken roll politikerna i nämnderna bör ha rörande policyutvecklingen av
skolans digitalisering – en fråga som ledde till en del debatt även vid det första analysseminariet –
beskriver seminariedeltagarna att Kungsbacka kommun arbetar med en långtgående delegering av
ansvar från politiker till förvaltning. Detta gäller de båda utbildningsnämnderna i kommunen. Förvaltningscheferna beskriver det på följande sätt:
Nämnden har överfört på delegation och när man har en sådan ordning är det viktigt med information tillbaka så att politikerna känner sig trygga och att det finns tillit mellan politik och
förvaltning. Gällande Projekt Användbar har detta varit uppe i nämnden vid olika tillfällen för
information och även hela digitaliseringsfrågan. Vi har den bestämda uppfattningen inom vår
nämnd att politikerna inte ska jobba med detaljer. Jag kan förstå att politikerna inte kan svara på
detaljfrågor om Projekt Användbar. De ska inte vara kunna i detaljerna – de blir bara nervösa av
detaljerna – de behöver veta övergripande att det fungerar
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Politiken bör visa intresse och de bör visa vad vi bör prioritera och på det sättet vara drivande i
digitaliseringen av skolan. Jag ser därför inte behovet av att politikerna är väldigt insatta i exempelvis Projekt Användbar – jag ser dock att de behöver vara insatta i digitaliseringen i stort och
hur vi ska organisera välfärden.
Det förekommer en diskussion bland politikerna – men det är på en övergripande nivå i olika
sammanhang. Vi har i Kungsbacka kunnat utveckla en tillitsbaserad modell för relationerna mellan politik och förvaltning.

Utsagorna bekräftar med stor tydlighet det som politikerna kommer fram till i denna del. Det är en
långtgående delegation, politikerna är informerade och styr utvecklingen på ett övergripande plan
(exempelvis genom årliga dokument från Allians respektive opposition, i samband med utvecklingsdagar för politiker, i avrapporteringar till nämnden m.m.).
När det gäller frågan om kommunledningens roll för skolans digitalisering noteras att det är först
under de senaste 5-6 åren som kommunledningen utvecklat policyarbetet med kommunens digitalisering, inte minst inom arbetet med strategin för Kungsbacka 2020. Seminariedeltagarna uppfattar
dock inte att kommunledningen lägger ut direktiv för digitaliseringens utformning vid utbildningsförvaltningarna. Snarare handlar det om att påverka förhållningssätt och att skapa en övergripande
inriktning för digitaliseringsarbetet i stort. Några utsagor:
Med den nya kommundirektören (som började för cirka 6 år sedan) fick arbetet med Kungsbacka
2020 fart och där digitaliseringen fick en helt annan nivå Det handlar inte om att kommunledningen säger att den förvaltningen ska göra så och en annan så osv. Det har handlat om identifiera vilka processer som bör digitaliseras och robotiseras – det finns mycket i det arbetet.
Och att man uppmuntrar nya initiativ. Nu går utvecklingen så fort. Kungsbacka kommun får testa
nytt, får prova – det tycker jag är en viktig styrsignal från kommunledningen som ger oss möjlighet att prova nytt. I kulturen förväntas det att man vågar testa nya saker. Och detta är typiskt för
digitaliseringen; nya system och nya lösningar blir nästan inaktuella redan när man upphandlat
dem.
Framträdande har varit att vi succesivt skapat en tillitsbaserad kultur i kommunen

Vi kan därmed konstatera att kommunledningens styrningsambitioner är formulerade på ett övergripande plan med syftet att på olika sätt stimulera utvecklingen och möjliggöra för att pröva och testa
nya saker. I diskussionen framkommer också vid ett par tillfällen att styrningsmodellen i hög grad
kan beskrivas som tillitsbaserad. Det bekräftar nog också den bild som getts i andra delar i vårt
material där andra aktörer uppfattar kommunens övergripande IT-policys som vaga och föga detaljerade.
Avslutningsvis diskuterades frågan om vilka eventuella strategier som behövs i framtiden för att
hantera avvägningen mellan olika sorters systemdisciplin i relation till friutrymmet för skolans professionsgrupper.
Vi ska bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet och systemen ska här vara ett stöd för
personalen i skolan och inte minst för elevernas utveckling och kunskaper. Och det har funnits
frågor av typen måste vi använda det och detta system, måste vi rapportera in det och detta. Ja,
samtidigt är ju exempelvis inrapportering via Skola 24 om närvaron också en viktig indikator på
om saker fungerar bra eller dåligt på en skola. Och detta är arbetsgivarens system för detta ar-
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bete och utvecklingen av elevers närvaro bör väl vara en del av friutrymme för en lärare. Samtidigt kan det ju ge en bra bild på huvudmannanivå – exempelvis kan vi synliggöra likvärdighet
mellan skolor på detta sätt.
När man ser vikten av något blir det inget problem. Jag tror detta bör ses som en kommunikationsfråga; kan man bara motivera behov av systemanvändning och kunna visa på dess betydelse
så är det ofta inget problem.
Man bör nog här väga in olika uppgifter i lärarverksamheten; läraren som myndighetsutövare –
betygssättning och individuella omdömen – och sedan genomförandet av undervisningen
Jag fäster mig vid ordet systemdisciplin. Förr i världen fördes alla data om elevernas utveckling
in i en analog pärm. Det fungerade ofta inte alls. För mig handlar detta inte bara om digitalisering utan det handlar om att få vår personal att göra det som behöver göras.
Den nya nationella IT-strategin ger en del inspirerande utgångspunkter för digitaliseringen –
vart är vi på väg egentligen med det digitala samhället? Det hade varit angeläget att även ta fram
en lokal IT-strategi för att ordna där här typen av frågor.

Den dominerande uppfattningen runt seminariebordet synes vara att det alltid, vid exempelvis utveckling av IT-system, bör finnas ett hänsynstagande till professionsgruppernas friutrymme. Samtidigt kan systemdisciplinen också vara en faktor för att vidga friutrymmet och att öppna för olika pedagogiska utvecklingsmöjligheter. Det gäller att balansera vågskålarna. Det behövs både övergripande styrningssystem – och hänsynstagande till professionen. Det är dock tydligt att deltagarna på
seminariet utgår från ett arbetsgivarperspektiv och att det i detta sammanhang hade varit önskvärt
med ett par röster från aktiva lärare. Den sista utsagan är också värd att notera. Det framkommer i
samtalet att förvaltningsledningen arbetar relativt intensivt med rektorer och enhetschefer för att
hitta fungerande avvägningar i denna fråga och att detta arbete hade vunnit på en konkret framskriven IT-strategi i utbildningsförvaltningarnas verksamhet.

Forskarnas slutsatser och reflektioner
Den politiska styrningen av skolans digitalisering i Kungsbacka kommun karakteriseras av ett par
tydliga förhållanden. För det första kan vi utifrån vårt empiriska material dra slutsatsen att Kungsbacka kommun sannolikt och uttryckt på ett allmänt plan ligger i framkant när det gäller utvecklingsarbete för skolans digitalisering. I samband med det andra analysseminariet framkommer också
utsagor om att statsmaktens intresse för skolans digitalisering bör betecknas som nymornat. Digitaliseringskommissionens slutsatser och det nyligen påbörjade strategiarbetet på Skolverket är, enligt
utsagor runt seminariebordet i Kungsbacka, senkommet. Statens uppvaknande kommer cirka 5-10
år efter i den policyutveckling som faktiskt förekommit i många kommuner, däribland Kungsbacka.
Vår slutsats (uttryckt med viss försiktighet) är att utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun
sedan relativt länge befunnit sig i framkant bland andra svenska kommuner i arbetet med skolans
digitalisering. Slutsatsen i denna del är att den politiska styrningen från statsmaktens sida inte på
avgörande sätt påverkat utbildningsförvaltningarnas arbete med digitalisering. Det är exempelvis
inte statsmaktens styrsignaler som utgjort drivkraft för att starta Projekt Användbar.
För det andra kan vi dra slutsatsen att kommunledningens styrning av digitaliseringsprocesserna i
kommunen tagit fart först under de senaste 5 åren (en del personer vid analysseminariet förknippar
denna förändring med det senaste kommunchefsskiftet). Vid analysseminariet beskrivs denna styrning, främst kanske inom ramen för det kommunövergripande framtidsarbetet kallat Kungsbacka

Sida 15(65)

