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Sammanfattning 
Kompetens inom informationsteknologi är någonting som är av stor vikt i 

bibliotekarieyrket. Kunskapen är till stor del beroende av hur information om mindre 

och kontinuerliga uppdateringar och förändringar inom hårdvara och mjukvara når 

personal i informationsdisk. Den här utvärderingen har utgått från tre huvudsakliga 

frågeställningar: [1] Hur når information om uppdateringar i mjukvara personalen i 

informationsdisken? [2] Hur når information om uppdateringar i hårdvara personalen i 

informationsdisken? [3] Hur ser personalen i informationsdisken och de ansvariga på 

dessa tillvägagångssätt och kan förbättringar göras? Intervjuer har gjorts med tre 

bibliotekarier och tre ansvariga inom IT-området.  

 

Utvärderingen visar att samtliga intervjuade bibliotekarier efterfrågar mer information 

kring förändringar i IT. En del i detta är ett behov av att ha tillgång till en IT-tekniker i 

huset i högre grad än vad som erbjuds för närvarande. Vid eventuella problem så 

kontaktar två av de tre intervjuade bibliotekarierna vaktmästaren i första hand istället för 

att göra en felanmälan till IT-teknikern, skälet är att de vill få snabbare hjälp och kunna 

erbjuda en bättre service till besökarna. Undersökningen har också visat att 

utbildningsinsatser och information till stor del läggs på större förändringar vilket gör 

att de mindre men mer frekventa ändringarna inte tas om hand. Det finns inte heller 

något ramverk för hur information ska förmedlas vilket har gjort att bibliotekarierna i 

undersökningen ser informationsflödet som nyckfullt.  

 

Rekommendationer för att trygga en framtida kompetens inom IT för bibliotekarierna i 

informationsdisken på Stadsbiblioteket är främst att se över de antal timmar som IT-

tekniker finns på plats och att utforma en verksamhetsplan för hur och när information 

om förändringar i IT ska kommuniceras ut till personal. En eventuell plan bör fokusera 

på rapportering om ärendens avslut för att öppna för en förklaring till varför det 

inträffade.  
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1. Inledning 
Idag när jag kom till jobbet hade alla tre kopiatorerna bytts ut. De såg ut att vara av ett 

annat märke än de vi tidigare haft men då jag inte hann kontrollera det skänkte jag 

istället en förhoppningsfull tanke om allting skulle rulla på som vanligt i samma stund 

som de första besökarna kom in genom dörrarna.  

 

Den här typen av upplevelser är på inget sätt låsta till en speciell arbetsplats eller 

bransch. Kopiatorer byts ut, nya modeller på bläckpatroner köps in. Åtkomsten till två 

nya databaser följs av tillbakadragandet av en. Den plötsliga tillkomsten av en ny ikon 

på skrivbordet eller att fönstren har en helt ny färg är saker som kan förändras över en 

natt – beroende på dataintresset hos resten av familjen så är det här händelser som heller 

inte är låsta till arbetsplatser. Uppdateringar i informationsteknologi (hädanefter 

betecknat som IT) sker överallt. Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och den 

ser inte ut att trappa ner på farten, snarare tvärtom. Det faktumet ställer krav i alla delar 

av samhället – inte minst hos folkbiblioteken. Bibliotek erbjuder medel för att ta hand 

om information genom att organisera den och genom att erbjuda hjälp för att hitta och 

använda densamma. För att säkerställa en kvalité i den servicen till användarna måste 

biblioteken kontinuerligt uppdatera de tekniska verktyg som finns tillgängliga. I 

Bibliotekslagens andra paragraf står det bland annat: ”Folkbiblioteken skall verka för att 

databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare” (SFS 1996:1596). För 

kunna fullfölja sitt uppdrag innebär det att biblioteken måste ha en väl uppdaterad 

kunskap om informationsteknologi. Då den datoriserade informationen är en mycket 

stor del av bibliotekets arbete är det avgörande för dess personal att fortbildningen inom 

området fungerar tillfredställande.  

 

När vi pratar om IT är det lätt att fokusera på de stora förändringarna som en 

organisation kan gå igenom och de mindre men minst lika viktiga får inte samma 

utrymme i diskussionen. Oavsett arbetsplats har de flesta av oss upplevt att den dagliga 

verksamheten förändras från en dag till en annan och kräver ett kontinuerligt underhåll i 

både hård- och mjukvara. Det innebär också att personalens arbetsverktyg förändras. 

Frågan är om vi inser vikten av ett kontinuerligt underhåll även när det gäller 

personalens kunskap gällande de här förändringarna. Med den här utvärderingen vill jag 

närmare undersöka hur fortbildningen inom IT ser ut för personalen på Stadsbiblioteket 
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i Umeå. Hur ser informationsvägarna ut vid uppdatering av hård- resp. mjukvara? Hur 

går det till när information om uppdateringar ska föras från beslut till den slutgiltiga 

destinationen – bibliotekarierna i informationsdisken?  

 

1.1 Problematisering 
Tidigare beskrevs hur snabbt en förändring kan inträffa när det gäller IT. Förändringarna 

som jag beskrev gäller den rent tekniska aspekten men IT har inverkan även på andra 

sätt. Vi lever idag i en värld som ter sig mycket större än tidigare, information färdas 

med en större hastighet vilket gör att det är lika enkelt att kommunicera med en 

leverantör på andra sidan jorden som det är att nå någon i samma län. Marknaden blir 

global.  Åke Dalin (1997, s. 22) skriver om hur både kommunala och statliga 

verksamheter inte har utsatts för konkurrens till privata alternativ men att detta nu håller 

på att förändras. Det ställer krav på de offentliga verksamheternas omställning – deras 

förmåga att ändra sin organisation efter vad som efterfrågas, hur ekonomin ser ut eller 

vad som beslutas på högre nivå. Dalin (1997, s. 65) skriver vidare om hur de anställdas 

kompetens blir viktigare och viktigare som konkurrensfaktor men att företag väljer att 

utforma sina satsningar väldigt olika. Företag som han ser som avancerade erbjuder, 

bland annat, inte längre fristående externa kurser, ser värdet av informellt lärande på 

arbetsplatsen och har både krav och kartläggning av lärbehov som är knutna till 

företagets mål och arbetsuppgifter (1997, s. 66). Att det är medarbetarna och deras 

kompetens som är den nya konkurrensfaktorn skriver också Jörgen Hansson (2005, s. 9) 

som ser hur utvecklingen gått från ett övertag i form av storlek på företaget, skyddad 

teknologi och tillgång till kapital, till medarbetarnas kunskap. Liksom Dalin beskriver 

Hansson hur konkurrensen och förändringstakten bland annat begränsades av att 

informationen tog längre tid på sig vilket möjliggjorde att verksamheter fick tid på sig 

att agera efter konkurrenternas handlande eller marknadens behov. Den utveckling som 

IT genomgått de senaste åren har suddat ut den tiden – det finns inte längre någon sådan 

marginal att räkna med. Kompetensutveckling är till hög grad beroende av hur 

information färdas inom en verksamhet. Hur information, och därmed möjlig kunskap, 

når medarbetarna blir av allt större vikt för att nå framgång - oavsett bransch och mål.  

 

När det här skrivs är året 2010 men det här är ingenting nytt utan den här utvecklingen 
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har pågått under en längre tid. I Regeringens proposition ”En politik för arbete, trygghet 

och utveckling” från 1995 (Proposition 1995/96:25, s. 76) står det:  

 

”Kompetensens betydelse som konkurrensmedel ökar 

dramatiskt. Vår enda möjlighet att förbereda oss för detta 

är att öka lärandet och vår förmåga till utveckling. Vi är 

övertygade om att ökat kunnande i samhället också 

genererar ökad tillväxt” 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Utvärderingen kommer att ha ett fokus i verksamhetens kompetensutveckling inom IT. 

Här finns möjlighet att utvärdera kvalitén på en eller flera delar av processen; de 

uppsatta målen, personalutbildningen respektive den slutliga kvalitén på servicen som 

tillhandahålls av bibliotekarierna. Jag kommer att rikta in mig på den del i processen 

som beskriver på vilket eller vilka sätt beslut om förändringar i organisationen når 

personal i informationsdisk, det vill säga hur personalen får ta del av ny information och 

därigenom deltar i en kompetensutveckling. Jag har som syfte att undersöka både 

personalens och de ansvarigas syn på tillvägagångssättet. De andra delarna av 

kompetensutvecklingens process kommer till viss del att inkluderas då de är beroende 

av varandra och inte går att tas ur sin kontext. För att uppnå syftet använder jag mig av 

följande frågeställningar: 

 

• Hur når information om uppdateringar i mjukvara personalen i 

informationsdisken?  

 

• Hur når information om uppdateringar i hårdvara personalen i 

informationsdisken? 

 

• Hur ser personalen i informationsdisken och de ansvariga på dessa 

tillvägagångssätt och kan förbättringar göras?  
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2. Bakgrund 
Här presenteras utvärderingsobjektet, Umeå Stadsbiblioteket, och sedan redogörs för 

några centrala begrepp som används i utvärderingen. Slutligen finns här också en 

översikt av tidigare forskning i området.  

