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Sammanfattning 
Rapporten presenterar en förstudie som belyser för- och nackdelar med en kommungemensam 
support för verksamhetssystem. Uppdraget grundar sig i utgångspunkten att en del 
systemförvaltare upplever att de har svårt att tillägna tillräckligt med tid till förvaltning och 
utveckling av verksamhetssystem. Mycket av tiden går istället åt till att supporta användarna 
med bl.a. lösenord- och behörighetsfrågor. Underlaget för rapporten är en webbenkät som 
tilldelades till systemförvaltare i olika kommuner samt tre case som uträttats. Ett case innebar 
djupintervjuer med systemförvaltare från Kungsbacka kommun. De två andra casen består av 
referenscase i syfte att få perspektiv från ledning där nya arbetssätt redan implementerats kring 
supporthantering. Resultatet visar att det råder varierande åsikter kring att införa en 
kommungemensam support för verksamhetssystem. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av 
studien är att det finns ett behov av att balansera för- och nackdelar gentemot det ändamålet som 
önskas åstadkommas för att generera mest effekt och nytta. De främst återkommande för- och 
nackdelar med en kommungemensam support som projektgruppen sammanställt är: 
 

Fördelar 

● Högre effektivitet 
● Mindre sårbarhet vid sjukfrånvaro 
● Ökad tillgänglighet för support 

 
Nackdelar 

● Krävs kunskap om verksamheten, verksamhetssystemen och de processer som 
verksamhetssystemen stödjer 

● Längre svarstider på grund av bristande kunskap 
● Risk att tappa personlig kontakt med användarna 

 
Utöver en utredning av för- och nackdelar med en kommungemensam support för 
verksamhetssystem utreddes också för- och nackdelar med att istället organisera supporten i 
kluster. Det innebär att systemförvaltare har ansvar för verksamhetssystem och ärenden rörande 
en viss typ av verksamhetssystem. Det skulle exempelvis kunna vara verksamhetssystem inom 
HR eller inom vård och omsorg. Resultatet visar att det råder lika så varierande åsikter med 
införande av kluster support. En fördel som belystes med kluster är att systemförvaltare blir mer 
insatta och kunniga i de processer som systemen stödjer till skillnad från förvaltarna i en 
kommungemensam support. Nackdelar som systemförvaltare såg med kluster är att det finns en 
risk att vissa kluster får större arbetsbelastning än andra. 
 
För- och nackdelar behöver vägas mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen för 
den enskilda kommunen. För vissa kommuner lämpar sig en kommungemensam support bättre 
och för andra kommuner kan en kluster support passa bättre. Detta beror på vad kommunen har 
för ändamål, exempelvis en närmare kontakt med användarna eller en högre effektivitet. 
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1. Introduktion 

 
I takt med att digitaliseringen ökar, ökar även mängden av system i kommunerna. 
Verksamheters IT-användning blir större vilket innebär att behovet av supporten för 
verksamhetssystemen ökar. För användarna är det viktigt att kunna få support effektivt och för 
systemförvaltarna är det viktigt att det kan ges utan att arbetsbelastningen blir för tung. I 
dagsläget finns flera systemförvaltare utspridda i kommunerna som ingår i VästKom. Hur många 
systemförvaltare det finns i en kommun och vilka system de ansvarar för ser olika ut från 
kommun till kommun. I  Kungsbacka kommun finns det till exempel omkring tio förvaltningar 
där det ingår cirka 60 systemförvaltare som sköter supporten lokalt. Systemförvaltare inom de 
olika kommunerna upplever att det går mycket tid åt att handha supportärenden. Det skapas en 
obalans i systemförvaltarnas arbete eftersom kärnan i deras roll, att underhålla och utveckla 
verksamhetssystemen, blir på bekostnad av en hög arbetsbelastning med supportärenden.  
 
Projektgruppen har därför som avsikt att utreda för- och nackdelar med en kommungemensam 
support. Lösningen på problematiken som upplevs kan vara i form av en kommungemensam 
support där vissa ärenden och verksamhetssystem centraliseras, helt eller delvis. Dessa ärenden 
och verksamhetssystem supportas gemensamt i kommunen för att avlasta systemförvaltare i 
deras dagliga arbete.  
  