2020, som generellt orienterat och med en ansats som avser att stimulera nytänkande, testning och
med öppenhet för att allt inte lyckas vid första försöket. Deltagarna på seminariet uttrycker att kommunledningens styrning av digitaliseringen aldrig utgått från direktiv och konkreta anvisningar (eller pekpinnar). I tidigare följeforskningsrapport kunde vi som forskare dock konstatera att ambitionerna från kommunledningens sida rörande en ny samlad IT-portal för kommunen åtminstone delvis
kom att påverka arbetet med Projekt Användbar och upphandlingsprocessen för nya IT-system på
skolans område.
Den kanske allra mest tydliga slutsatsen i analysen av den politiska styrningen är, för det tredje, att
utbildningsförvaltningarna arbetar med en långtgående delegering av ansvar från politikernas sida.
Politikerna uttrycker detta själva som att man i nämnderna har en dagordning som till 80 % består
av rapporter eller där förvaltningstjänstemännen lämnar information. Företrädare för förvaltningen
uttrycker detta med att politikerna styr i övergripande avseenden (budgetdokument, övergripande
planer, en del personalärenden m.m) och menar att politikerna inte vill ha upp detaljer eller enskilda
beslutsärenden på dagordningen. Både politiker och tjänstemän vittnar om att det i Kungsbacka
kommun utvecklats en organisationskultur bestående av långtgående delegering och tillit mellan politiker och tjänstemän. När det gäller exempelvis Projekt Användbar har detta projekt aldrig behandlats i utbildningsnämnderna som varken ett initiativ eller som politiskt beslut. Projektet har helt och
hållet skapats i förvaltningen men har vid några tillfällen avrapporterats och diskuterats i nämnderna (och i samband med andra mer informella möten mellan ledande politiker och förvaltningschefer).
För det fjärde finns i Kungsbacka en betydelsefull styrningspolitisk problematik kring att balansera
kraven på att, i ena vågskålen, hålla sig med ett generellt IT-system (med centralt formulerade riktlinjer för användning, inrapportering, systematik) och i den andra vågskålen ett friutrymme för lärarprofessionen att tillämpa sina professionsnormer. Den styrningspolitiska ambitionen i denna del
är att utforma arbetssätt där en viss nivå av systemdisciplin bidrar till att kunna utveckla det pedagogiska friutrymmet. I hög grad tecknas detta som en kommunikationsfråga, dvs. krav på systemdisciplin, exempelvis inrapportering av frånvaro eller av enskilda nyckeltal, bör kunna förmedla värden
som ger en viktig input för lärare och rektorer att utveckla verksamheten för det specifika område
man är verksam i. Vi kan som forskare dra slutsatsen av vårt material att denna fråga är påtagligt
svårhanterlig i Kungsbacka kommuns utbildningsförvaltningar. När vi exempelvis lyssnar in hur
enskilda lärare och i en del fall också rektorer betraktar professionsnormer i förhållanden till förvaltningsmässiga behov finns en kritisk värdering. Utbildningsförvaltningarna är mångfasetterade
till sin karaktär och innefattar en lång rad olikartade intressen som inte alltid överensstämmer med
hur exempelvis enskilda lärare uppfattar sitt handlingsutrymme i organisationen.
Forskargruppens reflektioner kring ovanstående slutsatser kretsar kring komplexiteten i styrningsmiljön. Vi befinner oss i ett styrningsfält som innefattar allt från förskola till vuxenutbildning och vi
rör oss i ett komplext system av flera organisationsled och en sammansatt uppgiftsstruktur. Skolans
digitalisering ska utöver de grundläggande undervisningsuppgifterna även klara uppgifter som exempelvis ekonomistyrning, kvalitetsarbete, personalplanering, rättssäkerhetsaspekter, extern kommunikation osv. Många av de personer vi intervjuat i projektet lyfter fram den snabba utvecklingen.
Ett visst system och en viss typ av applikation riskerar att snabbt bli föråldrad. Dilemmat kan beskrivas på så vis att utbildningsförvaltningarna behöver system som står för kontinuitet och långsiktighet samtidigt som man måste vara öppen för att teknikutvecklingen går snabbt och att systemen
ständigt behöver förnyas.
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Dessutom har statsmakten under de senaste 2-3 åren ökat sitt intresse för skolans digitalisering på
ett högst påtagligt sätt. Detta kan på olika sätt bidra till att ytterligare utveckla kommunernas satsningar på digitaliseringsfrågorna även om vi i Kungsbacka kommun kunnat notera att statens intresse framstår som senkommet i förhållande till det som redan åstadkommits. Möjligtvis (vi har
inte på djupet undersökt den frågan) kan statens aktiverade intresse bidra till att kommunernas utbildningsförvaltningar tvingas till att förändra en del i redan befintliga processer och aktiviteter.
Styrningen av skolans digitalisering hamnar därmed i det som policyforskare benämner som
”wicked problems” dvs. policyfrågor som är svårhanterliga då de innefattar en sammansatt problembild och där förutsättningarna att hitta framkomstvägar ständigt förändras (se Rittel & Webber
1973, Koppenjan & Klijn 2004). I forskningen om policyprocesser för teknologiutveckling i offentlig förvaltning, exempelvis introduktion av nya IT-system, betonas betydelsen av institutionella faktorer som exempelvis att processerna är väl förankrade hos användare, att de bygger på öppenhet i
en ’tillåtande’ atmosfär och att det finns ett engagerat och kunnigt ledarskap i organisationen (se
Bekkers 2012). I ett institutionellt perspektiv betonas att ny teknologi formas i socialt konstruerade
sammanhang, dvs. den formas inte bara av teknisk rationalitet och kompetens utan även av normbildning och identitetsskapande. Ny teknologi i offentlig förvaltning utvecklas därmed också i ett
politiskt sammanhang där olika maktaspekter har betydelse för vilken riktning processerna tar.
Policyforskningen om komplexa problem brukar också betona betydelsen av att tillämpa en integrerad kunskapsanvändning. Det behövs i detta fall en bred palett av kunskaper inom områden som informatik, pedagogik, folkbildning, omvärldsförståelse, ledarskap, kommunikation, arbetsmiljöfrågor osv. Vi kan konstatera att Projekt Användbar i väsentliga avseenden arbetat med exempelvis
referensgrupper inom utbildningsförvaltningarna för att bredda kompetensbasen och ett annat exempel som visar på projektets ambitioner i denna del är att Högskolan i Halmstad engagerats med syftet att tillföra extern kompetens till utvecklingsarbetet. Vi menar dock att både förankring och bredden i kompetensförsörjningen i projektet kunde utvecklats ytterligare. Vi har redan i tidigare rapporter pekat på att förankringen i förhållande till viktiga personalgrupper (lärare, rektorer) kunde ha
stärkts ytterligare och vi tror också att projektet skulle ha vunnit på att få fler konkreta inspel från
kommunledningshåll. Utöver Högskolans roll tror vi att även andra externa aktörer – andra kommuner, näringsliv, intresseorganisationer, fackliga organisationer – hade kunnat bredda projektets kunskapsbas.
Vi är också tveksamma och kritiska mot den minimalistiska roll de politiskt förtroendevalda haft för
Projekt Användbar. Vi kan konstatera att projektet initierats av både kunniga och engagerade personer i utbildningsförvaltningarna som haft en drivkraft att utveckla IT-systemen på grundval av tydliga tillkortakommanden (en komplex systemmiljö, behov av ökad användbarhet osv). Projektet har
formerats inom de båda förvaltningarna, man har utsett en styrgrupp för projektet, projektledare har
engagerats och projektet har i flera delar haft stöd från referensgrupper och andra intressenter (både
systemansvariga och ansvariga för pedagogiskt utvecklingsarbete. Kännetecknande är också att de
politiskt förtroendevalda varit informerade på ett allmänt plan men har aldrig varit involverad i beslutsfattande för projektet. Den politiska styrningen på nämndsnivå har alltså stannat vid att de förtroendevalda vid några tillfällen informerats om projektets utveckling.
Det är svårt att förstå varför politikerna inte varit mer involverade i detta projekt. I vårt empiriska
material framkommer att det i Kungsbacka kommun finns en tradition att tillämpa en långtgående
delegation från politiker till förvaltning. Det talas ibland om den ”gyllene zonen” där man bland politiker och tjänstemän värdesätter att det finns en klargjord arbetsdelning. Politikerna lägger sig inte
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i operativa detaljfrågor i förvaltningen utan styrningen sker med en tillitsfull relation där politikerna
hålls informerade om sakförhållanden i förvaltningsarbetet. Utan att i sig ifrågasätta grundprinciperna för denna gyllene zon finns det anledning att likväl diskutera vilka mervärden Projekt Användbar skulle kunna fått med en starkare styrning från de förtroendevaldas sida.
Vi menar i forskargruppen att Projekt Användbar representerar ett förhållandevis unikt utvecklingsoch upphandlingsarbete kopplat till skolans digitalisering. Vi skulle också utan överdrift kunna säga
att projektet rymmer ett flertal principiella problemområden för utvecklingen av svensk skola totalt
sett. Här finns frågor om användbarhet kopplat till pedagogisk utveckling, om systematiskt kvalitetsarbete, om skoladministrativa frågor, om arbetsledningsfrågor, om organisationsutveckling m.m.
Projektets unika karaktär gör också att det inte finns någon anledning att i detta fall tillämpa principen om långtgående delegering till förvaltningen eller att placera projektet i den traditionstyngda
gyllene zonen.
Låt oss därför något mer utförligt fördjupa oss i Projekt Användbar placerat i ett sammanhang där
de förtroendevalda skulle kunna ges en betydelsefull roll för input av värderingar kopplade till utbildningspolitikens utveckling i kommunen. Vår reflektion är, som främst ska ses som ett inspel till
andra kommuner som står inför att göra liknande upphandlingar, att utvecklingsprojekt av detta slag
bör ges en starkare styrningsmässig inramning. De politiskt förtroendevalda bör följaktligen spela
en väsentligt större roll än vad som varit fallet i Kungsbacka.
Vi skulle med en schematisk och förenklad beskrivning kunna säga att Projekt Användbar initieras
av ett antal engagerade förvaltningspersoner och expertis som upplever att verksamheten skulle
kunna utvecklas med en förnyelse och samordning av befintliga IT-system. Inom förvaltningen utvecklas dessa idéer och konkretiseras till en skiss på ett kommande projekt. Man beslutar i förvaltningen, som ett första steg, att ta fram en förstudie där befintliga system kartläggs, där man undersöker användarbehov och där man gör en omvärldsanalys. Redan i detta skede borde de politiskt
förtroendevalda fått ta på sig en beslutsroll. Det aktuella initiativet kunde ha lagts fram för politikerna – eventuellt i form av en relativt öppen problematisering med möjligheter för politikerna att
göra inspel. En sådan problematisering kunde ha utformats som en diskussion kring den allmänna
policyutvecklingen rörande skolans digitalisering. Det viktiga är dock att politikerna fattar ett formellt beslut om att låta förvaltningen ta fram en grundskiss för ett projekt och att göra en förstudie.
I nästa steg har förvaltningen skrivit fram en projektskiss och det finns dessutom en förstudie framtagen som ger projektet en inramning och en problembeskrivning. Det är nu dags för politikerna att
fatta ett nytt beslut. På grundval av det presenterade materialet blir det av strategiskt värde att politikerna prövar det kommande projektet rörande dess inriktning, omfattning och tidsperspektiv. Detta
steg är det kanske viktigaste i hela beslutsprocessen och kan med fördel utformas som en mer omfattande aktivitet genom exempelvis seminarium, föreläsning och politiska överväganden i mindre
grupper osv. Exempel på frågeställningar i denna fas handlar om
-

…projektets övergripande inriktning, vad man hoppas kunna uppnå med projektet,
…projektet ska arbeta i etapper eller med ett samtidigt grepp om hela IT-strukturen,
…projektets tidsåtgång och budget
…projektets organisering
…projektets utvärdering

Ett konkret förslag utarbetas därefter av förvaltningen och politikerna kan vid ett särskilt nämndsmöte fastställa ett slutligt förslag för projektet. När projektet väl satts igång bör den politiska nivån

Sida 18(65)

hållas informerad om projektets utveckling och vid behov fatta beslut om tillägg och förändringar i
projektets inriktning eller organisering. I det här fallet, med två ansvariga nämnder, kunde det eventuellt vara idé att skapa en referensgrupp av politiker från båda nämnder (eventuellt också med någon företrädare för kommunstyrelsen) som kunde få ett uppdrag att regelbundet följa projektets utveckling (något som skulle kunna bidra till ökad förståelse och samordning av utbildningspolitiken
även på andra områden).
Ovanstående framskrivning av den politiska styrningen från nämndspolitikerna ska förstås illustrativt och inte nödvändigtvis som en exakt modell. Vi menar dock att ett stärkt politiskt inflytande enligt denna framskrivning skulle ge strategiskt viktiga impulser för projektet i flera avseenden.
Främst följande:
1. Vi har ovan noterat att skolans digitalisering och utvecklingen av användbara IT-system representerar en komplex förvaltningsuppgift för en kommun. Det blir då avgörande för projektets måluppfyllelse att dess innehåll, inriktning, omfattning och utvärdering diskuteras och problematiseras med
hjälp av många olika infallsvinklar. Forskningen om utvecklingen av digitala system i offentlig förvaltning (e-government) visar att systemutveckling nästan aldrig är en renodlad teknisk-rationell
aktivitet utan kräver överväganden med etiska, sociala, kulturella och politiska utgångspunkter. Det
krävs alltså ofta utvecklade demokratiska samtal för att kunna förena systemutveckling i socialt
komplicerade miljöer.
2. Om det finns nämndsbeslut för den här typen av stora projekt ges också en tydlig signal om projektets betydelse på olika nivåer i förvaltningsorganisationen. Förvaltningsledningen, som arbetar på
uppdrag av nämnden, har fått ett tydligt uppdrag att genomföra projektet och måste också se till att
projektet når ut till de berörda gällande olika aktiviteter för att genomföra projektinsatser. Det ger
sannolikt också en högre status och legitimitet för de personer (projektledaren m.fl.) som bedriver
det operativa projektarbetet. En stark politisk styrning ger sannolikt också bättre förutsättningar för
att arrangera aktiviteter som bidrar till inflytande och förankring av projektet i olika personalgrupper.
3. Det ger ökad legitimitet för Kungsbacka kommun i dess externa kontakter i arbetet med skolans digitalisering. Det är exempelvis en fördel om kommunen företräds av både engagerade politiker och
tjänstemän i samband olika konferenser och seminarier i externa fora som Göteborgsregionens kommunalförbund, SKL, Skolverket, näringslivssammanhang osv.
4. Projektet får med en starkare partipolitisk förankring en mer synliggjord plats i det offentliga samtalet om skolans digitalisering. Ur kommunikationssynpunkt kan kommunen visa på intressanta, men
problematiska, utvecklingsspår som har med de offentliga IT-systemens användbarhet att göra. Intresset för den här typen av frågor ökar sannolikt bland elever, vårdnadshavare, näringsliv, myndigheter, folkbildningsorganisationer och även, inte minst viktigt, bland skolans professionsgrupper.

Vi är från forskargruppens sida övertygade om att den här typen av projekt är beroende av att få en
mångfasetterad och stark inbäddning i det sociala sammanhang projektet bedrivs i. Det gäller naturligtvis sådant som systemexpertis, administrativ organisationsförmåga, upphandlingskompetens
men också en stark politiskt-demokratisk styrning och en tydliggjord förankring underifrån hos de
människor som är beroende av en god arbetsmiljö när man ska använda IT-systemen. Vi har i detta
följeforskningsprojekt kunnat göra iakttagelser som visar att Projekt Användbar hade vunnit på att
stärka dessa båda sistnämnda delar; dvs. både den politiska styrningen och förankring/inflytande
underifrån.
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Del IV. Om medarbetares upplevelser av digital arbetsmiljö
Inledning - utmaningen om en god digital arbetsmiljö för alla
Den övergripande frågeställningen i denna del behandlar hur skolans digitalisering påverkar arbetsmiljön. Hållbara arbetsplatser lyfts fram som ett prioriterat område i den nationella strategin för modernt arbetsliv ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016–2020 (Skr. 2015/16:80),
innefattande så kallat digitalt arbete. Bland annat har detta lett till att Arbetsmiljöverket uppdrog en
kartläggning av kunskapsläget med avseende på digitala arbetsmiljöproblem i arbetslivet som genomfördes av forskare vid Uppsala universitet och KTH (Digital arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket,
Rapport 2015:17). Begreppet digital arbetsmiljö har växt fram för att jämte fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö beteckna den del av arbetsmiljön som innefattar användande eller påverkan
av digital teknik. Detta begrepp ges något olika betydelser av olika arbetsmarknadsaktörer. Den definition som ges i arbetsmiljöverkets rapport lyder: Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och
verktyg digitaliseras.
I denna forskning har vi antagit ett systemperspektiv på begreppet digital arbetsmiljö med följande
definition: Det system av digitala resurser en arbetstagare använder, eller påverkas av, när verksamhetens arbetsuppgifter ska utföras. Denna definition rymmer komponenterna:
Digitala resurser
Arbetstagare
Arbetsuppgiften
Verksamhet

System av tjänster och produkter baserade på digital teknik - dess
Användbarhet och funktionalitet
användaren, dennes roll, kompetens, erfarenhet mm
inkl. det resultat som uppgiften ska åstadkomma
innefattar ledning, organisering, styrning, policys, arbetsprocesser osv

En god digital arbetsmiljö innebär att det är god överenstämmelse mellan digitala resurser, arbetstagaren och arbetsuppgiften som ska utföras i verksamheten. Det är i detta möte den digitala arbetsmiljön uppstår. En god digital arbetsmiljö förutsätter användbara digitala resurser, användares yrkes- och digitala kompetens, samt välorganiserad verksamhet (Goldkuhl och Röstlinger 2018; Orlikowski and Scott 2016; Yoo et al. 2010)
Digitaliseringen av skolan sker genom den upphandling av IT (digitala resurser) som genomförs. I
denna följeforskning har forskargruppen studerat upphandlingen som genomförs i Projekt Användbar. Denna upphandling berör all utbildningsverksamhet i Kungsbacka kommun, och totalt ca 5000
anställda samt vuxenstuderande, elever, förskole- och fritids-barn och föräldrar. Kännetecknande
för skolan som arbetsmiljö är att det finns många aktörsgrupper såsom pedagoger, administratörer,
elever med flera. Detta utgör en komplex miljö där olika grupper av aktörer har olika kompetenser,
och olika behov av digitala resurser för att utföra sina arbetsuppgifter.
Grundat i forskning om digitalisering och arbetsmiljö kan vi dra slutsatsen att med IT-upphandling
(digitalisering) för bättre digital arbetsmiljö följer ett flertal utmaningar givet den digitala teknikens
egenskaper (se t ex. Yoo et al. 2010). Den digitala arbetsmiljön saknar rumsliga gränser. Digitala
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resurser kan adderas, tas bort, kombineras på nya sätt och förändras över tid. Den är dynamisk och
föränderlig. Den utgörs av en distribuerad blandning av interna och externa resurser. Den kan innehålla standardiserade system tillhandahållna av verksamheten, personliga system som skapas av arbetstagaren själv, och system som är en del av miljön men inte används i direkt mening (t ex loggar,
övervakningssystem osv). Den kan vara olika sammansatt för olika medarbetare.