 

2.1 Utvärderingsobjekt  
Umeå Stadsbibliotek är Västerbottens största folkbibliotek och är placerat i centrala 

Umeå. Under 2008 hade biblioteket 695 000 besökare och 2009 uppgick besökarantalet 

till 750.0001. Stadsbiblioteket består av ett system med en bokbuss, tio filialer och ett 

huvudbibliotek. Det är ett av 25 folkbibliotek i Västerbottens län som samarbetar på 

webbsidan minabibliotek.se. Samarbetet har möjliggjort att alla låntagare i de anslutna 

kommunerna har likadana lånekort och kan låna och lämna tillbaka på något av de 25 

biblioteken. Under 2008 hade webbsidan 530 000 besök och under 2009 steg siffran till 

670.0002. Umeå Stadsbiblioteks ledning består av en bibliotekschef, en personalchef för 

filialerna, en chef för vuxenavdelningen och en chef för barnavdelningen. Biblioteket 

har också en huvudredaktör som har ansvar över webbsidan minabibliotek.se och en 

chef för webb och IT.  

 

På bibliotekets vuxenavdelning delar nio personer på arbetspassen i informationsdisken. 

Under några timmar i veckan arbetar även personal från depåbiblioteket, länsbiblioteket 

och informations- och lånecentralen i vuxendisken. Allmänheten har tillgång till tio 

bokningsbara datorer vid vuxenavdelningen och fem bokningsbara datorer vid 

ungdomsavdelningen. De datorer som hör till vuxenavdelningen är placerade i närheten 

av vuxenavdelningens informationsdisk. Alla datorer har internetuppkoppling och 

utskriftsmöjlighet. Biblioteket har två kopiatorer och en skrivare, både kopiatorerna och 

skrivaren är belägna vid datorerna på vuxenavdelningen. Personalen har var sin dator på 

sina kontor och i personalutrymmena finns även en kopiator. 

 

                                                 
1

 http://www.umeamermiljo.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksa
mheterochnamnder/umeakultur/kvalitet/nyckeltal.4.3c6cfe2710af5588bc7800033488.html 

2
 http://www.umeamermiljo.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksa
mheterochnamnder/umeakultur/kvalitet/nyckeltal.4.3c6cfe2710af5588bc7800033488.html 
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Ansvaret för Umeå Stadsbiblioteks hårdvara och mjukvara är uppdelade på olika 

aktörer. Webb och IT-enheten på Stadsbiblioteket har ansvar över både mjukvara och 

hårdvara. Tidigare hade biblioteket egna tekniker anställda men all teknikersupport 

finns nu hos Umeå Kommuns IT-avdelning som kallas IT och telefoni (hädanefter 

betecknat som endast ”IT och telefoni”). Därifrån köper Stadsbiblioteket tjänster ifrån 

som till exempel support till personal – det gäller både mjukvara och hårdvara. Webb 

och IT-enheten på Stadsbiblioteket ansvarar alltså tillsammans med IT och telefoni över 

mjukvaran vilket innebär beställning, implementering och övergripande planering om 

vilka program och databaser som det finns behov av. Budgeten ligger däremot på 

Stadsbibliotekets webb och IT-enhet. När det gäller hårdvaran så är det främst Umeå 

Kommuns IT-avdelning som sköter upphandling, köp och implementering av den 

skrivare och de datorer som allmänheten kan boka och använda. En person från 

kommunens IT-grupp arbetar delvis på Stadsbiblioteket med frågor som dessa men 

arbetar också med support när det gäller mjukvara och hårdvara. När det gäller 

kopiatorerna har Stadsbiblioteket och chefen för vuxenenheten gjort en upphandling och 

har nu ett avtal med leverantören Sharp. Ansvarsområden för hård- och mjukvara ligger 

med andra ord för närvarande på tre olika aktörer; Umeå Kommuns IT-avdelning (IT 

och telefoni), Umeå Stadsbiblioteks avdelning för webb och IT och slutligen chefen för 

vuxenenheten.  

 

Mjukvara 

 

 

 

 

Hårdvara 

 

 

 
Figur 1. 

2.2 Begreppsdefinitioner 
Under den här rubriken tar jag upp begreppen hårdvara och mjukvara.  

Webb och IT-enheten 
Umeå Stadsbibliotek 

IT och telefoni 
Umeå Kommun 

Support, tekniker,  
viss upphandling, köp, 
och implementering 

Webb och IT-enheten 
Umeå Stadsbibliotek 

Support, tekniker,  
upphandling, köp, 
implementering  

IT och telefoni 
Umeå Kommun 
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2.2.1 Hårdvara 

Hårdvaran definieras här som de delar av informationsteknologi som man fysiskt kan ta 

på. I den här utvärderingen betyder hårdvara främst hårddisk, skärm, skrivare, kopiator, 

tangentbord och mus.  

 

2.2.2 Mjukvara 

När det talas om mjukvara så innefattar det begreppet flera olika delar. Gemensamt för 

alla är att de körs genom hårdvaran. Mjukvara är tillämpningsprogram såsom Word, 

Excel etc. Mjukvara är operativsystem såsom Windows, MacOS eller Linux. Mjukvara 

är också bibliotekskatalog.  

 

2.3 Tidigare forskning 
Enligt ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån (Nr. 2006:271, 2006-11-06) 

deltog nästan 50 % av de sysselsatta i Sverige i någon sorts personalutbildning under 

det första halvåret 2006. Det kan jämföras med samma uppgift från första halvåret 2000 

som visade en andel på 40 % (SCB, Pressmeddelande nr 2000:273, 2000-11-01). Den 

här statistiken innefattar personalutbildningar med många olika längder, för olika 

branscher och i olika ämnen vilket ger väldigt övergripande information om hur det står 

till med kompetensutvecklingen i Sverige. Den här utvärderingen handlar om 

fortlöpande personalutbildning - förändringar i verksamheten som pågår konstant. 

Personalutbildning handlar i denna utvärdering inte om stora och få förändringar utan 

har en större vikt vid de många små förändringarna som sker i en organisation och som 

inte behöver kräva mer kurstid än en dag eller mindre. Vid en närmare kontroll av 

SCB:s statistik men denna gång i form av personalutbildning efter 

arbetsmarknadssektor och tid under 2008, så ser vi att andelen sysselsatta i kommunal 

verksamhet som deltagit i någon sorts personalutbildning där utbildningen pågått i 

mindre än en dag ligger på 11 % (SCB, Personalutbildningsstatistik 2008). Jämförande 

siffror för första halvåret 2010 visar en blygsam ökning till 12 % (SCB, 

Personalutbildningsstatistik 2010).  
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Rapporten ”Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet” (SOU 2000:115) 

redogör för de trender som finns inom kompetensutveckling då arbetsmarknaden och 

samhället förändrats. Utredningen visar på att personalutbildning inte ökat i någon 

större utsträckning, mellan 1999 och 2000 gick andelen förvärvsarbetande som deltagit i 

någon sorts personalutbildning istället ned med tre procentenheter. Ett av skälen till den 

nedgången tillskrivs en bristande förståelse för vad kompetensutveckling betyder för 

produktivitet och lönsamhet. Ett annat är att företagen saknar utrymme för att 

genomföra kompetensutveckling – både ekonomiskt och tidsmässigt. Rapporten nämner 

vidare några förslag till åtgärder som ska kunna leda till ökad förståelse och utrymme 

för kompetensutveckling. Bland annat nämns ett förslag om upplysningskampanjer som 

kan genomföras i samarbete mellan olika samhälls- och företagsorganisationer och 

utbildningssamordnare för att öka insikten om nyttan av kompetensutveckling. För att 

skapa ett ekonomiskt utrymme föreslås riktade stimulansåtgärder främst mot mindre 

företag. Förändringarna som rapporten visar på gäller inte bara andelen deltagare i 

utbildning utan också de ämnen som det ägnas mest utbildning åt. Ämnet ”data” ligger i 

topp i personalutbildningarna. Även tillvägagångssättet har förändrats mot att handla 

mer om självstudier än så kallad klassrumsundervisning, förklaringen sägs vara en ökad 

användning av Internetbaserat lärande.  

 

Heide och Johansson (2008) genomförde mellan åren 2006 - 2008 ett forskningsprojekt 

vid Mittuniversitetet vid namn ”Kommunikation i förändringsprocesser”. De studerade 

kommunikationen inom tre företag, Astra Zeneca, Eon och SCA, vid planerade 

förändringar. Till att börja med tar författarna upp den generellt höga förändringstakten i 

sig, de ställer sig kritiska mot att genomföra förändringar utan egentlig anledning och 

råder ledningsgrupper och ansvariga chefer att tänka efter om den specifika 

förändringen verkligen behövs. Vidare argumenterar författarna för att det är för stort 

fokus på planerade förändringar och att både forskare och praktiker lägger för lite fokus 

på de små kontinuerliga förändringarna som gör så att verksamheten anpassar sig till de 

förutsättningar som råder. Resultatet av forskningsprojektet är bland annat att man tagit 

fram ett antal faktorer som ger framgång då information om förändring ska 

kommuniceras. Det handlar om att företaget ska ha ett bra kommunikationsklimat vilket 

till stor del består av att ledningen förstår kommunikationens betydelse, att det finns 

förtroende mellan chefer och medarbetare och att det finns tid och möjligheter att föra 
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en dialog om det som sker. En genomarbetad kommunikationsplan är ytterligare en 

faktor som, enligt författarna, förebygger många senare problem. Planen ska innehålla 

när olika kommunikationsinsatser ska göras och vem som har kommunikationsansvar 

för vad, allt för att insatserna inte ska komma försent och för att låta medarbetarna vara 

delaktiga. Att dra nytta av tidigare erfarenheter är ännu en framgångsfaktor.  

 

Nilsson och Nilsson (2010) undersökte i sin studie ett kommunicerat budskap inför en 

omfattande förändring i ett företag. De utgick från ett ledarperspektiv och ett 

medarbetarperspektiv. Deras resultat visar att det fanns stora skillnader i hur ledningen 

avsåg att ett budskap skulle uppfattas och hur medarbetarna faktiskt uppfattade 

detsamma. Orsakerna till de skillnader som upptäckts är främst att informationen var 

otydlig, otillräcklig och att den inte nådde medarbetarna förrän i ett sent skede.  