1.1 Uppdrag 

Projektgruppens uppdrag handlar om att utreda för- och nackdelar med en kommungemensam 
support för verksamhetssystem. Uppdraget baseras på ett upplevt problem vid hantering av 
support. Vid flera tillfällen har systemförvaltare inom VästKom upplevt att de har svårt att 
fokusera på kärnan i deras roll, då de behövt ägna tid åt att supporta användarna i olika frågor 
som exempelvis berör lösenord, behörigheter och tekniskt strul m.m. I uppdragsbeskrivningen 
ställs frågan ifall det möjligtvis skulle kunna vara bättre att samla supporten kommuncentralt så 
att förvaltningarna kan fokusera på sina kärnverksamheter. Som förslag från VästKom har 
projektgruppen ytterligare valt att som tillägg utreda för- och nackdelar med kluster support. 
 
1.2 Metod 
Projektgruppen har valt att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ undersökning. 
Även en litteraturinsamling har utförts som stöd för utredningen.  
 
Undersökningarna bestod av: 

➢ Webbenkät 
○ Enkäten skickades ut till systemförvaltare i olika kommuner inom VästKom. 

➢ Djupgående intervjuer med utredningens kommun 
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○ Tre intervjuer med fyra systemförvaltare med syftet att undersöka nuvarande 
arbetssituation, scenario med kommungemensam support samt scenario med 
kluster support - Kungsbacka kommun.  

 
➢ Djupgående intervjuer med två referenskommuner 

○ Projektledare i en kommun med kommungemensam support - Örebro kommun.  
○ Servicecenterchef i en kommun med ett implementerat servicecenter för 

supporthantering - Järfälla kommun 
 
En kvantitativ metod har tillämpats i form av en webbenkät för systemförvaltare. Enkäten 
skickades ut innan andra undersökningen påbörjades. Enkäten bestod av kryssfrågor och korta 
svarstexter. Frågorna berörde den enskilde respondentens position och arbetsuppgifter samt 
uppfattningar om en kommungemensam support för verksamhetssystem. Syftet med enkäten var 
att få en större förståelse för systemförvaltarnas arbete samt utreda vilka potentiella för- och 
nackdelar dessa skulle kunna se med en kommungemensam support för verksamhetssystem.  
 
Den kvalitativa undersökningen bestod av djupgående intervjuer. Ett stort fokus i projektet har 
varit supporthanteringen i Kungsbacka kommun. Systemförvaltare i Kungsbacka kommun 
intervjuades med syftet att få en bredare förståelse kring deras arbetssituation och uppfattningar 
om olika sätt att organisera supporten. Dels utreddes potentiella för- och nackdelar de skulle 
kunna se med en kommungemensam support för verksamhetssystem dels potentiella för- och 
nackdelar med kluster support.  
 
För att få en inblick i hur andra kommuner utanför VästKom har organiserat supporten har 
projektgruppen genomfört intervjuer med två referenskommuner. I Örebro kommun finns en 
form av kommungemensam support och i Järfälla kommun finns ett implementerat servicecenter 
för supporthantering. Syftet med intervjun i Örebro kommun var att få en inblick hur en 
implementering av en liknande lösning med kommungemensam support faktiskt kan se ut. Syftet 
med intervjun i Järfälla kommun var att få en inblick i hur ett liknande sätt att implementera 
kluster support (i deras fall lyfta ut de mest kritiska supportärenden till ett gemensamt 
servicecenter) faktiskt kan se ut. Trots att Järfälla kommun inte benämner deras arbetssätt som 
kluster support var det från projektets kontaktperson från Kungsbacka kommun av relevans att 
intervjua deras kommun eftersom det ansågs vara en form av kluster support.  
 

2. Systemförvaltning 

Nedan presenteras och klargörs viktiga begrepp i rapporten.  
 
2.1 Definition av systemförvaltning 
En systemförvaltare arbetar med drift och förvaltning av IT-system. En systemförvaltare kan ha 
flera olika typer av arbetsuppgifter vilka varierar mellan olika organisationer och branscher. 
Uppgifterna kan bland annat handla om att: 
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- Ge stöd till användarna genom exempelvis systemmanualer och utbildningar  
- Underhålla befintliga system 
- Vidareutveckla system 
- Tillgängliggöra support 
 
Systemförvaltning syftar till att på ett effektivt sätt säkerställa att det som förvaltas bidrar till 
avsedd nytta för verksamheten. Rapporten ämnar fokusera på alternativa former av supporten, 
nämligen den första och sista punkten.  