Enkätstudien
Inledning – enkätstudiens utformning

För att komplettera våra kvalitativa data tog vi under hösten 2017 fram en enkät om den digitala arbetsmiljön och användningen av IT-system. Först gjorde vi en kartläggning av befintliga enkäter
som gjorts av andra organisationer (se Unionen 2016, DIK 2017, Vision 2014, Prevent). Med bland
annat detta material som grund gjorde vi ett urval av enkätfrågor baserat på relevans och kvalitet
som vi strukturerade i olika teman. Resultatet processade vi sedan med tjänstemän i Kungsbacka
kommun och vi kunde därefter fastställa en enkät med 45 frågor (se bilaga 2) där huvuddelen av
frågorna hade fasta svarsalternativ för att kunna göra jämförande uppföljningsenkäter i framtiden.
Fritextsvar möjliggjordes dock också i mindre omfattning.
Enkäten gjordes i webbformat av Kungsbacka kommun som också sände ut den till alla 3920 medarbetare vid de båda utbildningsförvaltningarna i februari 2018. 941 personer svarade vilket motsvarade en svarsfrekvens på 24 %. Den låga svarsprocenten innebär att resultatet inte är statistiskt
representativt för hela populationen men det kan användas kritiskt som ett underlag till diskussion.
Cirka 81 % av svarspersonerna var kvinnor och 18 % män. 40 % var äldre än 50 år, 77 % äldre än
40 år och endast 7 % var under 30 år. 68 % arbetade på grundskola, gymnasium och vuxenutbildning där 58 % var lärare och pedagoger. 22 % arbetade och var pedagoger på förskola och fritidshem. 86 % hade eftergymnasial utbildning.
Svarspersonerna kategoriserade vi i två svarsgrupper. En med ”storanvändarna” (59 %) som uppgav att de använde IT-system hälften eller mer av arbetstiden under dagen, och en med ”fåanvändarna” (36 %) som uppgav att de använde IT-system mindre än hälften av arbetstiden under dagen.
I undersökningen ställs frågor om upplevelser av arbetet med olika IT-system och undersökningen
omfattar fem system som används av personalen på de båda utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun:1
1. Procapita är ett övergripande barn- och elevadministrativt system som i Kungsbacka används från
förskola till gymnasiet. Systemet är sökbart för t ex uppföljning av elever, statistik samt betygshantering.
2. Fronter används i huvudsak som en kommunikations- och informationskanal inom skolor och förskolor till personalen. På en del grundskolor har man även bjudit in vårdnadshavare för att ta del av

1

I enkätstudien ska noteras att förhållandevis många (uppåt 25-35 %) uppger ett ”vet-ej-svar” för både Procapita och
Novaschem (övriga system har betydligt lägre vet-ej-svar – regelmässigt mellan 5-15 %). Detta visar att relativt sett
många av respondenterna inte alls eller mycket lite använder just dessa båda system.
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schemainformation och andra uppgifter som lärare lägger ut för elever.
3. Unikum används huvudsakligen av rektorer och förskolechefer som informationskanal riktad mot
vårdnadshavare. Unikum används enbart inom en av förvaltningarna i Kungsbacka kommun, nämligen i förvaltningen för Förskola & Grundskolas kärnverksamheter.
4. Skola 24 är ett frånvarorapporteringssystem som används av de flesta grundskolor och alla gymnasier i Kungsbacka kommun.
5. Novaschem är ett program för schemaläggning och tjänsteplanering. Alla skolor i Kungsbacka kommun använder detta system för schemaläggning.

Vi kommer att disponera innehållet i denna del enligt följande: För det första redovisas de delar av
enkätundersökningen som presenterades på analysseminariet. Sammantaget redovisades 23 av enkätfrågorna som behandlar frågor om personalens delaktighet, frågor om IT-systemens användbarhet samt frågor om arbetsmiljö. Anledningen till att vi gör detta urval av enkätfrågor är att vi önskar
få ytterligare empiriskt underlag för att belysa huvudsakligen två problematiska förhållanden som vi
noterade från det första analysseminariet: För det första påtagliga svagheter i den upplevda delaktigheten bland anställda gällande möjligheten att påverka utveckling av nya IT-system (med koppling
till Projekt Användbar). För det andra frågor om relationen mellan användbarhet och arbetsmiljö. I
tidigare analyser har vi kunnat konstatera att en hög grad av användbarhet är en nödvändig men
långt ifrån tillräcklig förutsättning för att IT-systemen också ska stärka de anställdas arbetsmiljö.
Redovisningen av enkätresultaten fördjupas därefter genom att vi ger en beskrivning av de utsagor
som enkätrespondenterna själva skrev ner i enkätens fritextrutor. I det därpå kommande avsnittet
görs en summering av de kommentarer som gavs av deltagarna på analysseminariet. Avslutningsvis
lämnas några reflektioner av forskargruppen.
Presentation av viktigaste enkätresultaten

Här följer en redovisning av de mest intressanta och övergripande resultaten i diagramform och med
en del kommentarer från forskargruppen. Enkätresultaten presenteras i sin helhet i bilaga 4. Vi har
delat in redovisningen i fem delar, dvs. frågor om…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ledarskap och chefernas betydelse för utveckling av IT-system (fem frågor redovisas)
personalens delaktighet vid utveckling och upphandling av IT-system (fem frågor redovisas)
personalens upplevelser av utbildning och support vid IT-användning (fem frågor redovisas)
de befintliga IT-systemens användbarhet (åtta frågor redovisas).
arbetsmiljö och IT-användning (åtta frågor redovisas)
kvalitet och effektivitet till följd av användningen av IT-system (två frågor redovisas)

I de tabeller (tabell 4-21) som ska visas nedan sorteras redovisningen utifrån de fem olika systemen
som i sin tur är sorterade efter i vilken grad man är ”fåanvändare” eller ”storanvändare” av respektive IT-system. Svarsalternativen i enkäten var följande kategorier:






1 instämmer inte alls
2 instämmer inte
3 instämmer
4 instämmer helt
Vet ej

I redovisningen använder vi medelvärden för att mäta de svarandes ställningstagande, dvs. vi summerar svarsalternativen på så sätt att de kan anta värden mellan 1-4 och där värdet 1 innebär att alla
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respondenter fyllt i rutan ”Instämmer inte alls” och värdet 4 innebär att alla respondenter instämmer
helt med påståendet. Om lika många svar fördelar sig jämnt mellan att inte instämma (värdet 1-2)
eller att instämma (3-4) blir medelvärdet följaktligen 2,5. Ju närmare 1 man kommer desto lägre
grad instämmer alltså respondenterna i påståendet och vice versa.
Inledningsvis ska vi kortfattat redovisa enkätresultat rörande dels hur personalen uppfattar hur ledarskapet i de båda utbildningsförvaltningarna fungerat och dels personalens upplevda delaktighet
vid upphandling och utveckling av IT-systemen i kommunen (tabell 1 och 2). I nedanstående tabell
redovisas fem enkätfrågor om ledarskap.
Tabell 1. Ledarskap och IT-användning (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående
Min chef är välinformerad om IT-systemen
Min chef förmedlar tillräckligt med information om IT systemen
Jag upplever ett tillräckligt IT- stöd från min chef
Min chef gör vad hen kan för att skapa en god arbetsmiljö för användningen av IT-systemen
Min chef har tillräckligt med kunskap om IT-systemen

Medelvärde
3,5
2,7
2,8
3,2
3,6

Resultaten ger en positiv bild av hur ledarskapet och chefskapet fungerar gällande IT-utveckling,
IT-stöd och arbetsmiljöaspekter i detta sammanhang. I särskilt hög grad bedömer personalen att
cheferna är både välinformerade och har tillräckligt med kunskap om IT-system. Lite svagare värden, men ändock på plussidan, finns frågor om i vilken mån chefen förmedlar tillräckligt med information och det IT-stöd personalen från sin chef.
Det blir då en mer problematisk bild om vi väger in i vilken mån upplever sig delaktig i IT-utvecklingen. Se tabell 2 nedan:
Tabell 2. Upplevd delaktighet och inflytande (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5
visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående
Jag upplever att jag haft inflytande över utveckling, upphandling och inköp av IT-system?
Jag upplever att införandet av IT-systemen på min
arbetsplats sker utifrån välförankrade idéer och syften
Jag upplever att min åsikt tas i beaktande vid införande av
nya IT-system på min arbetsplats
Jag har haft möjlighet att påverka utformningen av nya
arbetsrutiner i samband med införandet av nya ITsystem
Jag upplever hög delaktighet i IT-utvecklingen av arbetet

Medelvärde
1,4
1,8
1,5
1,5
1,7

Det är ingen tvekan om att respondenterna är kritiska till möjligheterna att delta och att få utöva inflytande över IT-utvecklingen på sina arbetsplatser. I all synnerhet är det svaga värden för det som
utgjort fokus för Projekt Användbar, nämligen att få ha inflytande över utveckling, upphandling och
inköp av IT-system. I samband med analysseminariet var det just dessa resultat som gav upphov till
flesta kommentarer (se vidare nedan).
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Tabell 3. Hur personalen upplever utbildning och support vid IT-användning (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer
Påstående
Jag får den hjälp jag behöver från IT-supporten
Jag får den utbildning jag behöver för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt
Jag har sällan teknikproblem med IT-systemen
Jag får tillräckligt med teknisk support om det är problem med IT-systemen
Jag får de förutsättningar jag behöver från min chef för att använda IT-systemen

Medelvärde
3,2
2,5
2,7
3,2
2,9

Vi kan notera att personalen synes tillfreds med hur IT-supporten fungerar och en liten majoritet
uppger att man sällan har teknikproblem med sina IT-system. Värderingen av utbildning för IT-användningen hamnar på medelvärdet, dvs. lika många är positiva som negativa. En majoritet av de
anställda ger också en positiv värdering av de förutsättningar chefen ger för min IT-användning.
Låt oss få fortsätta med att redovisa några resultat om IT-systemens användbarhet. I de följande tabellerna redovisas de viktigaste IT-systemen som används i Kungsbacka kommuns utbildningsförvaltningar (se ovan). Vi har ställt frågor om användbarhet utifrån ett par olika kategorier. För det
första har vi ställt frågor om den direkta och praktiska användningen, dvs. egenskaper hos systemet
som gör det lätt att använda, har bra funktioner och fungerar som det ska. För det andra har vi ställt
ett par frågor om användningens konsekvenser för mig själv, om jag lär mig något nytt och om systemet främjar min självständighet. För det tredje i vilken grad jag upplever att systemen bidrar till
att jag kan hantera mina dagliga arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.
I de följande tre tabellerna ges en bild av den direkta och praktiska användningen av systemen:
Tabell 4. Systemets funktioner (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan
de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet har de funktioner jag behöver
System - användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,6
2,5
2,7
2,1
2,2
2,1
3,0
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
2,7
2,7
2,6
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Tabell 5. Systemets pålitlighet (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan
de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag kan lita på att systemet fungerar
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,2
2,3
2,1
2,4
2,3
2,3
2,9
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,6
2,6
2,5

Tabell 6. Systemets enkelt att lära (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans
mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet är enkelt att lära sig använda
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,5
2,4
2,6
2,3
2,4
2,2
2,9
2,9
2,8
3,1
3,1
3,2
2,6
2,6
2,5

I tabellerna 4-6 ges en bild av att personalen synes ge en övervägande positiv, om än inte överväldigande stark, värdering av den praktiska hanteringen av systemen. Det förefaller vara så att systemen
har de funktioner som krävs, de är relativt pålitliga och förhållandevis enkla att använda. Det är systemens funktioner som ges den mest fördelaktiga värderingen, medan systemens pålitlighet och
enkelhet ges en något mindre positiv värdering. Ett viktigt undantag utgörs i denna del av Fronter
där respondenterna ger en övervägande negativ bild. Fronter ges en i huvudsak negativ värdering
gällande dess funktioner och även Fronters enkelhet nedgraderas väsentligen jämfört med hur man
bedömer övriga system. Det bör sägas att Fronter används som lärplattform mest frekvent inom
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gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen medan förskolan/grundskolan inte använder Fronter i
samma utsträckning (i grundskolan används Fronter i huvudsak som en informationskanal mellan
lärare och elever).
En andra aspekt på IT-systemens användning gäller frågor om dess konsekvenser för mig själv som
systemanvändare. Vi har ställt två frågor som belyser dels i vilken utsträckning systemen bidrar till
att jag som anställd lär mig nya saker och utvecklas och dels i vilken utsträckning systemen bidrar
till att utveckla min självständighet i mitt arbete. De följande två tabellerna ger svar:
Tabell 7. Systemet bidrar till att jag lär nytt (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,3
1,3
1,3
1,6
1,6
1,5
2,4
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6
1,7
1,8
1,3