Författarna föreslår tydlig information i ett tidigt skede för att förklara varför 

förändringen behövs, utförlig och tydlig information för att visa på hur medarbetarna 

påverkas och till sist en bättre kommunikationsform för att undvika långa och 

informationsfyllda möten med många deltagare.  

 

Ellström och Kock (1993) har genomfört en forskningsöversikt över 

kompetensutveckling i offentlig verksamhet. De visar på en väsentlig skillnad mellan 

litteraturen som behandlar kompetensutveckling och de forskningsresultat som de 

analyserat. Investeringar som görs inom personalutbildning utgår från planerade eller 

oplanerade förändringar inom själva organisationen eller i omgivningen - ”verkligheten 

bestämmer dagsordningen”. Denna praxis beskrivs som antingen trendkänslig eller som 

en låt gå-filosofi beroende på om strategin är medveten eller inte. För att överbygga 

glappet mellan den teori och den praktik som författarna analyserat och upptäckt inom 

området kompetensutveckling nämner de ett antal utvecklingsmöjligheter. När det gäller 

planeringen av personalutbildning bör den, enligt dessa mål, utgå från verksamhetens 

långsiktiga planering och man bör förflytta förhållningssättet från ett reaktivt till ett 

proaktivt dvs. från defensivt till offensivt. Målen för utbildningen, utförandet och 

förväntade effekter i verksamheten ska klargöras och förankras hos alla som berörs av 

utbildningen. Deltagarna i utbildningen ska också få stöd både under och efter 

utbildningen för att underlätta flytten från teori till praktik. 
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3. Metod  

Jag ville genom den här utvärderingen få en förståelse för hur fortbildningen inom IT 

går till inom en organisation och utgick därför från en kvalitativ ansats. För att kunna 

besvara de uppsatta frågeställningarna undersökte jag delar av en process vilket  

innefattade kommunikation mellan ansvariga och personal samt attityder kring 

fortbildning hos båda parter. Jag valde en kvalitativ metod då vikten låg vid hur 

individernas uppfattningar såg ut (Bryman 2001, s. 35). Min tanke var inledningsvis att 

använda mig av enkäter men då mitt syfte med den här utvärderingen till stora delar 

berörde känslor och åsikter hos personalen och ledningen var det viktigt att få med 

utvecklande och förklarande svar. Det gjorde att intervjuer passade bäst för att uppnå 

mina mål. Frågeställningarna rörde också till stor del en för mig okänd process vilket 

också talade starkt för valet av en kvalitativ metod genom intervju (Weiss 1998, s. 182). 

Jag använde mig av semi-strukturerade intervjuer. Denna metod menar Bryman (2001, 

s. 301) möjliggör för forskaren att ställa följdfrågor och få en större förståelse för hur 

processen tar sig uttryck då de frågor jag förberedde utifrån min förförståelse inte täckte 

alla delar då jag inte var insatt i verksamhetens fortbildningsprocess. Jag hade också ett 

förhållandevis tydligt fokus som framfördes tydligare i semi-strukturerade intervjuer än 

ostrukturerade (Bryman 2001, s. 304). 

 

För att få en bild av uppdateringarnas informationsväg från beslut till informationsdisk 

inledde jag med att göra intervjuer med tre ansvariga personer i organisationen; en 

ansvarig från Umeå Kommuns IT-avdelning, chefen för vuxenenheten vid Umeå 

Stadsbibliotek och chefen för IT- och webbenheten vid Umeå Stadsbibliotek. I dessa tre 

intervjuer tog jag reda på hur deras attityd ser ut kring fortbildning och hur, från deras 

synvinkel, information om uppdateringar togs omhand. För att få personalens syn på 

samma frågor genomförde jag tre enskilda intervjuer bland personalen som arbetar i 

informationsdisken.   

 

3.1 Urval 
Min målpopulation för intervjuer med bibliotekarier var personal som arbetar i 

informationsdisken vid vuxenavdelningen. För att välja ut de tre personer ur 

personalstaben att genomföra en intervju med utgick jag till att börja med från de nio 
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personer som arbetar under vuxenenheten och som därför arbetar mest i den 

informationsdisk jag är intresserad av. I den lista på totalt nio personer som ingår i 

vuxenenheten valde jag ut var tredje namn att genomföra en intervju med. Vi de fall 

någon av de utvalda inte kunde medverka vid en intervju valdes istället nästa namn i 

listan ut. 

 

3. 2 Insamling och bearbetning 
Jag samlade in data bland annat genom kvalitativa intervjuer. Dessa spelades in 

eftersom jag ville kunna fokusera på att ställa följdfrågor. Intervjuerna skedde i 

respektive respondents arbetsrum. Jag genomförde alla sex intervjuer mellan den 15:e 

november 2010 och den 1:a december 2010 och jag transkriberade materialet direkt 

efter avslutad intervju. Jag valde att skriva ut intervjuerna trots att det är tidskrävande 

(Trost 2005, s. 127) eftersom jag då lättare kunde röra mig mellan de olika intervjuerna 

vid analys och bearbetning.  

 

När det gäller bearbetning så beskriver Trost (2005, s. 133) tre olika sorters kodning av 

kvalitativ data: kodning ord-för-ord, kodning genom att se på hela meningar eller satser 

och till sist kodning genom att se på hela intervjun som helhet. Jag fokuserade på de två 

sistnämnda vilket innebär att jag kodade utskrifterna i större satser men även utifrån en 

helhet.   

 

3.3 Bedömningskriterier 
De bedömningskriterier jag utgått från är främst de intervjuades åsikter. Svaren är inte 

objektiva men jag ser inte det som ett hinder då mitt syfte efterfrågade personalens och 

ledningens attityder och uppfattningar. Hade syftet istället fokuserat på besökarnas 

upplevelse av bibliotekariernas service eller kvalitén i densamma i vissa IT-frågor hade 

kriterierna kunnat vara ett omdöme från besökarna. Jag använde också i viss mån 

Styrkort 2010 för bibliotek som kriterie (se bilaga 5). Trots att sådana dokument oftast 

inte innehåller detaljerade beskrivningar om hur fortbildning ska genomföras så ger de 

ändå en bild av de mål som eftersträvas. För att få personal med rätt kompetens ska man 

enligt styrkortet arbeta med kommunikation, erbjuda kompetensutveckling inom 

områdena digitala tjänster och medier, bryta ner övergripande mål i verksamhets- och 
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individuella planer och till sist ska arbetsuppgifterna följas upp och utvärderas (bilaga 

5). 

 

3.4 Metoddiskussion 
I frågeställningarna frågade jag efter hur informationsvägarna vid uppdateringar i hård- 

respektive mjukvara såg ut. Det är en generell fråga och misstanken var därför att det 

skulle bli svårt för respondenterna att minnas olika förändringar som gjorts i 

verksamheten. Tanken var därför att ta fram två förändringar som gjorts i IT under den 

senaste tiden och utforma intervjufrågor med utgångspunkt i de två specifika 

förändringarna. Bryman (2001, s. 319) menar att möjligheten av en rekonstruktion av en 

händelse är en av den kvalitativa intervjuns fördelar. Men då hård- och 

mjukvaruuppdateringarna involverade ett flertal olika ansvariga aktörer så valde jag 

trots detta att utgå från en mer generell utgångspunkt då resultatet annat fall skulle 

spegla endast en aktörs tillvägagångssätt. Ytterligare skäl för att välja en generell väg 

var att för att få tag på en mindre förändring som skett den senaste tiden skulle jag 

behöva känna till verksamheten bättre från början. Då jag också hade behövt få tips om 

skedda förändringar inom IT var risken stor att det lett till att de ansvariga omedvetet 

tipsat om någon förändring som de arbetat mycket med och som troligtvis inte fallit in 

under den kategori av små kontinuerliga förändringar som jag ville undersöka. Det var 

främst mjukvaran som drabbades av det här valet då större delen av förändringarna som 

skedde i organisationen gällde hårdvaran - det gjorde att det blev svårt för både 

bibliotekarier och ansvariga att minnas den senaste förändringen i mjukvara.  

 

Inför den här utvärderingen fanns planer på att göra observationer av arbetet i 

informationsdisken. Intervjuer i sig är en mycket bra metod för att ta fram personalens 

åsikter och tankar men den har också en svaghet i att svaren blir subjektiva. De 

intervjuade bibliotekarierna genomförde en självskattning i frågor som rör deras 

självsäkerhet i sina arbetsuppgifter gällande hård- respektive mjukvara. En respondent 

kan uppskatta sin självsäkerhet till ganska hög men det behöver i alla lägen inte vara 

sant. Det beror inte på att respondenten ifråga ljuger utan för att han eller hon, utan att 

de tänker på det, t.ex. uteslutande använder den maskinvara de känner igen utan att 

prova andra metoder som de är mindre säkra på. Bara för att det genomförts någon sorts 
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fortbildning eller för att det finns en ram för hur någonting ska gå till så behöver det inte 

betyda att det i praktiken ser ut så (Weiss 1998, s. 49). Svarets sanningsnivå beror helt 

enkelt på hur medvetna respondenterna själva är om vad som eventuellt saknas i deras 

kompetens. För att få en mer objektiv bild av hur det förhåller sig hade observationer 

varit ett komplement till intervjuer (Bryman 2001, s. 175). Att använda den här metoden 

valde jag dock bort eftersom det skulle kräva många timmars observationer för att få 

den information jag behövde. Att hitta av kontakter med besökarna som involverar det 

jag undersökt skulle uppta mycket tid. Många observationstillfällen för förhållandevis 

lite information gjorde att jag ansåg metoden ineffektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

4. Resultat 
I det här avsnittet redogör jag för de resultat som jag fått vid mina intervjuer. Jag har 

genomfört tre intervjuer på Stadsbiblioteket i Umeå med ansvariga inom hård- och 

mjukvara och tre intervjuer med bibliotekarier som arbetar i informationsdisken vid 

vuxenavdelningen. När det gäller de tre ansvariga så innebär det chefen för 

vuxenenheten, chefen för webb och IT på Stadsbiblioteket och en ansvarig inom IT och 

telefoni från Umeå Kommun.  