 

2.2 Tre olika sätt att organisera systemförvaltning 

Systemförvaltning kan organiseras på olika sätt i en kommun. Det kan till exempel finnas lokala 
systemförvaltningar, systemförvaltningar ordnade efter olika områden (kluster) eller 
centraliserad och gemensam systemförvaltning.  
 
Lokala systemförvaltningar innebär att systemförvaltare arbetar lokalt med vissa specifika 
verksamhetssystem. En förvaltare i en kommun skulle exempelvis kunna vara ansvarig för 
förvaltning av ett verksamhetssystem medan en annan förvaltare i samma kommun har ansvar 
för ett annat verksamhetssystem. Systemförvaltningen har här decentraliserats och sker på en 
lokal nivå.  
 
Ett annat alternativ är att organisera systemförvaltningen i olika områden som kallas för kluster. 
Det innebär att systemförvaltare har ansvar för verksamhetssystem och ärenden rörande en viss 
typ av verksamhetssystem. Det skulle exempelvis kunna vara verksamhetssystem inom HR, vård 
och omsorg m.m. Till skillnad från lokal systemförvaltning innebär kluster en viss grad av 
centralisering. 
 
Ytterligare ett sätt att organisera systemförvaltningen är att införa en kommungemensam support 
för verksamhetssystem. Det innebär en centralisering av vissa ärenden och verksamhetssystem 
som systemförvaltare ansvarar för. Till exempel skulle en kommun kunna plocka ut de viktigaste 
verksamhetssystemen, kanske de som är kritiska eller har stora volymer, och införa gemensam 
support för dessa. Denna typ av organisering innebär ett samarbete mellan de olika 
systemförvaltarna som tillsammans ansvarar för förvaltning och support av vissa 
verksamhetssystem.  
 
2.3 Linje support 

Supporthanteringen i kommuner kan delas in i något som kallas för linjer. Vanligtvis finns tre 
linjer och vilka ärenden som hanteras i vardera linje beror på den kompetens som ärendena 
kräver. Nedan följer en beskrivning av de tre olika linjerna. 
 

➢ Första linjen support 
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Berör alla ärenden som kan lösas i den första kontakten med kunden. Ärendena skall 
kunna lösas inom kortast möjliga tid. Dessa ärenden kan exempelvis innebära frågor 
kring lösenord, enklare funktionalitetsfrågor, handhavande frågor. Även 
informationsinsamling till andra linjen support sker. 
 

➢ Andra linjen support 
Berör alla ärenden som kräver en fördjupad analys eller en mer omfattande insats för att 
kunna lösas. Dessa ärenden kan exempelvis innebära felsökning av nätverk, 
ominstallationer, behörighetsstrukturer, hårdvarusupport. Även informationsinsamling 
till tredje linjen support sker.  
 

➢ Tredje linjen support 
Berör alla ärenden som är relaterade till generella förutsättningar eller externa 
leverantörer samt informationsinsamling till externa leverantörer. Dessa ärenden kan 
exempelvis handla om nätverk, servrar, lagring, säkerhet och arkitektur.  

 

3. Resultat 

Nedan redovisas det resultat som distribuerades av enkäten och de genomförda intervjuerna 
(casen). Först presenteras resultatet från den genomförda webbenkäten för systemförvaltare 
inom olika kommuner i VästKom. Vidare presenteras intervjuerna med systemförvaltare i 
Kungsbacka kommun. Därefter presenteras intervjuerna med de två referenskommunerna.  
 
3.1 Webbenkät för systemförvaltare

 

Projektgruppen har utformat och skickat ut frågeställningar i form av en enkät. Enkäten 
distribuerade totalt 80 svar med varierande åsikter angående en kommungemensam support för 
verksamhetssystem. Den har bidragit till en ökad förståelse för systemförvaltarna och deras 
dagliga arbete. Enkäten har också utrett hur systemförvaltarna skulle se på att gå från en lokal 
supporthantering till en kommungemensam sådan.  
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Bild 1: Inom vilket område systemförvaltare supportar system. 

 
Systemförvaltarna som besvarat enkäten sitter inom många olika verksamhetsområden. Enkäten 
visade att flest arbetar med verksamhetssystem som rör skola, vård och omsorg samt individ och 
familjeomsorg. 
 

 
           Bild 2: Tillvägagångssätt/verktyg för inkommande ärenden. 