Tabell 8. Systemet stöder självständighet (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet stöder en större självständighet i arbetet
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,4
1,4
1,4
1,9
2,0
1,9
2,7
2,7
2,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,4
1,9
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Vi kan konstatera att de anställda ger en övervägande negativ bild (Unikum värderas dock nära medelvärdet) när det gäller i vilken mån jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet medan bilden blir mer
blandad av hur man bedömer systemens bidrag till att öka självständigheten i arbetet. Det är uppenbart det finns en utvecklingspotential att stärka systemens användbarhet så att de också förmedlar en
känsla av att de anställda lär sig nya saker och utvecklas i sitt arbete. Likaså synes systemen inte befrämja en känsla av att öka självständigheten i arbetet. I båda tabellerna förknippas användning av
IT-systemet Unikum av något mera positiva värden i dess egenskap av att befrämja eget lärande och
självständighet.
En tredje aspekt på systemens användbarhet gäller frågan om i vilken grad de anställda upplever att
systemen bidrar till att bättre hantera dagliga arbetsuppgifter. I tabellerna nedan ges några bilder av
denna aspekt i termer av om systemen underlättar utförandet av mitt arbete, av förmågan att hantera
dagliga uppgifter och om systemen är anpassade efter just mina arbetsuppgifter:
Tabell 9. Systemet underlättar i mitt arbete funktioner (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet
2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet underlättar utförandet av mitt arbete
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,3
2,3
2,3
2,1
2,2
2,1
3,0
3,1
2,9
3,0
3,0
2,9
2,7
2,7
2,6
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Tabell 10. Hantera mina dagliga uppgifter (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i systemet
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,4
2,1
2,4
2,6
2,7
2,5
3,2
3,3
3,1
3,3
3,4
3,2
2,8
2,9
2,7

Tabell 11. Systemets anpassning (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag upplever att systemet är anpassat till mina arbetsuppgifter och verksamhet.
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,5
2,5
2,3

Det är en något blandad bild som ges av de anställda för ovanstående frågor om hur de anställda
upplever att systemen bidrar till att sköta de dagliga arbetsuppgifterna. Unikum, Skola 24 och Novaschem ges övervägande positiva omdömen medan Procapita och Fronter ges en mer negativ värdering. Kännetecknande är här att systemen är olika lämpade för att utföra de dagliga arbetsuppgifterna. Det synes som om att det finns en betydande utvecklingspotential i denna del för i alla fall
Procapita och Fronter.
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I det följande presenteras resultat rörande IT-systemens påverkan på arbetsmiljön vid de båda utbildningsförvaltningarna. Vi har valt att ställa frågor om fyra centrala problemområden kopplade till
IT-användning och arbetsmiljö. Det gäller systemens betydelse för…
1. … upplevelser av stress, undvikande av ”datastrul” och möjlighet att enkelt hitta information .
2. … att jag känner mig säkrare i arbetet och att arbetet upplevs mångsidigt och varierande
3. … att jag inte upplever mig onödigt mycket styrd i mitt arbete och att man kan undvika en tung informationsbelastning i arbetet
4. … upplevelser av att ha inflytande över min arbetssituation

I de följande tre tabellerna visas resultat för den första aspekten om stress, strul och enkelhet att
hitta information:
Tabell 12. Systemets funktioner (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet bidrar till ökad stress i arbetet
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,6
1,5
1,7
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,0
1,7
1,7
1,7
1,3
1,4
1,2
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Tabell 13. Strul (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet har minskat problem och strul i mitt arbete
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,4
1,4
1,3
1,7
1,8
1,6
2,3
2,4
2,1
2,3
2,3
2,2
2,1
2,2
2,0

Tabell 14. Enkelt hitta information (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans
mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
2,7
2,8
2,5
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,6

Vi kan av de tre diagrammen ovan notera att personalen inte instämmer i påståendet om att IT-systemen leder till ökad stress i arbetet. I många fall är det fler än 70 % som inte instämmer i detta påstående. Däremot är bilden av att systemen motverkar problem och strul i arbetet mer negativt orienterad jämfört med frågan om stress. För både Procapita och Fronter är det en betydande majoritet
som menar att systemet skapar problem och strul. Det är tydligt att Procapita och Fronter är system
som är förknippade med en del strul. Samma gäller för deras förmåga att underlätta för de anställda
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att hitta information. I de följande tabellerna fördjupar vi analysen av arbetsmiljöfrågorna något ytterligare med två frågor; dels om IT-systemen bidrar till att jag som anställd känner mig säkrare på
att arbetet blir rätt utfört och dels om systemen bidrar till att mitt arbete blir mer mångsidigt och varierande:
Tabell 15. Systemet bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört (medelvärden – värde
kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,6
1,8
1,5
1,8
1,8
1,8
2,5
2,6
2,3
2,4
2,4
2,2
2,2
2,3
2,0

Tabell 16. Systemets bidrag till mångsidighet och variation (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4,
värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag upplever att systemet bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,1
1,1
1,2
1,5
1,6
1,3
2,1
2,2
2,1
1,4
1,4
1,3
1,5
1,5
1,3
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Personalen vid utbildningsförvaltningarna ger en ljummen värdering av att systemen bidrar till att
jag som anställd känner mig säkrare på att mitt arbete blir rätt utfört. Återigen är det både Fronter
och Procapita som ger en klart negativ bild. Däremot ger tabell 15 en starkt negativ bild av systemens bidrag till att göra arbetet mångsidigt och varierande. Det är tydligt att systemen inte främjar
en arbetsmiljö som upplevs mångsidig och varierande vid de båda utbildningsförvaltningarna. Låt
oss därför titta på två ytterligare frågor som belyser hur de anställda upplever att IT-systemen styr
mitt arbete och om systemens informationsflöden är lagom (eller överlastad).
Tabell 17. Systemets styr på ett onödigt sätt (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,3
1,3
1,2
1,6
1,6
1,7
2,0
2,1
1,8
1,6
1,6
1,5
1,3
1,3
1,2

Tabell 18. Systemets informationsmängd (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar
balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag upplever att mängden information jag tar emot i systemet är lagom
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
2,0
2,7
2,7
2,7
2,9
2,8
2,9
2,5
2,5
2,3
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Ovanstående diagram visar på två tydliga utfall. Mycket få menar att utbildningsförvaltningarnas
IT-system på ett onödigt sätt styr mina arbetsuppgifter. Det är en viss majoritet som menar att
Skola24 och Unikums informationsflöden är att beteckna som lagom, Novaschema får ett ljummet
medelvärde, medan Fronter och Procapita får klart negativa värden. I nedanstående tabell 19 kan vi
notera att personalen gör en i vissa delar starkt negativ bedömning av i vilken grad IT-systemen ger
mig som anställd inflytande över hur arbetet ska utföras.
Tabell 19. Inflytandemöjligheter (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Jag upplever att systemet ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,1
1,1
1,2
1,5
1,6
1,4
2,1
2,2
2,0
1,4
1,5
1,4
1,6
1,7
1,5

Vi ska så avsluta beskrivningen av enkätresultat med att belysa två frågor som belyser i vilken grad
systemen befrämjar kvaliteten i personalens arbete och om systemen bidrar till att göra arbetet bedrivs på ett resurseffektivt sätt.
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Tabell 20. Kvaliteten i mitt arbete (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans
mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet gör att kvaliteten i mitt arbete blir hö
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,4
1,5
1,4
1,6
1,7
1,5
2,6
2,7
2,6
2,3
2,3
2,2
2,0
2,0
1,9

Tabell 21. Effektiv resursanvändning (medelvärden – värde kan variera mellan 1-4, värdet 2,5 visar balans
mellan de som instämmer (helt/delvis) och de som inte instämmer.
Påstående: Systemet gör att jag använder resurser mera effektivt
System
- användare
Procapita, alla användare
Procapita, storanvändare
Procapita, fåanvändare
Fronter, alla användare
Fronter, storanvändare
Fronter, fåanvändare
Unikum, alla användare
Unikum, storanvändare
Unikum, fåanvändare
Skola24, alla användare
Skola24, storanvändare
Skola24, fåanvändare
Novaschem, alla användare
Novaschem, storanvändare
Novaschem, fåanvändare

Medelvärde
1,3
1,3
1,4
1,7
1,8
1,5
2,3
2,4
2,2
2,3
2,2
2,3
2,1
2,1
1,9

Mönstret i ovanstående diagram känns igen. Procapita och Fronter ges för frågorna om kvalitet och
resurseffektivitet starkt negativa värderingar. Om vi får tro de anställda som besvarat enkäten är
varken Fronter eller Procapita system som bidrar till ökad kvalitet och resurseffektiva arbetssätt i
utbildningsförvaltningarna. De tre övriga IT-systemen (Unikum, Skola 24 och Novaschem) värderas också negativt av de anställda (Unikum undantaget för kvalitetsfrågan där svaren ligger lite över
medelvärdet).
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Fritextsvaren
Detta avsnitt behandlar resultaten från en tematisk analys av enkätens fritextsvar. De teman som
identifierats är användbarhet, funktionalitet, systemmiljö, medinflytande och delaktighet, utbildning, samt policy- och styrning. I det följande redovisas dessa teman jämte exempel på utsagor från
fritextsvaren.
Tema 1: Användbarhet

Ett flertal fritextsvar gäller användbarhet eller snarare systems bristande användbarhet. Nedan följer
ett antal exempel på utsagor.
Väldigt krångligt system som vi tvingas använda.
Onödigt krångligt och visuellt besvärligt att använda till närvarorapportering. Har begränsat med
tid och hade uppskattat ett enklare och mindre tidsödande och lättöverskådligt sätt.
Det känns gammalt och behöver uppdateras/fräschas upp. Eleverna tycker att det är svårt att hitta,
det är inte användarvänligt och layoutmässigt en smärre katastrof med tanke på hur det ser ut i resten av samhället med användarvänlighet idag. Jag tycker det är svårt att hitta information och det
är inget lätt och lättförståeligt system.
Navigeringen är inte bra och medför ofta många klick. Systemet har tre olika menyer på en yta som
motsvarar en på en hemsida, märkligt bara det. Det är onödigt många steg för att exempelvis skapa
en länk, eller en uppgift, för en grupp i en kurs.
Det är tungrott. Vokabulären i programmet är missvisande. Det är hopplöst att hitta information
man söker i systemet. Eleverna använder det helst inte.
Många föräldrar har negativa synpunkter på systemet. De upplever det svårt att hitta i, krångligt
att använda.
Kritik mot vissa system är samstämmig eller intersubjektiv, dvs liknande kritik framförs av flera
svarande. Samtidigt förekommer utsagor i fritextsvaren som pekar på att upplevelser av användbarhet kan förstås som subjektiva. Kort sagt, för varje enskilt system finns exempel på utsagor som pekar i helt olika riktning. Ett exempel är Jag tycker Procapita har varit jättebra, har trivts väldigt
bra med det programmet, finns ingen negativt att säga, förutom att det är mycket "klickande" Trögt
system som ofta hänger sig. Onödigt krångligt med olika färger för att fylla i frånvaro.
Ett annat exempel är Svårt att logga in, osäkert vid hög belastning vid betygsättning, man blir ofta
utkastad och får börja om. Jag sätter betyget och använder det inte resten av terminen. Tycker systemet är ok, ganska lättförståeligt.
Ett tredje exempel på utsagor som pekar i olika riktning är Ett klumpigt system att använda och alldeles för många rum att lite information i. Enkel, tydlig struktur behövs för att kunna hitta. Man ger
upp. Bra, behåll det.
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Tema 2: Funktionalitet

Att programvaror och system har funktionalitet som används mindre frekvent eller inte används alls
är väl känt, likaså att användaren med tiden kan komma att önska mer av systemen. Bland fritextsvaren finns flera utsagor som illustrerar detta. Andra utsagor pekar på att systems relevans eller användning varierar mellan olika användargrupper. Det kommer till uttryck genom att funktionalitet
som framhävs av vissa respondenter, av andra beskrivs som mindre central eller relevant. Nedan
följer några exempel på utsagor kring funktionalitet.
Saknar mycket i systemet för att jag ska kunna känna att det blir ett bra arbetsverktyg.
Saknar frånvaro, inlämningsfunktion.
Systemet är suveränt som verktyg. Saknar dock plagiatkontroll.
Det borde gå att samköra de olika delproven i NP så att man på höstterminen kunde plocka fram
information om en elevs styrkor och svagheter. På så sätt skulle undervisande lärare få underlag
för sin terminsplanering och sitt utvecklingsarbete.
Det skulle behöva skicka iväg ett meddelande när vårdnadshavare varit inne och gjort en ändring i
barnets schema.
Saknar många funktioner som t ex att kunna skapa prov, provfunktion, samt en bättre vy för direktmeddelanden.
Exempel på utsagor som rör användningsfrekvens och relevans:
Använder det endast för att föra in betyg och mycket sällan dra ut listor med elevers studieplan och
personnummer.
Jag använder det bara för att sätta betyg, se mina elevers studieplaner och registrera nationella
prov.
Jag använder ju bara det indirekt via adm. på expeditionen och en fjärde Jag använder det två
gånger per år när jag fyller i betyg.
Vi använder bara systemet till att rapportera närvaro/frånvaro på fritidshemmet och se vilka som
är inskrivna respektive uppsagda på fritidshemmet jämfört med
Jag använder det bara för att sätta betyg, se mina elevers studieplaner och registrera nationella
prov.
Tema 3: Systemmiljö