 

Jag har velat undersöka hur information kring förändringar i IT når personalen i 

informationsdisken vilket gör att bibliotekarierna fått identiska frågor för att se om det 

finns några likheter och/eller skillnader i deras upplevelser (se bilaga 4). Eftersom de 

ansvariga har olika arbetsuppgifter och ansvar ser frågorna något olika ut (se bilaga 1-

3). Resultatdelens upplägg har därför sin utgångspunkt i utvärderingens syfte och 

frågeställningar, dessa delas vidare upp i de ansvarigas respektive bibliotekariernas syn 

på respektive fråga. Det gäller dock inte den sista frågan som inkluderar både de 

ansvarigas och bibliotekariernas åsikter. De ansvarigas namn har nämnts i intervjuerna 

men betecknas i citaten som ”X”, med en efterföljande förklaring om deras 

titel/ansvarsområde.  

 

4.1 Hur når information om uppdateringar i mjukvara personalen i 

informationsdisken?  

4.1.1 De ansvariga 

Eftersom mjukvaran är den del av IT som till hög grad kan hanteras med fjärrstyrning så 

genomförs ofta uppdateringar rent fysiskt på annan plats än på Stadsbiblioteket. Chefen 

för Webb och IT-enheten på Stadsbiblioteket beskriver det på följande sätt: 

 
”...om vi får en ny release på Libra [bibliotekskatalogen], om vi tar det 

som exempel, så paketeras ju det på IT-kontoret och görs i ordning, 

sen skjut det ut till datorerna och installeras i datorerna oftast på natten 

så när man öppnar datorn på morgonen så har man...kommer det upp 

att nu har man fått en ny release..” 
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Om det ändå krävs handpåläggning från tekniker så är det den ansvarige från IT och 

telefoni som kommer ut på plats för att åtgärda eventuella problem. Den 

teknikersupporten köper Umeå Stadsbibliotek från Umeå Kommun. Supporten har 

öppet kontorstid och man kommer som personal åt den via telefon eller via 

intranätet/mejl. Teknikersupport har förut funnits på Stadsbiblioteket men nu köper man 

som sagt in tjänsten en viss mängd timmar i veckan. När det gäller bibliotekets katalog, 

Libra, så har dock Stadsbiblioteket en egen support då systemet är deras eget. Det 

innebär att det sitter tre systemansvariga på Stadsbiblioteket som tar emot felanmälan 

när det gäller Libra.  

 

För att få en närmare kontakt med personalen har Stadsbibliotekets Webb och IT-enhet 

startat en så kallad ning, en slags Community eller forum där man som anställd kan gå 

in och läsa om vad som händer inom IT. Där försöker man samla all driftsinformation 

om eventuella avbrott och problem med till exempel Libra eller minabibliotek.se som är 

två system som biblioteket är mycket beroende av. På ningen kan alltså personal gå in 

för att se om det för närvarande är något problem med mjukvaran. På forumet försöker 

de ansvariga också rapportera att felet ifråga är återställt eller hur lång tid det beräknas 

ta än om detta, enligt chefen för Webb och IT, är en del i ledet som kan glömmas bort.  

 

När det gäller utbildning kring mjukvara för personalen så sker det på olika sätt. Det 

finns ingen policy eller något slags ramverk över hur det ska gå till utan det sker mer 

från fall till fall och utifrån erfarenhet om vad som behövs. Under december 2010 

kommer biblioteket att uppdatera webbsidan minabibliotek.se och då kommer också 

leverantören av systemet som används för att skapa och underhålla webbsidan att ha två 

utbildningstillfällen för personalen veckan innan lanseringen. När bibliotekskatalogen 

byttes ut för några år sedan hade de flera utbildningsdagar med flera olika moduler då 

det var en större förändring. Mejlsystemet byttes också för några år sedan och då hade 

de en extern utbildningslokal och alla fick anmäla sig till de tillfällen som gavs. Vid till 

exempel ett byte av operativsystem eller Officepaket som från en version till en annan 

inte behöver ha ändrats så mycket säger chefen för Webb och IT detta om:  

 
”...om man tänker att vi skulle byta Officepaket så vet jag att det finns 
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centrala tankar på att göra webbaserade utbildningar så att man går in 

och sitter enskilt vid sin dator, eller man kan sitta i grupp också 

naturligtvis, och gör det när det passar en själv. ...Det finns ju mycket 

av den typen av exempel. Många jobbar ju så men nätutbildning, det 

funkar säker alldeles utmärkt det gäller att se till att det finns tid för 

personalen att göra det och att de verkligen gör det också.” 

 

4.1.2 Bibliotekarierna 

Vid ett problem vid någon del av mjukvaran så svarar två av bibliotekarierna att de 

skulle göra ett ärende på intranätet om de inte hade kunskap själva att åtgärda 

problemet. De är också medvetna om uppdelningen i felanmälan - att det finns personal 

i huset som har ansvar över bibliotekskatalogen Libra och därför går att kontakta på 

plats om felet har att göra med deras ansvarområde. En av bibliotekarierna nämner IT-

tekniker men det framgår inte klart om det görs en felanmälan.  

 

Information om uppdateringar i mjukvara sker på olika sätt. Samtliga bibliotekarier 

bekräftar att de fått information när det gäller större förändringar såsom en ny version 

av bibliotekskatalogen Libra men alla säger också att det är de små uppdateringarna 

som inte kommer fram. En av bibliotekarierna beskriver problemet: 

 
”...Men däremot om du säger att en ny version av Word har lagts till i 

de publika, det sker nog mera så där ojdå – som en överraskning att 

där har man uppdaterat något eller så. Det där tror jag inte att man går 

ut och talar om. Det är ett generellt bekymmer vi har att den enhet 

som sköter IT-frågorna inte är speciellt bra på kommunikation. De 

tekniker vi har är bra på tekniken men inte bra på att kommunicera, 

det är ett problem vi har.” 

 

En informationsväg som tagits fram är den ning, det forum som Stadsbibliotekets Webb 

och IT-enhet lagt upp för att personalen ska få större inblick i vad som händer kring IT. 

Av de tre intervjuade bibliotekariernas svar att döma så är forumet inte något de besöker 

i första hand för att få tag på information: 

 
”Jag är väldigt dålig på det måste jag säga och väldigt ointresserad av 

det men jag skärper mig ibland och går in och läser och till och med 
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skriver ibland men sällan om några såna där datatekniska saker. Men 

det händer att jag går in och läser i alla fall.” 

 

”Alltså, jag skulle aldrig komma ihåg att gå in och titta på den men jag 

har så där att jag får ett mejl varje gång det har kommit nåt nytt så får 

jag en blänkare på min mejl och så ser jag på rubriken om det är något 

som intresserar eller berör mig och då går jag in och läser.” 

 

”Ja, det är ju den sanktionerade kanalen så att säga från cheferna. Men 

att säga att den fungerar bra det tycker jag inte, det är ju ingen 

som...du ska ju själv då komma ihåg att gå in och titta – har det hänt 

någonting? Det är kanske inte det första man gör på morgonen fast det 

kanske borde vara det första.” 

 

När det gäller mjukvara var det ett specifikt problem som alla de intervjuade 

bibliotekarierna tog upp. Problemet ligger i att besökare som använder datorerna i 

biblioteket ibland inte kan skriva ut bifogade filer som de tar fram från sin mejl, det 

gäller främst mejlkonton från Yahoo och Hotmail. Anledningen till att alla 

bibliotekarierna tog upp det här verkar bero dels på att problemet funnits länge och dels 

på att de upplever att de inte fått någon förklaring till att det inte fungerar att skriva ut 

vissa bifogade filer. Det medföljer att besökarna inte får någon information. 

Bibliotekarierna beskriver upplevelsen på detta sätt: 

 
”Ett problem är ju till exempel bilagor i Hotmail, det går inte att skriva 

ut. Då står man som ett frågetecken liksom och den typen av problem 

där känner man ju sig ofta väldigt så där...jag har ingen aning, vi 

måste felanmäla, vi måste kontakta en tekniker och dom är inte här så 

just nu kan vi inte göra någonting.”  

 

”...det var så många som hade problem att öppna sina bifogade filer 

/.../ ...och det var väldigt irriterande och man försökte hjälpa dom 

[besökarna], man förstod inte vad det handlade om. Och så sen liksom 

bara av en slump så råkade...när då X [ansvarig IT och telefoni] var 

nere i informationen när jag var där och så säger han [förklaring av 

felet]. Jaha? Ja, det var ju jättebra information. /.../ ...det var bara 

slumpen som gjorde att jag fick veta det då. /.../ Kommunikation är ju 

jätteviktigt. Det är mycket lättare att acceptera att saker och ting inte 

fungerar om man bara får veta...och varför, och veta att någon har tagit 
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tag i det här och i alla fall försökt göra nåt åt det.” 