 
Hur systemförvaltarna får in supportärenden varierar. Resultatet visar att de flesta 
systemförvaltare tar emot supportärenden på en mängd olika sätt och inte enbart genom 
exempelvis en portal. Användare kan ofta skicka in supportärenden på flera olika sätt, vanligast 
via telefon eller mail. På frågan “Hur många supportärenden får ni in per dag i genomsnitt?” 
varierade resultatet allt från 1-100 per dag. För de flesta låg det mellan 2-20 supportärenden i 
genomsnitt per dag.  

 
 

7 



 
Bild 3: Behörighetskrav för att förvalta systemen. 

 
För de verksamhetssystem som systemförvaltarna handhar var resultatet på frågan om det krävdes 
specifik behörighet tydligt. På frågan var det 92,5% som svarade JA. Frågan kompletterades med 
en följdfråga om vad för typ av behörighet som då krävs och respondenterna svarade varierat. 
Främst varierar behörighetsfrågan beroende på vilken roll användaren har inom organisationen. 
Beroende på vad användaren skall göra i verksamhetssystemet så varierar behörigheten till 
gällande verksamhetssystem utifrån detta. Från respondenternas håll uppstod det lite oklarheter 
kring frågans innebörd. Syftet med frågan var behörigheten från IT-avdelningens och 
systemförvaltarens sida, för att klargöra om möjligheten finns att fler hanterar och avlastar 
arbetsbelastningen vid supporthantering.  
 

 
 

Bild 4: Systemförvalares uppfattning gällande införandet av en kommungemensam support. 
 

 
Enkäten kartlade också huruvida systemförvaltarna skulle ställa sig till ett införande av en 
kommungemensam support för verksamhetssystem. Resultatet visade en relativt jämn fördelning 
om respondenternas åsikter kring detta. Enbart ett fåtal mer svarade JA på frågan “Skulle ni se 
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fördelar med en kommungemensam support?” än de som svarade NEJ på frågan. En viss andel 
svarade både JA och NEJ på frågan.  
 
Följdfrågan “ Om svarat JA på föregående fråga: Ge tre fördelar med kommungemensam 

support”  visade resultatet att respondenterna främst tror på en högre effektivitet, mer tid till 
andra arbetsuppgifter, mindre sårbart om en anställd skulle vara sjuk samt att det är enklare att 
följa upp de ärenden som kommer in till en kommungemensam support. Det betonades också att 
fördelar kan uppstå om plattformen är kompetent och att den kan stödja många olika 
support-scenarion. 
 
På följdfrågan “ Om svarat NEJ på föregående fråga: Ge tre nackdelar med kommungemensam 

support”  var det många respondenter som var tydliga med att det krävs vissa kunskaper för att 
kunna hantera de verksamhetssystem som de arbetar i. Det kunde exempelvis röra sig om 
löneadministration, avtalstolkning och systemkännedom. Viktigt är också att ha en förståelse för 
verksamheten. Fler nackdelar som nämns är att det är svårt att ge en lika god service och att det 
också kan ta längre tid innan ett supportärende kan hanteras. Detta eftersom många respondenter 
hävdar att det ofta behövs specialistkunskap.  
 

 
Bild 5: Systemförvaltares uppfattning om bibehållning av samma goda servicenivå gentemot användarna vid 

införande av kommungemensam support. 
 
Ytterligare en fråga som ställdes i enkäten var “Tror ni att samma närhet till användarna samt 

samma goda servicenivå kan bibehållas genom en kommungemensam support?” . Här svarade 
ungefär hälften (49,4%) JA och andra hälften (46,9%) NEJ. Bland de som svarat NEJ finns 
motivationer som exempelvis rör svårigheter att supportera system där systemförvaltaren själv 
inte arbetar i de processer systemet stödjer. Många supportärenden är kopplade till verksamheten 
och kräver därför viss förståelse och expertis. Flera systemförvaltare menar att det krävs viss 
spetskompetens för många supportärenden, denna kompetens är svår att bibehålla i en 
kommungemensam support eftersom det rör flera olika system och processer. En följd av detta 
kan bland annat bli längre svarstider eftersom det kan vara svårt för en systemförvaltare att ge 
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support om de inte besitter rätt kunskap. Brist på kännedom om verksamhetsspecifika frågor kan 
leda till att systemförvaltare tappar den “personliga kontakten” med användarna.  
 