En inventering, genomförd av Kungsbacka kommun, av systemen som berör eller används inom utbildningssektorn visar att systemmiljön är komplex i termer av antal system och systemintegrationer. Detta reflekteras i flera fritextsvar. Nedan följer ett antal exempel på utsagor som illustrerar
detta.
Vi har alldeles för många olika system att arbeta i – förvirrande.
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Värdelöst att behöva jobba i flera olika plattformar för att kunna utföra mitt arbete.
Önskar ETT fräscht system istället för ALLA vi har idag! Önskar en plattform där allt finns i stället
för att använda och söka info på flera ställen.
Jag undrar varför vi måste använda så många olika system som har liknande funktioner?
Vi har fem olika plattformar. Skulle vara mycket enklare och spara tid om vi hade en eller två
Tycker att systemet borde kopplas ihop med Skola24 så att man kan kapa onödiga led när man skall
rapportera indraget CSN.
Jag skulle vilja ha allt på ett ställe så man slipper alla inloggningar och ställen att hämta information om eleverna. Frånvaron, inlämningar och betyg borde finnas samlat för att vi lärare ska kunna
ge föräldrar en samlad överblick om hur det går för eleverna i skolan.
Vad skolan skulle behövt är ett arbetsverktyg där alla systemen ingick Skola 24, Fronter, Procapita
och Unikum.
Att en systemmiljö kan leda till användbarhetsproblem, eller upplevelser av bristande användbarhet,
som sträcker sig över enskilda system illustreras av följande utsagor.
Systemet strular mycket, elever tillkommer och försvinner utan förklaring. Jag kan inte fixa problem
själv utan måste anlita en kollega som är ansvarig. Det krånglar även till det i andra systemet eftersom de är sammanlänkade.
Förändringar i systemet skapar konstigheter i det andra systemet.
I ett större perspektiv är det ett problem att systemet synkroniserar så dåligt med O365 för våra elever som arbetar på iPads. Det är en opålitlig koppling dessa applikationer emellan vilket, på vår
skola, lett till att vi fått jobba runt det med exempelvis inlämningar.
Problem med uppdatering som görs i mobilversion gentemot dator där det inte registreras.
Behöver ofta gå in och göra om det i datorn. Mobilversionen loggar ofta ut från kommunen.
Närvarohanteringen behöver integreras i den plattform som skolan och Kungsbacka kommun använder, annars blir det ytterligare ett system som ska användas.
Tema 4: Medinflytande och delaktighet

Ett antal fritextsvar gäller medinflytande eller snarare brist på medinflytande och delaktighet. I
några fritextsvar nämns också elever eller föräldrar. Exemplen nedan illustrerar hur frågor om, och
synpunkter på, medinflytande uttryckts.
Systemet är ett system/plattform där vi är konsumenterna. Då har vi också rätt att påverka vårt
"köp". Många gånger får man som svar, nej det går inte att förändra. Allting går att förändra till
mer effektivt och användarvänligt och mer individuellt. Det är bara att idéerna vi har ska nå fram
till ägarna av systemet så att en förändring kan försöka utvecklas.
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Vet att det finns andra mer effektivare och enklare system, så ibland är man kluven över valet av
system som upphandlarna har valt. Har man gått och frågat användarna själva innan upphandlingarna görs? Vägt för och nackdelar med de användare som redan använder systemen?
Gillar inte det systemet, men det är lite mindre jobbig än Procapita eller Fronter (vem köper in
dessa hemska system? Kan Ni inte be en pedagog om input?
Många föräldrar har negativa synpunkter på systemet. De upplever det svårt att hitta i, krångligt
att använda. Många klagomål!
Tema 5: Utbildning

Flera fritextsvar gäller utbildning och utbildningsbehov. Majoriteten gäller avsaknad eller behov av
utbildning. Några exempel på sådana utsagor följer nedan.
För det först så får man lära sig systemet på egen hand när man kommer som ny. De som kommer
nya behöver erbjudas utbildning eller att man efterhand när man känner att man behöver utbildning kan anmäla sig till det. Om det redan finns har jag inte fått informationen om att det finns utbildningar i detta området.
Det finns behov av utbildning i det systemet för pedagogerna så de kan använda produkten på ett
sätt så det verkligen underlättar. Oftast är det självlärande i alla IT system som råder i den här
kommunen.
Vi har inte fått någon utbildning i systemet vilket gör att vi inte kan använda det fullt ut. Det tar
dessutom onödigt lång tid att hitta den information man behöver när man måste leta efter den eftersom man inte vet var man ska titta.
Vid införandet (länge sen) lite utbildning för användarna. Många har ingen kännedom om fler
funktioner än att rapportera egna lektioner.
Det var säkert minst 10 år sen vi hade utbildning i systemet.
Har själv hittat en del bra funktioner i systemet, utbildning kanske skulle vara något ni skulle satsa
på.
Är mycket osäker att använda det. Ingen har gett oss vägledare en timmas utbildning i systemet.
Tema 6: Policy- och styrning

Fritextsvaren innehåller utsagor som gäller policy- och styrningsfrågor, samt rättigheter och roller.
Majoriteten av dessa utsagor berör policy- och styrningsfrågor. Nedan följer några exempel:
Beslut på skolan att använda systemet men endast fåtal lärare gör det och då inte alla funktioner vi
enats om, vilket gör det trögarbetat. Många väldigt rädda för tekniken och det behövs stora insatser
om det ska fungera.
Systemet används inte heller likvärdigt i kommunen och rapporteringsgraden är väldigt olika på
olika skolor och områden.
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Jag vill få en tydligare utbildning i systemet och veta vad Kungsbacka kommun har för vision om
systemet.
Samsyn och hur vi använder systemet behöver gås igenom på vår enhet.
Nu fungerar delar av skolans verksamhet på att lärare använder sina privata mobiler på arbetstid.
Det är väl något att fundera på framöver.
Även här förekommer utsagor som pekar i olika riktning. Exempel är Enligt beslut på arbetsplats
lämnar vi det systemet jämfört med Jag använder det hela tiden, men det är omständligt.
Tema 7: Roller och rättigheter

Som inledningsvis nämndes förekommer utsagor i fritextsvaren som berör rättigheter och roller.
Nedan följer några exempel som illustrerar detta.
Har tyvärr ingen tillgång eller inlogg till systemet. Väldigt dumt då man är i klass ibland då läraren är sjuk.
Föräldrar får inte inlogg till systemet (för elever under 18 år). Skrota det. Det är inte bra för mig
som lärare!
Alla, även fritidshemspersonalen borde ha inloggning. Det skulle underlätta när de är ansvariga
för lektioner.
Sammanfattning

Övergripande kan fritextsvaren tolkas som att de flesta svarande är positiva till IT, att de använder
de system de förväntas använda och i den meningen är ”systemlojala”. Samtidigt riktas direkt kritik
mot flera systems användbarhet, mot systems funktionalitet och mot användares möjligheter att påverka vad som upphandlas. Vidare förekommer utsagor som kan tolkas som att användare minimerar användningen av vissa sanktionerade system, och att icke-sanktionerade system används för att
lösa arbetsuppgifter.
Relationen mellan de teman som gavs av analysen kan tolkas på följande sätt. En systemmiljö som
är fragmenterad får konsekvenser för arbetsmiljön. Till exempel, användning av ett system som i sig
har god användbarhet, kan upplevas negativt på grund av bristande integration med andra system.
Ett enskilt systems användbarhet och funktionalitet kan också upplevas oanvändbart när det inte
passar för de arbetsuppgifter som ska utföras. Bristande utbildning har konsekvenser för arbetsmiljön, dels genom att användare kan uppleva ett system som svåranvänt, dels för att existerande funktionalitet som skulle kunna effektivisera arbetet är okänd för arbetstagaren. Brist på policy- och styrning riskerar att öppna för att nya och kanske oönskade digitala resurser införs i systemmiljön av
arbetstagare som skapar egna lösningar. Konsekvensen är en ökad fragmentering av systemmiljön
och osäkerhet kring vilka digitala resurser som får eller ska användas. Slutligen, brist på medinflytande och delaktighet kan leda till negativa upplevelser av arbetsmiljön, och till att en upphandling
inte ger önskat resultat.
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Beskrivning av utsagor under analysseminariet
Vid seminariet reflekterade styrgrupp och projektgrupp kort över enkätresultaten. De väckte både
intresse och förvåning som man ville återkomma till i verksamheten. Enkätverktyget såg man som
nyttigt att kunna använda i uppföljningar efter att nya IT-system är implementerade, men även som
en metod att kartlägga nuläget inför upphandlingar av nya system. I det följande beskriver vi vad
som framkom vid seminariet i två delar. För det första utsagor rörande de enkätresultat i form av
fasta svarsalternativ som presenterats i detta kapitel (se tabellerna 1-21 ovan) och för det andra utsagor om de fritextsvar som presenterats ovan (tema 1-7).
Utsagor relaterade till fasta svarsalternativ (tabellerna 1-21)

Inledningsvis ställdes frågor från deltagarna som behandlade främst metodologiska aspekter kopplade till enkätundersökningen. Exempelvis ställdes frågor om svarsfrekvenserna, om hur respondenterna tänker när de svarar, hur frågorna tagits fram, hur frågorna kan relateras till andra undersökningar, om den kan relateras till andra verksamheter i kommunen, studien kan göras vid ett senare
tillfälle etc. Sakligt sätt kom kommentarerna vid analysseminariet att kretsa kring frågan om personalens delaktighet. Enkäten visar här på att personalen i relativt låg grad upplever att man varit delaktig i utvecklingsarbetet kopplat till Projekt Användbar. Flera kommentarer bestod av problematiseringar och i någon mån av konstruktiva förslag på hur delaktigheten i framtiden ska kunna stärkas. Ett par kommentarer låter så här:
Hög delaktighet är oerhört svårt. Jag ser hur ni i projektet har legat i för att åstadkomma det, men
ändå sitter man på sin kammare och är kritisk. Var och en kan inte skapa sitt eget system.
Vi har alltid ett bekymmer med delaktighet. Vi kan ha efterfrågat det och bjudit in men inte fått den.
Många är aldrig intresserade och svarar inte ja på inbjudan.
Jag känner att det finns ett större intresse att vara med och påverka men tiden finns inte och man
måste få tid att sätta in sig i projektet.
Det är alltid svårt att engagera människor men man kan hitta nya former att göra det.
Alla kan inte vara delaktiga i allt men alla kan vara delaktiga i nåt. Delaktighet kan vara i olika
grad. Från information till aktivitet. Det finns en demokratisk rättighet att få vara delaktig i den här
typen av processer.
Ett par av deltagarna kommer in på frågor om hur man skulle kunnat ha förbättrat delaktigheten:
Man skulle kunna skapa en digital delaktighet för alla där man får välja vilken grad av delaktighet
man vill ha.
Vi handplockade folk till processkartläggningen men jag tror inte det har nått ut vilka det är och
vad man kan påverka dom om. Och de som var handplockade har inte kommunicerat till sina kollegor vad de gör som representanter för andra. Här behövs mer tid och resurser för detta.
Saknas en lokal strategi om vart vi är på väg med digitaliseringen, som inspiration och styrning.
En diskussion uppstod under seminariet om personalen egentligen vill vara med och påverka. En
del menar sig sakna tid och att man överlåter den typen av frågor till andra (som man menar har
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bättre kunskaper för att deltaga). En av de intervjuade säger om detta följande (med koppling till
hur vi ställt frågor i enkäten):
Följdfrågor om delaktighet skulle varit: Skulle du velat ha haft en större delaktighet? Skulle du
vara beredd att arbeta i grupper för att påverka? Vi har haft stora svårigheter att få med medarbetare i projektet. Möjligheten att få med fler kanske inte är större än resultatet visar.
När det gäller frågorna om användbarhet, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor blev diskussionen vid seminariet relativt kortfattad. Resultaten pekar i lite olika riktningar och deltagarna upplevde det som
ganska svårt att dra några slutsatser. Några spridda kommentarer under seminariet berörde frågor
där man satte frågetecken vid olika delar i analysen. Exempelvis:
Hur vet vi att dessa frågor tar upp framgångsfaktorer för IT-utveckling?
Man måste titta på kontexten och bedöma vad som är rimliga medelvärden att försöka nå.
Vilka referensramar har man? Det är till systemen man har idag och det är flera.
Andra kommentarer hade en mer konstruktiv ton:
Även om det är låg svarsfrekvens finns det likväl saker att prata om, sätta i sitt sammanhang och
utveckla. Kan man återupprepa den finns det ett stort värde i en sådan här undersökning.
Utsagor relaterade till fritextsvaren