 

”Då får man bara konstatera att det beror på hur det är sparat och då 

får man försöka informera om det och det tycker dom [besökarna] är 

jättekonstigt men det är ju problem just med Hotmail- och Yahoo-

bilagor. En del går och en del går inte. Det är ju ologiskt att förklara 

varför, det gör jag aldrig – det går inte!” 

 

4.2 Hur når information om uppdateringar i hårdvara personalen i 

informationsdisken?  

4.2.1 De ansvariga 

Hårdvaran är den del av IT som kräver att någon fysiskt är på plats för att byta eller 

ändra den hårdvara som kräver underhåll. Den här delen ligger främst hos IT och 

telefoni då Umeå Kommun gör upphandlingar av till exempel datorer för många olika 

verksamheter samtidigt och får då ett billigare pris. Supporttjänsten köps av 

Stadsbiblioteket vilket gör att en ansvarig från IT och telefoni finns på biblioteket några 

timmar i veckan. Även vid hårdvara felanmäls det via ett ärendesystem där personalen 

kan göra ett ärende som går direkt till den ansvarige, personen som anmäler får också ett 

bekräftelsemejl.  

 

Om det har blivit ett fel på någon del av hårdvaran så kontrolleras först den specifika 

delen det är fel på och om det krävs ett byte av till exempel skrivare så förklaras detta 

för personalen som står i informationsdisken. Den ansvarige från IT och telefoni 

beskriver tillvägagångssättet på följande sätt: 

 
”...och så kan jag ibland lämna en lapp att den här skrivaren är 

felanmäld och ska bytas ut så då finns det ofta en lapp där. Personalen 

själv brukar skriva en lappa att felanmäld det här datumet. Och då 

kanske jag bara kompletterar med att den ska bytas ut. Ibland, väldigt 

sällan faktiskt, så brukar jag mejla ut till alla för att det är ju så pass 

många som sitter /.../ jag har ju inte koll på vilka exakta användare 

som brukar stå där men ibland brukar jag skicka iväg till allihopa...” 

 

Valet att mejla ut information till alla i personalstyrkan som arbetar i informationsdisken 
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på vuxenavdelningen eller inte har att göra med hur stora förändringar det rör sig om. 

När det gäller en stor mängd hårdvara så brukar den ansvarige mejla ut information, 

ibland ber han personalen som står i informationsdisken just vid det tillfället att 

vidarebefordra mejlet till dem det berör eftersom de har större vetskap om vilka som 

arbetar i informationsdisken.  

 

I ärendesystemet så går till så att när åtgärden är avklarad så görs ingen mer 

rapportering utan ursprungsärendet stängs. I ärende kan man också skicka ett mejl till 

den som anmälde i första början och i det mejlet meddela att till exempel skrivaren nu är 

utbytt. Mejlet kan bara ses av anmälaren ifråga. Information om att någon del av 

hårdvaran har åtgärdats följer samma tillvägagångssätt som informationen som gäller 

inledningen av förändringsarbetet det vill säga att mejl går ut till personalen om det inte 

är någonting större som att alla sökdatorer är åtgärdade till exempel.  

 

När det gäller kopiatorerna på Stadsbiblioteket så ansvarar företaget Sharp för dessa och 

det gäller också utbildning och information. Det regleras i den upphandling som görs 

med leverantören ifråga. Utbildningarna kan även här se väldigt olika ut beroende på 

om det är en helt ny modell eller om personalen redan vet hur hårdvaran fungerar men 

oftast är det kortare genomgång där personalen får erbjudanden om att infinna sig vid en 

viss tidpunkt för information. Chefen för vuxenenheten beskriver det på följande sätt: 

 
”Där är det ju oftast leverantören som står för utbildningen i samband 

med informationen men oftast är det ju en relativt enkel utbildning för 

de kan ju maskinen; istället för att trycka på den knappen så ska du nu 

trycka på den. Så det kanske inte är en utbildning i den bemärkelsen.” 

 

Synpunkter och information före, under och efter arbetet med upphandling av kopiatorer 

kommer via ett fredagsmejl, en veckoinformation som chefen för vuxenenheten skickar 

ut till personalen på fredagar.  

 

Om en kopiator går sönder eller kräver någon slags underhåll så finns det för personalen 

ett telefonnummer på respektive maskin som går till leverantören. Det är sedan 

leverantören som ska komma och åtgärda problemet.  
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4.2.2 Bibliotekarierna 

Om skrivaren går sönder vid ett pass i informationsdisken så ser tillvägagångssätten 

något olika ut bland de intervjuade bibliotekarierna. Två av bibliotekarierna gör direkt 

ett ärende, en felanmälan, på intranätet som kommer till den ansvarige för IT och 

telefoni medan en av dem väljer att inledningsvis kontakta vaktmästaren. Det senare 

tillvägagångssättet beror på att bibliotekarien vill få igång skrivaren snabbt igen och att 

vaktmästaren oftast löser problemet på plats på en gång. Att göra en felanmälan på 

intranätet blir för denna bibliotekarie steg två. Hos samtliga intervjuade bibliotekarier 

framkommer en oro om hur ärendet tas emot och om tidsramen för att problemet ska bli 

åtgärdat: 

 
”Det finns en felanmälan, man fyller i något formulär och så och så får 

ju X [ansvarig IT och telefoni] veta det och det är viktigt att det 

registreras dom här ärendena så att dom ser hur stort behov vi har, så 

jag förstår vitsen med det. Samtidig så känns det lite få här att när blir 

det här åtgärdat? Det har jag ingen aning om för att X [ansvarig IT och 

telefoni] finns ju inte här jämt.” 

 

”En skrivare kan vara borta i flera flera veckor, alltså hur länge som 

helst tycker vi vilket känns oacceptabelt. Man har ingen koll på vad 

som händer – varför är den borta så länge? Vi bara beklagar som 

personal i disken. ” 

 

”...sen kanske det tar fyra veckor innan det [byte av skrivare] 

verkligen händer. Då kan man ju liksom få spader på det att man inte 

får veta  någonting men någon gång har man säkert fått höra att det är 

något på gång. Sen är det ju intressant att få veta hur lång tid det tar att 

skaffa en ny.” 

 

När det gäller kopiatorerna är det åter igen en blandning av strategier. Om det blir något 

fel på kopiatorerna vid ett pass i informationsdisken kontaktar två av de tre intervjuade 

bibliotekarierna i första hand vaktmästaren. Att göra en felanmälan på intranätet blir för 

dem något de gör i andra hand. Den tredje bibliotekarien gör direkt en felanmälan till IT 

och telefoni. Värt att notera är att ingen av bibliotekarierna väljer att kontakta 

leverantören Sharp. Anledningen till att en felanmälan till IT och telefoni inte är den 

första prioriteten för två av de intervjuade bibliotekarierna är, liksom med skrivaren, att 
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de vill ha snabbt hjälp för att kunna erbjuda en bra service för besökarna. Två av 

bibliotekarierna beskriver det på följande sätt: 

 
”...jag har en låntagare som står där och vill ha hjälp på en gång. Då är 

det svårt att säga att ja men jag felanmäler det här och så får vi ser när 

det löser sig.” 

 
”...är det riktigt akut där jag måste ha hjälp på en gång då går jag och 

pratar med vaktmästarna som ju jag vet har bra kompetens även om 

det kanske inte alltid är deras bord som det hamnar på.” 

 

Kopiatorerna är också den delen av hårdvara som ofta nämns av de tre intervjuade 

bibliotekarierna. Information om att de ska bytas eller förändras på något sätt har inte 

gått fram enligt två av bibliotekarierna som säger: 

 
”...för inte så längesedan fick vi en ny kopiator här inne på personal- 

utrymmena och den bara stod där helt plötsligt. Och innan dess då vi 

fick en ny då fick vi reda på det och så var det utsatt tider då vi kunde 

få instruktioner för det blev liksom ett helt nytt system. /.../ Visserligen 

så är ju den här, den nya, det är också en inloggning och det kunde vi 

redan och så men man kan ändå bli lite sådär ojdå, nu står det något 

nytt här. Jag kan nog tycka att det brister där ofta /.../ ...så att man inte 

kommer fram till kopiatorn och så oj! den ser annorlunda ut än sist jag 

jobbade.” 

 
”Ja, just kopiatorer där kan det komma som en överraskning. Just när 

det gäller kopiatorn, där tror jag inte det skulle gå ut någon sån 

information utan det skulle bara en dag stå en kopiator där. Det tror 

jag vi har varit med om.” 

 

Om de allmänna bokningsbara datorerna, som finns placerade vid informationsdisken 

på vuxenavdelningen, går sönder på något sätt är alla tre intervjuade bibliotekarierna 

överens om att felanmäla via intranätet att det första man gör om man inte själv kan lösa 

problemet.   

 

Utbildningsinsatserna inför planerade förändringar i hårdvaran varierar i hög grad men 
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bibliotekarierna som intervjuats verkar över lag samstämmiga över att större 

förändringar kommuniceras ut till personalen, såsom en förestående övergång från fast 

till trådlöst nätverk. Det är främst de mindre förändringarna som till exempel ett byte av 

skrivare som faller mellan stolarna enligt respondenterna. Alla de tre bibliotekarierna för 

information gällande hårdvara vidare inom personalen via lappar som sätts upp på det 

som är felanmält. I vissa fall skriver de mejl eller på något forum så att inte fler ska 

behöva felanmäla.  

 

4.3 Hur ser personalen i informationsdisken och de ansvariga på dessa 

tillvägagångssätt och kan förbättringar göras? 
 