3.2 Systemförvaltare - Kungsbacka kommun (Case) 

 

Tre intervjuer genomfördes med fyra olika systemförvaltare i Kungsbacka kommun. I 
Kungsbacka kommun sker lokal systemförvaltning, systemförvaltarna är här utspridda i flera 
olika förvaltningar i kommunen. Huruvida de intervjuade ställde sig till en gemensam 
kommunsupport för verksamhetssystem varierade kraftigt. Två av fyra systemförvaltare såg 
stora fördelar och betonade bland annat en ökad tillgänglighet. Genom att centralisera en del 
ärenden till en kommungemensam support tror de att användare lättare kan få svar på korta och 
snabba frågor. Risken att frågorna blir liggandes minskar, detta bidrar till nöjdare användare 
samt ökad arbetsglädje. Viktigt är att i denna support ha en tydlig arbetsfördelning med klara 
besked om när ärenden ska gå vidare samt en god grundutbildning hos första linje supporten. 
Vidare berättade dem att de tror mer på generalister med ett gott bakomliggande supportsystem 
snarare än specialister i första linjen. Motivationen till detta är de svårigheter som kan uppstå om 
någon specialist skulle bli sjuk. Om en specialist blir sjuk minskar möjligheten till support inom 
det området. En annan systemförvaltare som intervjuades såg flest nackdelar med en 
kommungemensam support men nämnde ändå några fördelar. Hen menade att det skulle 
underlätta för användarna om de enbart hade ett och samma nummer att ringa till. Ytterligare en 
fördel hen nämnde är att systemförvaltare i en kommungemensam support för 
verksamhetssystem skulle tvingas att logga alla ärenden. Det skulle leda till en bättre uppfattning 
av vilka frågor som kommer in, varför de tar tid m.m. På så sätt kan återkommande frågor 
besvaras snabbare.  
 
En nackdel som de intervjuade såg med en kommungemensam support är bland annat bristen på 
kunskap som kan uppstå. En av de som intervjuades arbetar med förvaltning av ett 
ekonomisystem och menar att förvaltaren behöver vara ekonom för att kunna supporta vissa 
frågor hos användarna. Kunskap kan också brista i och med att det är svårt att kunna supporta 
flera olika system utspridda i olika verksamheter. Systemen som supporteras kan stödja många 
olika komplexa processer. Systemförvaltaren kan behöva en stor kunskapsbas som rör mer än 
bara verksamheten, exempelvis hur kommunens styrmodell ser ut, hur föreskrifterna i 
socialtjänsten fungerar m.m. Följden av bristande kunskap kan vara längre svarstider och därför 
en sämre servicenivå.  
 
Utöver en utredning av för- och nackdelar med en kommungemensam support för 
verksamhetssystem, ställdes även frågor angående en organisering av support i olika kluster. En 
fördel som tas upp med denna typ av organisering är att systemförvaltare blir mer insatta och 
kunniga i de processer som systemen stödjer till skillnad från förvaltarna i en 
kommungemensam support. En systemförvaltare nämnde dock att det även här finns en risk att 
det blir brister i supporten om förvaltaren inte sitter i verksamheten som systemet stödjer. 
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Ytterligare en nackdel är sårbarheten om en förvaltare i ett kluster skulle bli sjuk. En av 
systemförvaltarna som intervjuades menade att organisering i kluster kan leda till att vissa 
individer i arbetsgruppen får en mycket större arbetsbelastning än andra, till exempel om ett 
kluster får in dubbelt så mycket ärenden än ett annat kluster. Det krävs därför någon slags 
prioritetsordning för de ärenden som skall behandlas.  
 

3.3 Kommungemensam support - Örebro kommun (Referenscase) 

 

En intervju genomfördes med en projektledare i Örebro kommun. Syftet med intervjun var att 
kartlägga hur det ser ut i dagsläget för en form av kommungemensam support. Intervjun bidrog 
till en förståelse för de för- och nackdelar som den intervjuade respondenten såg vid 
implementation och arbetet med supporten på detta sätt. Frågeställningarna kartlade hur arbetet 
med supporthanteringen ser ut nu, hur supportärenden kommer in samt om respondenten 
upplever att samma närhet till användarna samt samma goda servicenivå kan bibehållas. Nedan 
redovisas en sammanställning av hur arbetet ser ut samt de fördelar och nackdelar som den 
intervjuade sett med en kommungemensam support.  
 