Vid analysseminariet konstaterades att de bilder som framträder av fritextsvaren är väl kända. Det
är mot denna bakgrund som Projekt Användbar initierades.
Vi känner väl till de flesta av dessa problem. Projekt Användbar har ju kommit till för att lösa detta
En kommentar till att system inte alltid används som avsett, är att det är en ledarskaps- och kulturfråga.
Cheferna måste äga frågan för att få den önskade utvecklingen.
När det gäller användbarhetsproblem och önskemål från användare lyftes problematik i relation till
leverantörer fram. Användares synpunkter anses vara bra och till nytta, men det uttrycktes som svårt
att få leverantörer att ta hänsyn till dem. En person vid seminariet uttryckte det som följer:
Leverantörerna är ju inte alls intresserade av att utveckla något för oss. Samtidigt finns det då en
förväntan hos medarbetarna, jättekloka förslag, men vi kan inte få leverantörerna att utveckla det.
Vid analysseminariet reflekterade deltagarna över hur Projekt Användbar bedrivits. Att projektet
initierades betraktas som positivt.
Intentionerna var grymma – jätterätt att Projekt Användbar startade. Problemet var bara att det
inte fanns någon som kan leverera det vi vill ha.
Projektet har fått göra flera omtag på vägen. Initialt var tanken att ett system som täcker alla behov
skulle upphandlas. Det har omvärderats.
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Men kan vi få ett system som täcker allt? Nej, det går nog inte.
Deltagarna gav uttryck för att det är utmanande att bedriva upphandling av IT i en föränderlig verksamhet. En av deltagarna betonade att förmågan att sätta stop vid en viss tidpunkt är viktig. Det
kommer ständigt nya och bättre lösningar, så om man ständigt väntar på nästa nyhet så kommer
man aldrig till avslut. Deltagaren uttryckte det så här:
Det är det här vi vill ha och vi får försöka komma så när det vi kan med någon eller några leverantörer, och vi får strunta i att kanske redan imorgon så kommer någon att ha gjort någonting som är
bättre än det som finns idag. Ju längre man väntar, desto fler nya alternativ kommer att uppstå.
Och det tycker jag är ett val man måste göra. Ska vi vänta och ta emot de nya leverantörerna som
kommer, eller ska vi säga det är det här vi vill ha och vi nöjer oss med det. Hamnar man i en situation där kraven inte kan tillgodoses, ska vi då vänta eller ska vi ta det bästa vi kan få nu.
Vidare togs leverantörsrelationen upp som en viktig aspekt av upphandlingen.
I styrgruppen har vi bestämt att när vi utvärderar system ska vi också utvärdera vilken partner vi
vill ha. En partner vi tror är bra på att följa utvecklingen och som vi tror kan vara i bra dialog med
oss, dvs en partner på resan.
En deltagare lyfte fram några viktiga lärdomar utifrån hur Projekt Användbar utvecklats över tid.
En reflektion var att det inte skulle tagits in en extern konsult från början. Med facit i hand föreslog
deltagaren att projektledaren borde varit en intern person. Resurser skulle istället ha kunnat använts
för en lärprocess så att förståelsen och kunskap hade utvecklats inom organisationen.
Vi skulle vänt på det och tagit större ansvar internt. Vi skulle ägt det och sett till att få egen kunskap
först, det hade inte behövt ta så himmelens lång tid. Och så skulle vi jobbat mer med effektupphandling tidigt utifrån att vi hade en annan kunskap. Jag tror också vi har människor i organisationen vi
hade kunnat ta in från början för att veta mer.
En annan reflektion var att Projekt Användbar har blivit ett projekt vid sidan av verksamheten. Det
har inte varit en process som har märkts av ute i verksamheten tillräckligt påtagligt.
Det har varit och är fortfarande ett projekt som hänger lite på lösen, på något vis fastän det är så
oerhört viktigt. Lite vid sidan om fastän det är så oerhört viktigt i kommunens utveckling om vi tänker digital transformation.
Projekt användbar är som messias, det är något som ska komma men är det verkligen säkert att det
kommer?
Projekt Användbars omfattning kommenterade i förhållande till leverantörsrelationen.
Jag vill inte känna oro för att vi försökt omfamna så mycket som möjligt. Om vi har de här behoven
så får de väl leverantörerna lösa det, lös uppgiften. … Det ligger väl också i leverantörernas egna
intresse att utveckla sin produkt. För mig handlar det idag om att det här gör vi ihop. Vi bjuder på
vår innovationskraft och ni på er kunskap – men där är vi inte ännu.
En sista reflektion berörde hur Projekt Användbar startades och att det inte hade genomförts en ordentlig förstudie.
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Det fanns inte en riktig förstudie över vad vi egentligen behöver – en djupare förstudie hade nog
kunnat göra att det gått snabbare. Vi har också haft resursbrist. Vi har försökt men vi har inte riktigt nått målet. För stor utmaning.
Intressant att du säger resursbrist för vi har ju pumpat in jättemycket.
Vi har kanske använt resurserna fel. Vi har inte uppnått den kunskap vi behövde och kanske inte
kommunicerat så bra.

Forskarnas slutsatser och reflektioner
Vi har i detta avsnitt redovisat resultat från den enkätundersökning som gjordes med personalen vid
de båda utbildningsförvaltningarna. I enkäten ställdes frågor om ledarskap, delaktighet, användbarhet och arbetsmiljö. Resultaten bekräftar i stort det som vi kommit fram till i de andra empiriska
analyser som gjorts tidigare i detta projekt. Det finns behov av att ytterligare problematisera relationen mellan användbarhet och arbetsmiljö. Användbarhet är naturligtvis oerhört viktigt för möjligheterna att skapa en god digital arbetsmiljö, men det finns ändock anledning att fördjupa och bredda
förståelsen av relationerna mellan användbarhet och arbetsmiljö. En viktig slutsats är att det inte är
tillräckligt att vid upphandling av nya IT-system sätta likhetstecken mellan hög grad av systemteknisk användbarhet och en god arbetsmiljö. Det är flera andra faktorer som är strategiskt väsentliga
som handlar om sociala aspekter rörande främst delaktighet, men också om utvecklingsmöjligheter
på en arbetsplats. Våra reflektioner kan summeras i tre huvuddelar:
För det första visar våra resultat att systemens användbarhet ges en försiktigt positiv värdering (det
finns undantag) gällande den praktiska och dagliga hanteringen av förvaltningarnas IT-system. I
korthet framgår av vår undersökning att personalen uppfattar att systemen huvudsakligen har de
funktioner som man behöver för att klara sitt arbete. Systemen uppfattas också, även om undantag
finns, som relativt enkla att använda. Däremot är bilden inte lika positiv när det gäller frågan om i
vilken grad systemen bidrar till att man som anställd utvecklar ett eget lärande och självständighet i
arbetet. Vi kan av enkätresultaten konstatera att det finns en betydande utvecklingspotential i att
skapa system som stärker lärande och självständighet bland systemanvändarna. Vår reflektion är att
upphandling av nya eller utvecklade IT-system bör innefatta en betydande del av överväganden
kopplade till sådana socialt orienterade aspekter.
I analysen av fritextsvaren kan vi visa att användbarhet är något som upplevs väldigt subjektivt
bland användarna. Enkätrespondenternas utsagor visar att vissa av systemen får fler kritiska värderingar än andra, men för varje enskilt system finns exempel på utsagor som pekar i helt olika riktning. Fritextsvaren antyder också att systemanvändningen bedöms väldigt olika mellan olika grupper av systemanvändare. Detta är en viktig iakttagelse som vi även kunnat göra i andra delar av våra
empiriska studier. Värderingen av systemens funktionalitet, värderingen av det egna behovet av ITsystem och användningsfrekvens varierar mycket starkt mellan olika användargrupper inom utbildningsförvaltningarna.
För det andra skulle vi, mot ovanstående bakgrund, kunna förvänta oss att de anställda också gör en
förhållandevis positivt orienterad värdering av den egna arbetsmiljön. Enkätresultaten visar dock att
de anställda gör en värdering med både positiva och negativa inslag. Enkätrespondenterna anser,
om än med vissa undantag, att IT-systemen inte bidrar till ökad stress i arbetet. Likaså uppfattar
man att systemen underlättar det egna sökandet efter information. Däremot anser man att systemen
inte bidrar till att minska olika typer av IT-strul. Våra resultat antyder att det kanske är andra fak-
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torer än just stress och strul som skapar arbetsmiljöproblem i IT-användningen. Vi kan i vårt enkätmaterial se att systemen inte i särskilt hög grad befrämjar exempelvis eget lärande eller självständighet i arbetet. I våra fritextsvar finns exempelvis flera kommentarer som pekar på brister i utbildning och kompetensutveckling i IT-systemens funktionalitet och potential. Det är också slående, vilket vi också kunnat notera i alla våra tidigare analyser, att personalen gör en starkt negativ värdering av systemens betydelse för personalens känsla av att ha inflytande över sin arbetssituation.
För det tredje har vi i denna forskning fokuserat på frågor om arbetsmiljö och användbarhet. I det
ljuset framträder, genom analysen, ett antal teman som framstår angelägna att förhålla sig till. De
berör, utöver enskilda system användbarhet och funktionalitet, områden som medinflytande och
delaktighet, utbildning, samt policy- och styrning. Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv kan en
systemmiljös egenskaper förstås som en rotfaktor till användbarhets- och funktionalitetsbrister. När
det gäller medinflytande och delaktighet, policy- och styrning respektive utbildning, så pekar forskning på att människor kan välja att inte använda sin kompetens på grund av begränsat inflytande
och liten kontroll över arbetssituationen (se t ex Dilschmann och Berg 1996). Lennerlöf (1986)
nämner ”inlärd hjälplöshet” som ett möjligt resultat av reell eller upplevd brist på inflytande och
kontroll.
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Del V: Slutsatser
Vi ska i denna avslutade del lyfta fram de viktigaste slutsatserna som framkommit i de empiriska
analyser och i de utsagor av dessa analyser som behandlades vid analysseminariet i mars 2018. På
analysseminariet presenterades främst två analyser från forskningsprojektet; dels en studie av den
politiska styrningen av skolans digitalisering i Kungsbacka kommun, dels en enkätundersökning där
de anställda vid utbildningsförvaltningarna i kommunen fick svara på frågor om IT-användning
med fokus riktat mot arbetsmiljöfrågor. Vi har tidigare i denna rapport lämnat utförliga slutsatser
och reflektioner kring dessa båda analyser och redovisningen i denna del kommer därför att hållas
kortfattad.
Skolans digitalisering har under senare år hamnat mycket högt på den nationella politiska dagordningen. En intressant aspekt, som framkom på analysseminariet, är att deltagarna upplever att det på
nationell nivå gjorts ett sent uppvaknande för att uppmärksamma digitaliseringen i skolan. Många
runt seminariebordet menar att detta varit en realitet ute i kommunerna sedan länge. I vilket fall
uppfattas digitaliseringen som en möjlighet att utveckla det pedagogiska arbetet i skolan, men också
för att stärka kvalitetsarbete, administration och kommunikation i skolans värld. De IT-system skolan ska använda bör alltså stärka kvaliteten i främst lärandet men också rörande sådant som arbetsledning, personalfrågor, ekonomiadministration, informationsarbete, utvärdering etc. Analyserna i
Kungsbacka visar med stor tydlighet på att digitaliseringen ska tillgodose en mångfasetterad behovsstruktur. Det är inte bara olika uppgifter som varierar. Vi kan se olika behov mellan nivåer i
skolan, mellan olika skolor, mellan olika skolområden, mellan olika personalgrupper osv.
Slutsatsen är att en utveckling och förnyelse av IT-system i skolan är att betrakta som ett ’wicked
problem’ – en offentlig-politisk verksamhet som är komplex, ständigt föränderlig och som består av
många aktörsintressen. Detta kräver i sig en process som naturligtvis måste bygga på betydande teknologiskt systemkunnande men också på samhälleliga, politiska och socialt betingade faktorer. Förmågan att hantera ’wicked problems’ av denna typ kräver istället att utvecklingsarbetet tillvaratar
kunskaper och erfarenheter från många olika aktörer.
Det är alldeles uppenbart att offentlig politik av detta slag inte kan exkludera ett brett demokratiskt
inflytande. IT-utveckling för skolans digitalisering kan alltså inte stärkas på grundval av en renodlad rationell eller instrumentellt utformad projektverksamhet. De komplexa och delvis motsägelsefulla aspekter som ska hanteras i genomförandet kräver överväganden och beslut där de politiskt
förtroendevalda har ett betydande inflytande. Processerna bör också få legitimitet i den breda allmänhetens ögon och bör få inspel från medborgare, vårdnadshavare och folkrörelseorganisationer.
Vi har också kunnat se att IT-användarnas, dvs. skolpersonalen, inflytande och delaktighet bedöms
som svagt i våra empiriska analyser. Precis som för det allmänna demokratiska inflytandet är personalens delaktighet en strategiskt viktig fråga för att skapa IT-system som främjar en god digital arbetsmiljö, vilket i sin tur är betydelsefullt för hur systemen faktiskt kommer att fungera. Förmågan
att skapa delaktighet för personalen är alltså avgörande liksom flera andra socialt orienterade värden
som exempelvis nya kunskaper för de anställda, självständighet i arbetet och egenutveckling.
Slutsatsen är att synen på IT-system och arbetsmiljö är en komplex fråga. Vi kan se att en god digital arbetsmiljö landar i vilken arbetsplats jag befinner mig på, vilken social bakgrund jag har med
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mig, hur jag upplever min delaktighet och attityder från min närmsta chef osv. Det kan i den här typen av sammanhang rent av vara kontraproduktivt för utfallet om det från början är en för stark fixering vid systemteknologisk utveckling.’
Vi kan konstatera att vår analys av Projekt Användbar stödjer vår systemteoretiskt grundade tes, dvs
att en god digital arbetsmiljö innebär att det är god överenstämmelse mellan digitala resurser, arbetstagaren och arbetsuppgiften som ska utföras i verksamheten. Vidare att en god digital arbetsmiljö förutsätter användbara digitala resurser, användares yrkes- och digitala kompetens, samt en
välorganiserad verksamhet
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Bilaga 1

Analysram för empiriska analyser av Projekt Användbar
Frågeområde 1.
Hur kan IT-system utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö?
Detta frågeområde avser att belysa strategiska eller kritiska frågor som fokuserats i utvecklingsarbetet i Kungsbacka kommun rörande behovsinventering, framtagande av upphandlingsunderlag, användarinflytande, användares tillägnade av system samt analyser
av aspekter som på olika sätt påverkar arbetsmiljön.
A. En digital arbetsmiljö
 Synsätt på vad som avses med begreppet "en god digital arbetsmiljö"?
B. Styrkor och svagheter i arbetsmiljön vid utbildningsförvaltningarna och frågor rörande
dagens IT-system:
 Beskrivning av hur arbetsmiljön vid utbildningsförvaltningarna ser ut mer generellt.
Upplevelser av hur arbetsmiljön förändrats under den senaste 5-10 åren.
 Bilder av hur arbetsmiljö kopplas till det som berör IT? Styrkor och svagheter. Brister
och problem. Stress och arbetsbelastning.
 Hur fungerar IT-systemen idag? Styrkor och svagheter. Brister och problem. Effektivitet och integrering.
C. Arbetsmiljö och IT-upphandling inom Projekt Användbar:
 Beskrivningar av Projekt Användbar? Vilka förväntningar finns på projektet?
 Varför startades Projekt Användbar? Varför behövs det och vad ska det leda till?
 Vad är ett lyckat resultat för PA? Vad krävs för att det ska bli ett lyckat resultat?