De intervjuade bibliotekarierna verkar tycka att informationsvägarna för ändringar i 

mjuk- och hårdvara är bra så länge det gäller större förändringar. De mindre och mer 

frekventa hamnar ofta mellan stolarna men inte alltid. Ibland kommer det mejl med 

information även om små saker såsom ett byte av skrivare. Problemet enligt 

bibliotekarierna i undersökningen är främst oförutsägbarheten, att de inte vet när eller 

om de kommer att få information om en viss förändring. Det skiljer sig åt från fall till 

fall och skapar en oro hos personalen. En av bibliotekarierna säger: 

 
”Kanske att man skulle ha lite mer kontinuitet i det, alltså att 

man...ibland kan det kännas lite nyckfullt så där. Ibland är man väldigt 

ambitiös och vi får liksom information och instruktion och så där om 

någonting nytt som är på gång men att andra gånger så är det som att 

men ojdå, det glömde vi visst bort och det skapar väldigt mycket 

irritation.” 

 

Samtliga efterfrågar också en IT-tekniker som på heltid ska finnas i huset. Som det är nu 

verkar allting inom både mjuk- och hårdvara åtgärdas vid eventuella problem men det 

som uteblir är tid och/eller kunskap till att förmedla tillfredställande information till 

personalen. Det som också uteblir är möjlighet till förklaring till varför vissa fel 

inträffar, det gäller speciellt mjukvaran. Några av de intervjuade bibliotekarierna säger 

också att det skulle ge mycket att kunna knacka på hos en IT-tekniker och få en 

förklaring till varför ett visst problem inträffar. Följande utdrag är exempel på åsikterna 
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kring detta: 

  
”För det första att vi hade en tekniker på heltid i huset, tillgänglig när 

det behövs. För det har vi haft förut, vi har ju sett skillnaden på den 

typen av närservice som det var och som det är nu när de inte är 

lokaliserade i huset. Teknikerna är ju här vissa dagar, då ska dom 

komma in när det händer någonting och det är ju en försämring. /.../ 

...en som man kan ha direktkontakt med och knacka på dörren. Allt 

blir så mycket enklare, dels kan man ju lära sig saker på ett annat sätt 

själv kanske när du har någon som kan tala om att det här beror på det 

och det och si och så.” 

 
”I och med att vi är en så stor förvaltning finns det så mycket teknik 

som vi är beroende utav liksom, står du nere med besökare i 

biblioteket och säger tyvärr du får återkomma imorgon för då har vi 

kanske en tekniker här. Det är inte speciellt bra service när vi är så 

teknikberoende.” 

 

Ingen av de intervjuade bibliotekarierna använder sig speciellt mycket av det forum, den 

ning, som lagts upp för att kunna sprida information mellan personal och ansvariga. Två 

av bibliotekarierna hänvisar till det tidigare tillvägagångssättet som en mycket mer 

positiv upplevelse av informationsflödet inom verksamheten. Tidigare hade 

Stadsbiblioteket ett mejlsystem vid namn FirstClass där det fanns möjlighet att skapa 

grupper för olika intressegrupper vilket gjorde att man som användare fick se eventuella 

uppdateringar eller inlägg direkt vid inloggning i mejlen. Man efterfrågar ett system 

med mindre inloggningar då det sparar både tid och energi att slippa skriva in ännu ett 

lösenord för att få tillgång till informationen ifråga. En av de intervjuade 

bibliotekarierna har till och med anpassat det nuvarande systemet så att det liknar det 

gamla genom att lägga in en rss-feed så att ett mejl levereras till inboxen då någon 

skrivit ett inlägg. Personen kan då avgöra från rubriken om det är någonting han eller 

hon är intresserad av att läsa. Två av bibliotekariernas kommentarer om forumet: 

 
”Men det känns ändå inte som det första jag gör, speciellt inte när man 

står där nere [informationsdisken] för att du ska logga in, jag menar på 

din egen dator har du alla lösenord inskrivna men det har jag inte där 

nere. Hur var det nu då, vad hade jag för lösenord? /.../ ...vi hade ju ett 
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mejlsystem, FirstClass, där man hade olika grupper så direkt du gick 

in på din mejl så fick du se att jaha, det ligger ett meddelande från IT 

och vad är det då? Så är det ju inte på samma sätt. Många av oss 

upplevde att det var lättare.” 

 
”Det är för krångligt när man själv måste logga in med lösenord och 

för att komma ihåg det. Förut hade vi sådant utmärkt system med 

FirstClass istället för Outlook som mejlsystem, då hade man ju sådana 

här grupper så då kunde alla gå in och skriva och alla kunde gå in och 

läsa utan att man  skulle behöva logga in sjuttiofjorton gånger och 

komma ihåg en miljon lösenord – det var ju perfekt. Det var väldigt 

lätt att gå in och det var väldigt lätt att skriva och man kollade snabbt 

om det var någonting man undrade över eller har det hänt någonting... 

/.../ Nu gör jag ju det väldigt sällan för att det...det är krångligt.” 

 

Chefen för Webb och IT på Stadsbiblioteket säger att det inte finns någon 

kvalitetssäkrad policy eller rutin för hur information om mjukvara och hårdvara ska nå 

personalen. Han säger också att det säkert skulle vara bra att ha men att det nuvarande 

tillvägagångssättet utgår från erfarenhet om vilka insatser som behövs vid vilka 

tillfällen. Han säger att arbetet med att förmedla information skulle kunna vara mer 

uppstyrt men framförallt när det gäller uppföljning:   

 
”Jag tror att det är hyggligt bra det där när man installerar nåt nytt 

system eller startar en ny tjänst, att man då i samband med det 

utbildar. Det tror jag är rätt hyggligt. Men däremot det här att ta hand 

om nyanställningar som kommer eller folk, jag menar man glömmer 

en del och man...av någon anledning så kanske man inte minns hur 

man sätter sig in i ett system. Att ha uppföljning efter..någon gång per 

år och utbildningstillfällen då man fräschar upp kunskaperna eller 

påminner om funktioner som man kanske inte använder så ofta. Den 

typen av utbildning skulle vi nog kunna jobba mer på.”  

 

När det gäller forumet, ningen, som lagts upp berättar chefen för Webb och IT att det 

läggs upp information där om någonting händer med något system. Samtidigt nämns 

också att det är en ambition att försöka informera den vägen och att det är ett försök till 

att samla all driftsinformation på forumet. Något som främst kan glömmas bort är att 

rapportera att ett problem är löst, att funktionen ifråga är tillbaka till det normala igen: 
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”Det är svårt att hinna med, det här är en grej som kan missas på /.../ ...men 

ambitionerna är ju...vi brukar försöka informera den vägen.” 

 

Hos chefen för vuxenenheten, som har hand om upphandlingen för kopiatorerna, ligger 

tyngdpunkten i informationsvägarna på det fredagsmejl som skickas ut varje fredag till 

personalen. Det är här man som personal får inblick i vad som ligger framöver i 

planeringen såsom till exempel en kommande upphandling av kopiatorer. Det finns 

inget skrivet regelverk över hur kommunikationen ska se ut men chefen för 

vuxenenheten har själv varit drivande i införandet av veckomejl och detta främst för att 

inte behöva skicka ut flertalet enskilda mejl under veckan.  

 

Den ansvarige på IT och telefoni hos Umeå Kommun framför att han inte vet exakt 

vilka användare som brukar stå i informationsdisken på vuxenavdelningen och att detta 

delvis gör att det blir svårt att veta vilka som berörs av vilken förändring: 

 
”Ja, när det gäller de flesta, då kan jag känna att då kan jag göra det 

[mejla ut information]. Det är som svårt annars att pricka av att de här 

[personalen] står där [informationsdisken]. Ibland brukar jag be 

personalen att mejla ut också till dom som är berörda för dom har ju 

oftast större koll.” 

 

Inte heller ansvarige för IT och telefoni känner till någon policy utan agerar mer utifrån 

vad han tror skulle behövas i informationsväg. Det framkommer att återkoppling är 

någonting som han ser som viktigt och som någonting som kan förbättras: 

 
”...om jag sätter mig i personalens sits så vill ju jag som kund gärna 

veta vad som händer och så där. Jag menar, lämnar jag in en dator på 

typ [dataföretag] då vill jag som kund gärna veta hur det går för den 

och så. Jag brukar tänka lite så ibland, att kunderna vill ju gärna veta 

och vi arbetar mycket med det på IT – att återkoppla, det är något som 

vi jämt och ständigt pratar. Det ska vi försöka bli bättre på. Det är 

väldigt lätt att man bara byter ut och sedan går man.” 

 

På frågan om det känns som att personalen vet vad som händer när det gäller IT svarar 

den ansvarige på IT och telefoni att han är medveten om att tillvägagångssättet inte 
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fungerar perfekt. Han beskriver det på detta sätt: 

 
”Både och. Ibland är de mer, så att säga...ibland är jag dåligt på ja men 

höra av mig och säga att den här ska bytas ut. Så då, ibland är det 

dåligt och ibland är det bra. /.../ Nä, jag kan höra det av personalen 

ibland plus att man får ju känslan själv att det här borde jag gjort. /.../ 

De frågar att hur går det med den här grejen, ja just det...det där...men 

då har jag oftast sagt det till en annan person, den som är där 

[informationsdisken] så att säga.” 

 

Anledningen till att information inte skickas ut via mejl för varje förändring som sker i 

mjukvara eller hårdvara anger den ansvarige för IT och telefoni att det blir ett ständigt 

mejlande eftersom det ofta sker förändringar.  
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5. Slutsatser 
Syftet med den här utvärderingen har varit att ta reda på hur informationsvägarna ser ut 

för förändringar i mjukvara respektive hårdvara – det vill säga hur informationen tar sig 

från beslut fram till personalen i informationsdisken och hur det tillvägagångssättet 

fungerar. Tre bibliotekarier intervjuades samt tre ansvariga, chefen för Webb och IT på 

Stadsbiblioteket, chefen för vuxenenheten på Stadsbiblioteket och den ansvarige från 

Umeå Kommuns avdelning IT och telefoni. Under den här rubriken sammanfattas 

samtliga frågeställningar och de framkomna svaren på dessa.  

 

• Hur når information om uppdateringar i mjukvara personalen i 

informationsdisken?  

 

Utbildning i mjukvara är inte uppstyrt utifrån någon policy utan utförs från fall till fall,. 

Den ansvariga för Stadsbibliotekets grupp Webb och IT utgår från erfarenhet i sin 

bedömning om vilka insatser som behövs. De intervjuade bibliotekarierna verkar vara 

förhållandevis nöjda med informationen som kommer i samband med större 

förändringar men är desto mindre nöjda med kommunikationen när det gäller mindre 

uppdateringar inom mjukvaran. Respondenterna saknar främst förklaring till problem 

som kan uppkomma och information kring hur lång tid det kan ta att åtgärdas. 

Supporten som köps in från Stadsbiblioteket innebär att en IT-tekniker från IT och 

telefoni har vissa timmar som han ska befinna sig på Stadsbiblioteket. När han får in en 

felanmälan åtgärdas felet så fort som möjligt och när det är klart avslutas ärendet och 

den personen som felanmält får ett mejl om detta. Den ansvarige för IT och telefoni 

mejlar ibland ut information till all personal om vad som kommer åtgärdas men det är 

inte någonting som sker kontinuerligt. Oftast sker kommunikationen på plats med den 

personal som står i informationsdisken vid den tidpunkten.  

 

Gruppen Webb och IT på Stadsbiblioteket har satt upp ett forum, en ning, för att 

förbättra informationsflödet mellan ansvariga och personal. Där ska eventuella 

driftstörningar i verksamhetens system rapporteras ut till personalen. Samtliga av 

bibliotekarierna som intervjuats tycker dock att systemet med ningen är krångligt då det 

krävs en separat inloggning för att komma in. Den används inte speciellt frekvent av 

den personal som intervjuats.  
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• Hur når information om uppdateringar i hårdvara personalen i 

informationsdisken? 

 

Precis som i mjukvaran så finns det inte någon policy för hur utbildning ska ske inom 

hårdvara utan det utförs utifrån erfarenhet och vad varje förändring behöver för insatser. 

Även när det gäller information kring förändringar så upplever samtliga bibliotekarier i 

undersökningen att de större uppdateringarna fungerar förhållandevis bra ifråga om 

information men att det ofta glöms bort när det gäller mindre uppdateringar såsom ett 

byte av en skrivare. Supporttjänsten som erbjuds från IT och telefoni används till viss 

del men då samtliga intervjuade bibliotekarier vill att det ska gå snabbt att få hjälp då ett 

fel inträffar så tar man ibland hjälp från andra håll till, exempel från vaktmästaren. När 

det gäller skrivaren gör två av de tre bibliotekarierna ett ärende, en felanmälan, i första 

hand. Blir det problem med kopiatorerna gör endast en av de tre en felanmälan. Ingen 

av respondenterna väljer att kontakta leverantören Sharp. Den enda gång alla tre 

bibliotekarier i undersökningen i första hand gör en felanmälan till IT och telefoni är när 

det blir något fel på de bokningsbara datorerna. Anledningen till att en felanmälan inte 

alltid är det första valet är att bibliotekarierna vill erbjuda bra service till besökaren och 

att bibliotekarierna inte vet hur lång tid det kommer att ta att få felet åtgärdat vid en 

eventuell felanmälan till IT och telefoni.  

 

För hårdvaran gäller samma sak som för mjukvaran ifråga om supportens 

informationsvägar: den ansvarige för IT och telefoni mejlar ibland ut information till all 

personal men oftast sker kommunikationen på plats med den personal som står i 

informationsdisken. Vid ett ärendeavslut skickas ett automatiskt mejl till den personen 

som felanmält.  

 

Den ansvarige för vuxenenheten som också ansvarar för upphandlingen för kopiatorerna 

har fört in ett fredagsmejl som en kontinuerlig informationsväg. I mejlet som går ut till 

personalen finns information om vad som kommer att hända framöver alternativt vad 

som har hänt.  

 

• Hur ser personalen i informationsdisken och de ansvariga på dessa 
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tillvägagångssätt och kan förbättringar göras?  
 

Det som nämnts mest frekvent i alla tre intervjuerna med bibliotekarierna är behovet av 

en IT-tekniker på heltid i huset. Det skulle underlätta informationsflödet genom att det 

vid behov skulle vara möjligt att knacka på och få information på en gång. Att ha en IT-

tekniker i huset skulle förbättra servicen till besökarna som skulle få hjälp väldigt 

snabbt men också underlätta för de intervjuade bibliotekarierna som i dagsläget inte 

känner att de har nog kunskap att kunna förklara varför ett fel uppkommit. Får de en 

förklaring från teknikern och kan vidarebefordra det till besökaren ökar både servicen 

och kunskapen hos bibliotekarierna.  

 

Något som också medför en oro och irritation enligt de tre bibliotekarierna är 

oförutsägbarheten som flödet av information präglas av. Ibland kommer det utförliga 

beskrivningar om hur en förändring kommer att ske och ibland har förändringar skett 

utan att någon information kommit innan. Enligt den ansvarige för Webb och IT på 

Stadsbiblioteket vore det bra med någon sorts ramverk över hur kommunikationen ska 

föras. Det som främst läggs fram som en förbättringsåtgärd är dock att har mer kontroll 

över uppföljning, då i första hand kring utbildningsinsatser. Ningen är också någonting 

som man inom Webb och IT ser att förbättringar kan göras men i främst i form av att 

mer information ska skrivas in i det forumet. Det benämns som en ambition och det 

medges att saker ibland glöms bort att rapporteras där, oftast när det gäller att förmedla 

information om att problem är åtgärdade. Från de intervjuade bibliotekariernas sida så 

inser de att det förra systemet, med intressegrupper direkt i mejlen, kanske inte går att få 

tillbaka men samtliga påpekar att det var ett bättre sätt – informationen var mer 

lättillgänglig.  

 

Den ansvarige för IT och telefoni nämnde kommunikationen med personalen i 

informationsdisken på Stadsbiblioteket som en av de saker som han inte trodde 

fungerade helt tillfredställande. Att han ibland skickar ut mejl med information om 

förändringar och ibland inte är en av sakerna som tas upp som en möjlig förbättring. 

Personalen kan fråga hur det går med en viss sak och vid sådana tillfällen har oftast den 

informationen de söker lämnats till en av deras kollegor, den som stod i 

informationsdisken vid den tidpunkten.  



 32

 

5.1 Diskussion och rekommendationer 
Det största samtalsämnet under den här undersökningen har utan tvekan varit behovet 

av en IT-tekniker på heltid med placering på Stadsbiblioteket. De tre bibliotekarierna 

som varit en del av den här utvärderingen har samtliga efterfrågat detta. Bland de 

ansvariga är det endast IT-teknikern själv som nämnt någonting om sin tjänst vilket 

handlade om brist på tid då han har ett flertal verksamheter att ta hand om, respektive 

brist på kunskap då han inte har tillgång till listor över vilka personer som arbetar i 

informationsdisken på vuxenavdelningen. Heide och Johansson (2008), som undersökt 

kommunikation i förändringsprocesser, beskriver ett bra kommunikationsklimat som en 

plats där bl.a. ledningen förstår kommunikationens betydelse och där det finns tid och 

möjligheter att föra en dialog om vad som sker. Det senare är det som saknas enligt de 

tre bibliotekarierna som intervjuats. Med en IT-tekniker i huset öppnas möjligheten för 

en tätare dialog och ett informationsutbyte som bibliotekarierna verkar vara i stort 

behov av. När tekniken kommer allt mer in i verksamheten och in i bibliotekarierollen 

ser det ut som att man här istället tar ut den. När IT-kunskapen inte finns i huset missar 

man också möjligheten till kontinuerlig fortbildning genom en nästintill daglig dialog 

mellan personal och IT-tekniker. En långsiktig fortbildning skriver också Ellström och 

Kock (1993) om i sin översikt över kompetensutveckling i offentlig verksamhet. Som 

en utvecklingsmöjlighet nämner de en planering av personalutbildning med långsiktiga 

mål där förhållningssättet då blir offensivt istället för defensivt.  I det styrkort som av 

kommunfullmäktige tagit fram för bibliotek 2010 läggs ett antal strategier upp för att få 

engagerade medarbetare med rätt kompetens, två av dem är att arbeta med 

kommunikation respektive att erbjuda kompetensutveckling inom digitala tjänster och 

medier (Styrkort, 2010, se bilaga 5). Värt att notera är att alla intervjuade bibliotekarier i 

den här undersökningen inleder med att försöka lösa problemet ifråga själva - det finns 

uppenbarligen en vilja att ha kunskapen, om inte för att lösa det helt ändå kunna förklara 

för besökaren vad problemet kan vara. Min rekommendation är med andra ord att se 

över det antal timmar som köps in från Umeå Kommun för att kunna erbjuda personalen 

en möjlighet till kompetensutveckling och i förlängningen en bredare och djupare 

kunskap.  
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Min andra rekommendation är ett införa en policy eller en kommunikationsplan för hur 

information ska förmedlas till personalen i informationsdisken. I styrkortet för bibliotek 