Vilket inflytande har personalen/användarna haft i projektet gällande dels projektets
initiering och organisering och dels gällande processen i sig?



Hur har projektledningens kommunicerat projektets innehåll och organisering i förhållande till de tänkta användarna?



Vad har främjat respektive hindrat en bra IT-upphandling i projektet?


På vilket/vilka sätt har upphandlingsprojektet beaktat arbetsmiljöfrågor?
Frågeområde 2.
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Hur kan införandet och användningen av nya IT-system organiseras och styras med syftet
att förbättra arbetsmiljön?
Detta frågeområde antar en analysuppgift där forskningsteamet avser att bedriva följeforskning och organisera lärande aktiviteter i nära samverkan med aktörerna som är aktiva i implementeringen av det nya IT-systemet. Frågeområdet inrymmer projektets centrala frågeställning. En utgångspunkt är att förberedelseprocesserna som föregått implementeringen innehåller ett antal kritiska aspekter som är starkt formativa för projektresultaten. En viktig empirisk uppgift i forskningen blir därför att identifiera sådana kritiska
aspekter under förberedelseprocesserna. Dessa områden strukturerar frågeställandet enligt nedan:
A. Organiseringskultur; grad av öppenhet, ledarskapsaspekter, användarperspektiv:
 Hur verkar man för att ny teknik kan utvecklas under en hög grad av öppenhet och
med förhållningssätt som öppnar för experimenterande och kritik bland involverade medarbetare?
 Vilka frågor kopplade till förvaltningens ledarskap är väsentliga att betona i samband med att det genomförs teknologiska förändringar? Hur artikulerar ledarskapet visionen för förändringen? Hur samverkar ledningarna över administrationsgränser i förvaltningen för att finna helhetslösningar och samordning i arbetet
med teknologisk förändring?
 Hur artikulerar ledarskapet arbetsmiljöfrågor kopplade till IT-systemen?
 Vilken kompetens är viktig för ledarskapet när det gäller ny IT-teknologi?
 Hur tillgodoses kravet på att IT-utveckling sker med ett uttalat användarperspektiv?

 Hur tillgodoses kraven på att IT-utveckling bidrar till en god arbetsmiljö?
B. Policyprocessens rationalitet; problematiseringar av att planeringen och introduktionen av nya IT-system inte enbart bör ses ur ett rationellt-instrumentellt perspektiv utan
även utifrån att IT-utveckling ses som en socialt konstruerad process (den är kontextbunden, oförutsägbar, maktpolitiskt styrd, spårbunden m.m.).
 På vilka sätt är introduktionen av ett nytt IT-system inom utbildningsförvaltningarna kopplade till kommunens mer övergripande strategier och planer för IT-utveckling?
 Vilka särdrag finns i Kungsbacka (gällande utbildningsförvaltningarnas verksamhet) i förhållande till andra kommuner? Vilka mer specifika förhållanden och problem finns i Kungsbacka kommun rörande utbildningsfrågor? Har dessa särdrag
präglat planeringsprocessen med PA?
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 I vilken grad har kommunledningen intresserat sig för PA? Vilka förväntningar och
krav har kommunledningen haft på PA?
 På vilka sätt har de ledande kommunpolitikerna respektive politikerna i utbildningsnämnderna varit involverade i PA?
 I vilken mån är det viktigt att beakta de system som funnits tidigare när man nu
vill förnya och utveckla systemet? Bör man i det här fallet bygga vidare och utveckla det befintliga systemet; eller bör man sträva mot att bygga ett helt nytt system?
C. Teknologisk förnyelse som reforminstrument; dvs. IT-systemets potential för att bidra
till problemlösning, kunskapsbildning, organisatorisk förnyelse och ökad måluppfyllelse i
utbildningsförvaltningarnas verksamhet.
 Om vi skulle göra en rankning av behovet av IT-system i skolans värld: Vilka är de
(tre) viktigaste behoven som dess IT-system avser att lösa?
 På vilka sätt kan IT-systemet bidra till förnyelse rörande kunskapsbildning och lärande i skolans olika nivåer och skolformer? Nämn några viktiga aspekter!
 Vilka är de viktigaste problemen, förknippade med IT-systemet, som skolans personal möter i det dagliga skolarbetet?
 Försök lista några av de viktigaste arbetsmiljöproblemen som är förknippade med
den ökande användningen av digitala system i skolans värld?
D. Teknologisk förnyelse i ett digitalt samhälle; digitaliseringens utveckling har bland annat inneburit att människor, organisationer, näringsliv etc. utnyttjar och tar del av sociala
medier och en stor mängd olika informationskällor. Närvaron av externa aktörer (vårdnadshavare, föreningsliv, skolföretag, läromedelsföretag, brukarorganisationer), med hög
grad av digital kompetens har även i hög grad präglat utbildningssystemets utveckling.
 Vilka erfarenheter finns av att utnyttja sociala medier för att involvera exempelvis
vårdnadshavare, föreningsliv och andra intressenter utanför skolan?
 Vilka strategier respektive arbetssätt finns för att involvera den typen av externa
intressenter?
 Vilka strategier respektive arbetssätt finns för att bedriva kommunikation utåt (i
förhållande till skolans omvärld) inom utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka?
 Vilka krav bör ställas på skolans IT-system för att hantera dessa externa kontakter
samt att bedriva en bra extern kommunikation?
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 Hur påverkas arbetsmiljön för skolans personal av en ökande digital intensitet i
relationerna mellan skola och samhälle?
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Bilaga 2.
Enkät om IT-systemen i Kungsbacka Kommun
Framtagen i AFA-projektet ”IT-utveckling för hållbara arbetsplatser” av forskargruppen Jörgen Johansson, Mats Holmquist, Maria Åkesson och Michel Thomsen på Högskolan i Halmstad, i samarbete med Hanna Leissner och Pernilla Öhberg på Kungsbacka Kommun

A. Bakgrundsfrågor
1. Kön
a.  Kvinna
b.  Man

2. Ålder
a)
b)
c)
d)

 18-30 år
 30-40 år
 40-50 år
 50- > år

3. Yrkesroll
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

 Ledare eller chef
 Pedagog förskola
 Pedagog grundskola
 Pedagog gymnasiet
 Pedagog fritidshem
 Administratör
 Övriga, nämligen:………………………………………………

4. Arbetsområde
a.
b.
c.
d.
e.
f.

 Förskola
 Grundskola
 Fritidshem
 Gymnasium
 Vuxenutbildning
 Övriga, nämligen:………………………………………………

5. Arbetsplats
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

 Pedagogisk enhet Söder
 Pedagogisk enhet Centrum
 Pedagogisk enhet Norr
 Gymnasium
 Vuxenutbildning
 Förvaltningskontor
 Övriga, nämligen:………………………………………………

6. Vilken skolutbildning har du? Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du
genomgår för närvarande:
a.  Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola).
b.  Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
c.  Examen vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
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d.
e.
f.
g.

 Eftergymnasial utbildning (ej högskola eller universitet)
 Studier vid högskola/universitet
 Examen vid högskola/universitet
 Examen vid forskarutbildning

7. Hur stor del av din arbetstid använder du dig av någon form av IT-system?
a)
b)
c)
d)
e)

90-100 % av dagen
80-89 %
70-79 %
50-69 %
0-49 %

8. Vilken/vilka enheter använder du regelbundet för att arbeta med de IT-system eller program du använder?
Du kan välja flera alternativ.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Surfplatta
Mobil
Arbetsdator
Gemensam arbetsdator
Privat dator
Privat surfplatta
Privat mobil
Annat, nämligen.......................................................
Vet ej

B. Frågor om utbildning och support vid användning av IT-system
1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

9. Jag får den hjälp jag behöver från IT-supporten
10. Jag får den utbildning jag behöver för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt
11. Jag har sällan teknikproblem med IT-systemen
12. Jag får tillräckligt med teknisk support om det är problem med IT-systemen
13. Jag får de förutsättningar jag behöver från min chef för att använda IT-systemen

C. Frågor om delaktighet och inflytande
1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

14. Jag upplever att jag haft inflytande över utveckling, upphandling och inköp av IT-system?
15. Jag upplever att införandet av IT-systemen på min arbetsplats sker utifrån välförankrade
idéer och syften.
16. Jag upplever att min åsikt tas i beaktande vid införande av nya IT-system på min arbetsplats
17. Jag har haft möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner i samband med införandet av nya IT-system
18. Jag upplever hög delaktig i IT-utvecklingen av arbetet

F. Frågor om ledarskap
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1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

19. Min chef känner till vilka IT-system vi har och använder mest
20. Min chef förmedlar tillräckligt med information om IT systemen
21. Jag upplever ett tillräckligt IT- stöd från min chef
22. Min chef gör vad hen kan för att skapa en god arbetsmiljö för användningen av IT-systemen
23. Min chef har tillräckligt med kunskap om IT-systemen

24. Vilket/vilka IT-system använder du mest i ditt arbete?
Rangordna med "1" för det du använder mest, "2" för det du använder näst mest osv.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Elevregister Procapita
Lärplattform Fronter
Lärplattform Unikum
Skola 24 Närvaro/frånvaro
Novaschema/skola24 schema
Vet ej

Lägg till och upprepas för varje system och frågorna om användbarhet
25. Använder du //Procapita// arbete?
Ja/Nej
Om ja så fråga om användbarhet för //Procapita//. Upprepa blocket för övriga system

B. Frågor om användbarhet
1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

26. //Procapita// har de funktioner jag behöver
27. //Procapita// underlättar samverkan med andra i arbetet
28. //Procapita// stöder en större självständighet i arbetet
29. Jag kan lita på att //Procapita// fungerar
30. //Procapita// är enkla att lära sig använda
31. //Procapita// underlättar utförandet av mitt arbete
32. //Procapita// bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
33. Jag klarar av att hantera mina dagliga //Procapita//
34. Jag upplever att //Procapita// är anpassade till mina arbetsuppgifter och verksamhet.

C. Frågor om arbetsmiljö
1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

35. //Procapita// ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver.
36. //Procapita// bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
37. //Procapita// har minskat problem och strul i mitt arbete
38. //Procapita// bidrar till ökad stress i arbetet
39. //Procapita// styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
40. Jag upplever att mängden information jag tar emot i //Procapita// är lagom.
41. Jag upplever att //Procapita// bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
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42. Jag upplever att //Procapita// ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras.

E. Frågor om kvalitet och säkerhet
1 Instämmer inte alls - 4 Instämmer helt. 5 Vet ej

43. //Procapita// gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
44. //Procapita// gör att jag använder resurser mera effektivt
G. Övriga synpunkter
Fritextsvar
45. Övriga synpunkter på IT-systemen, användbarheten och din arbetsmiljö?
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Bilaga 3

Intervjuguide AFA Kba Användbar
Intervjuer av presidiepolitiker i Nämnden för Förskola & Grundskola, Kungsbacka
kommun
Introducerande frågor
A. Introduktion, kortfattat om forskningsprojektet
 klargör frågor om anonymitet och hur intervjun kommer att användas*
 klargör att samtalet spelas in ljudmässigt (fråga om samtycke för detta)
B. Intervjupersonen får presentera sig;
 utbildnings- och karriärbakgrund
 politiska uppdrag; nu och då
Generella frågor:
 Hur skulle du vilja beskriva för/grundskolans förändring i Kungsbacka kommun om du
blickar tillbaka på de senaste tio åren?
 Vilka är de viktigaste politiska utmaningarna idag för att utveckla kommunens skolverksamhet?
 Vilka särdrag finns i Kungsbacka (gällande FG-områdets verksamhet) i förhållande till
andra kommuner? Vilka mer specifika förhållanden och problem finns i Kungsbacka
kommun rörande utbildningsfrågor?
Skolans digitalisering har hamnat i fokus under senare år:
 Hur ser du på frågan om skolans digitalisering; vilka är de huvudsakliga utmaningarna
för en kommun som Kungsbacka för att utveckla (och problematisera) digitaliseringen?
 Vilka är de viktigaste kommunalpolitiska frågorna knutna till skolans digitalisering?
 I vilken grad har kommunledningen intresserat sig för frågor om skolans digitalisering? På vilka sätt är introduktionen av ett nytt IT-system inom FG-området kopplade till kommunens mer övergripande strategier och planer för IT-utveckling?

Frågeområde 1.

*

Utgångspunkt för intervjun: Intervjupersonen kommer inte att citeras eller namnges i någon löpande text från forskningsprojektet. Däremot kommer det att framgå i en förteckning över intervjupersoner att vederbörande har blivit
intervjuad.