2010 är ytterligare en strategi för att få personal med rätt kompetens att övergripande 

mål och verksamhetsplanering ska brytas ned i verksamhetsplaner på både enhetsnivå 

och i individuella utvecklingsplaner (Styrkort, 2010, se bilaga 5). Trots detta så saknas 

en plan för hur information ska kommuniceras. Avsaknaden av ett ramverk över hur 

kommunikationen ska föras mellan ansvariga och personal gör att informationsflödet 

blir nyckfullt – kvalitén beror till stor del på hur mycket tid, energi och kunskap 

respektive ansvarig har möjlighet att lägga på att informera. Kommunikationsinsatser 

utformas efter ett, av de ansvariga, upplevt behov. Det blir ingen kontinuitet. Om det är 

så att man har lyckats ta fram ett bra kommunikationssätt i någon eller några delar blir 

det sårbart ifall någon av de ansvariga slutar eller inte finns på plats på ett tag. Det beror 

i nuläget mycket på vilken person som råkar sitta som ansvarig. I och med att det saknas 

en policy så har verksamheten heller inget mål att förhålla resultaten till. Nilsson och 

Nilsson (2010) visar i deras studie om kommunicerat budskap i en 

organisationsförändring att det fanns skillnader i hur ledningen avsåg ett budskap skulle 

uppfattas och hur de anställda uppfattade detsamma. Om det finns klara mål om vem 

som har ansvaret för kommunikationen, hur mycket den ska bestå av och hur det ska 

förmedlas finns det någonting att förhålla sig till – det gäller för både de ansvariga och 

personalen i informationsdisken. Heide och Johansson (2008) nämner också en 

genomarbetad kommunikationsplan som en av framgångsfaktorerna då information om 

förändring ska kommuniceras.  

 

Som en del i en framtida kommunikationsplan finns ett antal förändringar som kommit 

fram i utvärderingen och som verksamheten skulle kunna prova för att förenkla 

informationsvägarna mellan ansvariga och personal i informationsdisken. För att 

möjliggöra en kontinuerlig kommunikation mellan IT-teknikern och personalen kan en 

whiteboard sättas upp i informationsdisken, den skulle endast vara till för IT-frågor. Här 

skriver personalen upp om någonting felanmälts och vilket datum det gjorts. Här skriver 

också IT-teknikern upp vilket datum han eller hon beställt nytt och sedan uppdateras här 

när den nya hårdvaran eller mjukvaran kommer att installeras – har IT-teknikern inte 

möjlighet att befinna sig på Stadsbiblioteket för att på plats skriva upp ny information så 

kan han eller hon ringa till informationsdisken och uppdatera den vägen, personalen 
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skriver då informationen på whiteboarden. För att ytterligare göra informationen 

tillgänglig för alla i personalen och inte bara för den som råkar stå i informationsdisken 

vid rätt tidpunkt så kan en gemensam mejllåda läggas till där alla felanmälningar 

skickas från – stängning och uppdatering av ärenden kan på det sättet ses av alla och 

skrivas upp på whiteboarden. I en eventuell kommunikationsplan bör man också lägga 

en tyngdvikt på rapportering om ärendenas avslut vilket möjliggör för förklaring till 

varför det inträffade och blir i sig också en fortbildning för personalen i 

informationsdisken.   
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Bilaga 1 
Intervjuformulär, chef för vuxenenheten 

 
- Presentation av ämnet. 

 
- Informera om bandning av intervjun (detta görs också via mejl).  

 
Inledning 
 

- Vad innebär fortbildning/personalutbildning för dig? 
 

- På vilket sätt genomförs oftast fortbildning inom IT på Stadsbiblioteket? 
 

- Hur ställer du dig till det/de tillvägagångssättet/tillvägagångssätten (form, längd, 
innehåll, frekvens)? 

 
Mellandel 
 

- Kan du berätta om vilka delar av hårdvara på SB som du ansvarar över? 
 

- Finns det något regelverk över hur förändringar/uppdateringar i hård- respektive 
mjukvara ska genomföras när det gäller kommunikation till personalen? 

 
Avslutning 
 

- Då är intervjun slut, är det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuformulär, chef för webb och IT Stadsbiblioteket. 
 
 

- Presentation av ämnet. 
 

- Informera om bandning av intervjun (detta görs också via mejl).  
 
Inledning 
 

- Kan du berätta lite vad du ansvarar över när det gäller IT här på 
Stadsbiblioteket? 

 
- Vem är det som är ute på plats och genomför arbetet? 

 
 
Mellandel 
 

- Vid ett ev. fel på något program eller åtkomst till databas – vem tar kontakt med 
er, hur får ni in en felanmälan/beställning? 

 
- Om du tänker på senast ni bytte ut någonting eller gjorde en åtgärd av något slag 

i mjukvaran här på SB – hur gick det till (från beställning till implementering)? 
 

- Har du/ni någon kontakt med personalen i informationsdisken under arbetets 
gång, dvs. före, under eller efter åtgärd? 

 
- Rapporterar du/ni till någon efter att arbetet utförts? 

 
- Finns det någon rutin eller policy kring tillvägagångssättet? 

 
Avslutning 
 

- Hur tycker du att arbetet fungerar kring förändring/uppdatering av mjukvara? 
 

- Hur kan det förbättras/bli ännu bättre? 
 

- Då är intervjun slut, är det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuformulär, ansvarig IT-avdelningen Umeå Kommun. 
 

- Presentation av ämnet. 
 

- Informera om bandning av intervjun (detta görs också via mejl).  
 
Inledning 
 

- Kan du berätta lite vad du ansvarar över när det gäller hårdvara här på 
Stadsbiblioteket? 

 
- Vem är det som är ute på plats och genomför arbetet? 

 
 
Mellandel 
 

- Vid ett ev. fel på någon av datorerna eller behov av byte – vem tar kontakt med 
er, hur får ni in en felanmälan/beställning? 

 
- Om du tänker på senast ni bytte ut någonting eller gjorde en åtgärd av något slag 

i IT här på SB – hur gick det till (från beställning till implementering)? 
 

- Har du/ni någon kontakt med personalen i informationsdisken under arbetets 
gång, dvs. före, under eller efter åtgärd? 

 
- Rapporterar du/ni till någon efter att arbetet utförts? 

 
- Finns det någon rutin eller policy kring tillvägagångssättet? 

 
Avslutning 
 

- Hur tycker du att arbetet fungerar kring förändring/uppdatering av hårdvara resp. 
mjukvara? 

 
- Hur kan det förbättras/bli ännu bättre? 

 
- Då är intervjun slut, är det någonting du skulle vilja tillägga? 

 
 
 
 
 
 



 40

 
 

Bilaga 4 
 

Intervjuformulär, bibliotekarier Stadsbiblioteket. 
 

- Presentation av ämnet. 
 

- Informera om bandning av intervjun (detta görs också via mejl).  
 
 
Inledning 
 

- Vad innebär fortbildning/personalutbildning för dig? 
 

- På vilket sätt genomförs oftast fortbildning på din arbetsplats? 
 

- Hur ställer du dig till det/de tillvägagångssättet/tillvägagångssätten (form, längd, 
innehåll, frekvens)? 

 
Hårdvara 
 (Förklaring vad begreppet hårdvara innebär) 
 

- Om du i informationsdisken stöter på ett problem med skrivaren som du inte 
kan lösa själv – vem tar du hjälp av? 

 
- Om problemet fortfarande kvarstår – hur går du vidare? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Om du i informationsdisken stöter på ett problem med kopiatorerna som du inte 
kan lösa själv – vem tar du hjälp av? 

 
- Om problemet fortfarande kvarstår – hur går du vidare? 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Om du i informationsdisken stöter på ett problem med de bokningsbara 
datorerna som du inte kan lösa själv – vem tar du hjälp av? 

 
- Om problemet fortfarande kvarstår – hur går du vidare? 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Om du tänker på senaste gången som antingen skrivare, kopiatorer eller datorer 
byttes ut eller ändrades på något sätt – hur fick du information om att det skulle 
ske? 
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- Gavs någon information på plats i samband med t.ex. byte av datorer eller 

kopiatorer? 
 

- Genomfördes någon utbildning/träff i samband med förändringen? 
 

- Efter förändringen, kände du sig säker på att använda hårdvaran ifråga? 
 
 
Mjukvara 
(Förklaring vad begreppet mjukvara innebär) 
 

- Om du i informationsdisken stöter på ett problem som har att göra med 
mjukvaran (databaser, program etc.) - vem tar du hjälp av? 

 
- Om problemet fortfarande kvarstår – hur går du vidare? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- Om du tänker på senaste gången som någon uppdatering gjordes i mjukvara 
(databas byttes ut, program ändrades, program lades till etc.) - hur fick du 
information om att det skulle ske? 

 
- Gavs någon information på plats i samband med t.ex. installering av nya 

program? 
 

- Genomfördes någon utbildning/träff i samband med förändringen? 
 
Avslutning 
 

- Är det någon del av mjukvaran och/eller hårdvaran som du känner dig osäker på 
vid användning? 

 
- Om ja, hur skulle det kunna åtgärdas? Om nej, vad tror du att det beror det på? 

 
- Hur tycker du att kommunikationen är mellan de ansvariga för IT (IT-

avdelningen på kommunen, IT-avdelningen på SB och chefen för vuxenenheten) 
och er i personalen? 

 
- Hur kan den förbättras/bli ännu bättre? 

 
- Då är intervjun slut, är det någonting du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 5 
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