Sida 57(65)

Hur kan IT-system utformas och upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö?
 Hur är arbetsmiljön vid utbildningsförvaltningarna mer generellt? Hur upplever
du att arbetsmiljön, rent generellt, förändrats under den senaste 5-10 års perioden?
 Vad skulle du vilja lägga i begreppet "en god digital arbetsmiljö"?
 Hur är arbetsmiljö kopplad till det som berör IT? Styrkor och svagheter. Brister
och problem. Stress och arbetsbelastning.
 På vilka sätt kan IT-systemet bidra till förnyelse rörande kunskapsbildning och
lärande i skolans olika nivåer och skolformer?
 Hur fungerar IT-systemen idag inom FG-området? Styrkor och svagheter. Brister och
problem. Effektivitet och integrering.
Kortfattat om Projekt Användbar:
 Hur pass involverad har "politiken" varit för PA? Vilka har varit dina förväntningar på
projektet?
 Hur anser du att Projekt Användbar lyckats så långt?
 Vilka svårigheter är förknippade med upphandling av IT-system?
 På vilket/vilka sätt har upphandlingsprojektet beaktat arbetsmiljöfrågor?
Frågeområde 2.
Hur kan införandet och användningen av nya IT-system organiseras och styras med syftet
att förbättra arbetsmiljön?
Organiseringskultur; grad av öppenhet, ledarskapsaspekter, användarperspektiv:
 Hur verkar man för att ny teknik kan utvecklas under en hög grad av öppenhet och
med förhållningssätt som öppnar för experimenterande och kritik bland involverade medarbetare?
 Vilka frågor kopplade till förvaltningens ledarskap är väsentliga att betona i samband med att det genomförs teknologiska förändringar?
 Vilken kompetens är viktig för ledarskapet när det gäller ny IT-teknologi?
 Hur tillgodoses kravet på att IT-utveckling sker med ett uttalat användarperspektiv?
 Hur tillgodoses kraven på att IT-utveckling bidrar till en god arbetsmiljö?
Teknologisk förnyelse i ett digitalt samhälle; digitaliseringens utveckling har bland annat
inneburit att människor, organisationer, näringsliv etc. utnyttjar och tar del av sociala medier och en stor mängd olika informationskällor.
 Vilka erfarenheter finns inom FG-området av att utnyttja sociala medier för att involvera exempelvis vårdnadshavare, föreningsliv och andra intressenter utanför
skolan?
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 Vilka strategier respektive arbetssätt finns för att bedriva kommunikation utåt
inom FG-området i Kungsbacka?
 Vilka krav bör ställas på skolans IT-system för att hantera dessa externa kontakter?
 Hur påverkas arbetsmiljön för skolans personal av en ökande digital intensitet i
relationerna mellan skola och samhälle?
Uppsummering och tack!
 Var det någon fråga du förväntade dig att vi skulle fråga om, men som vi inte gjorde?
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Bilaga 4

Enkät med resultat i procent och medeltal
Svarsalternativ Instämmer helt 4 – 3 – 2 – 1 Instämmer inte alls, Vet ej
Medeltal över 2,5 innebär instämmer och under 2,5 instämmer inte
1. Bakgrundsfrågor
Kön
Kvinna
Man
Annat

81%
18%
1%

Ålder
18-30 år
31-40 år
41-50 år
över 50 år

7%
16%
37%
40%

Min yrkesroll är:
Ledare eller chef
Pedagog förskola
Pedagog grundskola
Pedagog gymnasiet
Pedagog fritidshem
Administratör
Övriga, nämligen:

7%
18%
38%
12%
4%
5%
15%

2. Bakgrundsfrågor
Jag arbetar inom:
Förskola
Grundskola
Fritidshem
Gymnasium
Vuxenutbildning
Övriga, nämligen:

20%
51%
3%
16%
1%
8%

Var arbetar du?
Pedagogisk enhet Söder
Pedagogisk enhet Centrum
Pedagogisk enhet Norr
Gymnasium
Vuxenutbildning
Förvaltningskontor
Övriga, nämligen:

23%
23%
26%
15%
2%
4%
7%
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Vilken skolutbildning har du?Om du ännu inte avslutat din utbildning, markera den du genomgår för närvarande.
Grundskola (eller motsvarande obligatorisk skola).
2%
Studier vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
4%
Examen vid gymnasium, folkhögskola (eller motsvarande)
9%
Eftergymnasial utbildning (ej högskola eller universitet)
5%
Studier vid högskola/universitet
8%
Examen vid högskola/universitet
72%
Examen vid forskarutbildning
1%

3. Bakgrundsfrågor
Hur stor del av din arbetstid använder du dig av någon form av IT-system?
90-100 % av dagen
80-89 %
70-79 %
50-69 %
0-49 %
vet ej

15%
10%
11%
22%
37%
5%

Vilken/vilka enheter använder du regelbundet för att komma åt din digitala arbetsmiljö? Du
kan välja flera alternativ.
Surfplatta
70%
Mobil
45%
Arbetsdator
77%
Gemensam arbetsdator
18%
Privat dator
16%
Privat surfplatta
8%
Privat mobil
39%
Vet ej
0%
Annat, nämligen:
1%

4. Bakgrundsfrågor
Vilken/vilka av tjänsterna i Office 365 använder du i ditt arbete?
OneDrive
SharePoint
NoteBook
Använder ingen av tjänsterna
Annat, nämligen:

76%
48%
20%
14%
6%

Hur ofta arbetar du i någon av dessa tjänster?
Varje dag
Någon i veckan
Någon gång i månaden
Använder inte dessa tjänster

43%
34%
10%
13%
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5. Utbildning och support vid användning av IT-system
Jag får den hjälp jag behöver från IT-supporten
Jag får den utbildning jag behöver för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt
Jag har sällan teknikproblem med IT-systemen
Jag får tillräckligt med teknisk support om det är problem med IT-systemen
Jag får de förutsättningar jag behöver från min chef för att använda IT-systemen

Medel
3,1
2,3
2,7
3,0
2,8

6. Delaktighet och inflytande
Jag upplever att jag haft inflytande över utveckling, upphandling och inköp av IT-system?
Jag upplever att införandet av IT-systemen på min arbetsplats sker utifrån välförankrade
idéer och syften.
Jag upplever att min åsikt tas i beaktande vid införande av nya IT-system på min arbetsplats
Jag har haft möjlighet att påverka utformningen av nya arbetsrutiner i samband med införandet av nya IT-system
Jag upplever hög delaktig i IT-utvecklingen av arbetet

1,5
2,2
1,8
1,7
1,8

7. Ledarskap
Min chef är välinformerad om IT-systemen
Min chef förmedlar tillräckligt med information om IT systemen
Jag upplever ett tillräckligt IT- stöd från min chef
Min chef gör vad hen kan för att skapa en god arbetsmiljö för användningen av IT-systemen
Min chef har tillräckligt med kunskap om IT-systemen

2,8
2,4
2,5
2,9
2,7

Vilket/vilka IT-system använder du mest i ditt arbete?Rangordna med "1" för det du använder
mest, "2" för det du använder näst mest osv.
Elevregister Procapita
3,1
Lärplattform Fronter
2,9
Lärplattform Unikum
2,2
Skola 24 Närvaro/frånvaro
2,4
Novaschem/skola24 schema
3,1
Använder du Procapita i ditt arbete?
Ja
Nej

64%
36%

Använder du Fronter i ditt arbete?
Ja
Nej

51%
49%

Använder du Unikum i ditt arbete?
Ja
Nej

77%
23%

Använder du Skola 24 Närvaro/frånvaro i ditt arbete?
Ja
Nej

64%
36%

Använder du Novaschem/Skola 24 schema i ditt arbete?
Ja
Nej

38%
62%
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9. Procapita
Användbarhet
Procapita har de funktioner jag behöver
Procapita underlättar samverkan med andra i arbetet
Procapita stöder en större självständighet i arbetet
Jag kan lita på att Procapita fungerar
Procapita är enkelt att lära sig använda
Procapita underlättar utförandet av mitt arbete
Procapita bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i Procapita
Jag upplever att Procapita är anpassat till mina arbetsuppgifter och verksamhet.

Medel
3,1
2,4
2,4
2,8
2,9
2,7
1,7
3,0
2,6

Arbetsmiljö
Procapita ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
Procapita bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
Procapita har minskat problem och strul i mitt arbete
Procapita bidrar till ökad stress i arbetet
Procapita styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
Jag upplever att mängden information jag tar emot i Procapita är lagom
Jag upplever att Procapita bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
Jag upplever att Procapita ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras

2,7
2,4
2,1
2,1
2,0
2,9
1,8
1,8

Kvalitet och säkerhet
Procapita gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
Procapita gör att jag använder resurser mera effektivt

2,2
2,1

10. Fronter
Användbarhet
Fronter har de funktioner jag behöver
Fronter underlättar samverkan med andra i arbetet
Fronter stöder en större självständighet i arbetet
Jag kan lita på att Fronter fungerar
Fronter är enkelt att lära sig använda
Fronter underlättar utförandet av mitt arbete
Fronter bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i Fronter
Jag upplever att Fronter är anpassat till mina arbetsuppgifter och verksamhet.

2,3
2,3
2,3
2,6
2,4
2,3
1,8
2,8
2,1

Arbetsmiljö
Fronter ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
Fronter bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
Fronter har minskat problem och strul i mitt arbete
Fronter bidrar till ökad stress i arbetet
Fronter styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
Jag upplever att mängden information jag tar emot i Fronter är lagom
Jag upplever att Fronter bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
Jag upplever att Fronter ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras

2,0
2,0
1,9
2,3
2,0
2,3
1,7
1,8
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Kvalitet och säkerhet
Fronter gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
Fronter gör att jag använder resurser mera effektivt

2,0
2,0

11. Unikum
Användbarhet
Unikum har de funktioner jag behöver
Unikum underlättar samverkan med andra i arbetet
Unikum stöder en större självständighet i arbetet
Jag kan lita på att Unikum fungerar
Unikum är enkelt att lära sig använda
Unikum underlättar utförandet av mitt arbete
Unikum bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i Unikum
Jag upplever att Unikum är anpassat till mina arbetsuppgifter och verksamhet.

3,1
3,2
3,0
3,1
2,9
3,1
2,6
3,3
2,9

Arbetsmiljö
Unikum ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
Unikum bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
Unikum har minskat problem och strul i mitt arbete
Unikum bidrar till ökad stress i arbetet
Unikum styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
Jag upplever att mängden information jag tar emot i Unikum är lagom
Jag upplever att Unikum bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
Jag upplever att Unikum ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras

2,8
2,7
2,5
2,2
2,1
2,9
2,4
2,4

Kvalitet och säkerhet
Unikum gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
Unikum gör att jag använder resurser mera effektivt

2,8
2,6

12. Skola 24 Närvaro/frånvaro
Användbarhet
Skola 24 Närvaro/frånvaro har de funktioner jag behöver
Skola 24 Närvaro/frånvaro underlättar samverkan med andra i arbetet
Skola 24 Närvaro/frånvaro stöder en större självständighet i arbetet
Jag kan lita på att Skola 24 Närvaro/frånvaro fungerar
Skola 24 Närvaro/frånvaro är enkelt att lära sig använda
Skola 24 Närvaro/frånvaro underlättar utförandet av mitt arbete
Skola 24 Närvaro/frånvaro bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i Skola 24 Närvaro/frånvaro
Jag upplever att Skola 24 Närvaro/frånvaro är anpassat till mina arbetsuppgifter och verksamhet.
Arbetsmiljö
Skola 24 Närvaro/frånvaro ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
Skola 24 Närvaro/frånvaro bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
Skola 24 Närvaro/frånvaro har minskat problem och strul i mitt arbete
Skola 24 Närvaro/frånvaro bidrar till ökad stress i arbetet
Skola 24 Närvaro/frånvaro styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter

3,3
2,9
2,8
3,0
3,2
3,2
1,9
3,5
3,0

3,0
2,7
2,6
1,9
1,8
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Jag upplever att mängden information jag tar emot i Skola 24 Närvaro/frånvaro är lagom
Jag upplever att Skola 24 Närvaro/frånvaro bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och varierande
Jag upplever att Skola 24 Närvaro/frånvaro ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras
Kvalitet och säkerhet
Skola 24 Närvaro/frånvaro gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
Skola 24 Närvaro/frånvaro gör att jag använder resurser mera effektivt

3,3
1,8
1,8

2,7
2,7

13. Novaschem/Skola 24 schema
Användbarhet
Novaschem/Skola 24 schema har de funktioner jag behöver
Novaschem/Skola 24 schema underlättar samverkan med andra i arbetet
Novaschem/Skola 24 schema stöder en större självständighet i arbetet
Jag kan lita på att Novaschem/Skola 24 schema fungerar
Novaschem/Skola 24 schema är enkelt att lära sig använda
Novaschem/Skola 24 schema underlättar utförandet av mitt arbete
Novaschem/Skola 24 schema bidrar till att jag lär mig nytt och utvecklas i arbetet
Jag klarar av att hantera mina dagliga uppgifter i Novaschem/Skola 24 schema
Jag upplever att Novaschem/Skola 24 schema är anpassat till mina arbetsuppgifter och
verksamhet.
Arbetsmiljö
Novaschem/Skola 24 schema ger mig möjlighet att enkelt hitta information jag behöver
Novaschem/Skola 24 schema bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört
Novaschem/Skola 24 schema har minskat problem och strul i mitt arbete
Novaschem/Skola 24 schema bidrar till ökad stress i arbetet
Novaschem/Skola 24 schema styr på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter
Jag upplever att mängden information jag tar emot i Novaschem/Skola 24 schema är lagom
Jag upplever att Novaschem/Skola 24 schema bidrar till att göra mitt arbete mångsidigt och
varierande
Jag upplever att SNovaschem/Skola 24 schema ger mig inflytande över hur arbetet ska utföras
Kvalitet och säkerhet
Novaschem/Skola 24 schema gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög
Novaschem/Skola 24 schema gör att jag använder resurser mera effektivt

3,2
3,1
2,9
3,0
3,1
3,2
2,3
3,3
3,0

3,2
2,8
2,8
1,7
1,7
3,2
2,1
2,3

2,7
2,7
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