Projektledaren som intervjuades benämner deras supporthantering för kommunsupport. 
Kommunsupporten har varit igång sedan tre år tillbaka. Här har ärenden och system som berör 
HR, HR-lön, ekonomi, bemanning och IT förts in. En stor fördel efter införandet av detta har 
varit en ökad effektivitet. Det har funnits vissa som upplevt en misstro till att överlåta arbetet till 
någon annan med motivationen att den själv kan systemet bäst. Det har dock blivit positiva 
reaktioner från de flesta sedan implementationen av detta arbetssätt. Gällande närhet och att 
kunna bibehålla samma goda servicenivå beskriver den intervjuade att användare till en början 
kan ha upplevt en försämring gällande service då många var vana att ha sin specifika 
kontaktperson. Den intervjuade hävdar däremot att det också finns en förståelse för att det 
behövs ett arbetssätt som fungerar för verksamheten. Nu kan istället specialisterna ta ärenden i 
den takt de hinner och få ett mer effektivt arbete.  
 
3.4 Servicecenter - Järfälla kommun (Referenscase) 

 

För att få en förståelse för ytterligare sätt att organisera supporten genomfördes en intervju med 
en servicecenterchef i Järfälla kommun. I denna kommun finns ett implementerat servicecenter 
för supporthantering. Här har vissa supportärenden för verksamhetssystem lyfts ut och hanteras 
gemensamt. Dessa arbetar enbart i en första linje. Supportens andra linje ligger oftast ute i 
verksamheten och sköts därmed inte av personalen på servicecentret.  
 
I servicecentret finns supportpersonal som tillsammans svarar på ärenden som kommer in. Dessa 
systemförvaltare har samma kunskap och hanterar ärenden så långt det är möjligt i första linjen. 
Alla system i kommunen supporteras alltså inte gemensamt utan det är de system som kräver 
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mest support och de frågor som är mest kritiska som samlats på servicecentret. Anledningen till 
denna gruppering är flera. De ville bland annat minska kostnaderna för IT ute i verksamheterna, 
minska sårbarheten med att enbart en person har kunskap att hantera ett visst ärende och 
förbättra kommunikation mellan systemförvaltare och användare. De menar att en centralisering 
av vissa ärenden har bidragit till effektiviseringar i form av resurser och ökad tillgänglighet. Med 
denna centralisering har också en samsyn om vad som behövs för att användarna ska få en så 
god och snabb support som möjligt bildats.  
 
Anledningen till att alla ärenden inte har centraliserats är för att vissa ärenden kräver en större 
förståelse för en specifik verksamhet och användarnas behov, systemförvaltningen kan då 
behöva ske “närmare” användaren. Nackdelar som de ser med denna typ av gruppering är den 
utmaning som kan uppstå om systemförvaltaren inte jobbat i systemet som användaren vill ha 
support i. Systemanvändare som arbetat länge med ett system är ofta väldigt duktiga på sitt 
system och har också höga förväntningar på supporten. När dessa typer av ärenden inkommer till 
servicecentret läggs de ofta över direkt till andra linje supporten. Det är en utmaning att ha hög 
kompetens i alla system som förvaltas gemensamt.  
 
 

4. Diskussion  

Efter granskning av resultatet från informationsinsamlingen kan vi presentera potentiella fördelar 
och nackdelar med en kommungemensam support. 

 
 

Potentiella fördelar 

● Högre effektivitet 
● Mer tid till andra arbetsuppgifter 
● Mindre sårbarhet vid sjukfrånvaro 
● Enkelt att följa upp ärenden 
● Ökad tillgänglighet för support 
● Snabbare ärendehantering leder till nöjdare användare 

 
Potentiella nackdelar 

● Krävs kunskap vid hantering av verksamhetssystemen (Exempelvis, 
löneadministration, avtalstolkning och systemkännedom) 

● Krävs verksamhetskunskap 
● Krävs kunskap om de processer verksamhetssystemen stödjer 
● Krävs specialistkunskap 
● Längre svarstider på grund av bristande kunskap 
● Risk att tappa den “personliga kontakten” med användarna 
● Risk för minskad kvalitét av användarsupport 
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När supporthanteringen sätts samman till en gemensam knutpunkt kan en följd bli högre 
effektivitet eftersom arbetsbelastningen blir mindre. Det kan också bli mindre effektivt då 
ärenden riskerar att ta längre tid på grund av bristande kunskap. Vid en kommungemensam 
support handhar fler systemförvaltare ärenden och supporten blir mindre sårbar. Dessutom går 
det tydligt att se hur ärendet hanteras i ett ärendehanteringssystem och det blir enklare att följa 
upp. Av de systemförvaltare som intervjuades var flertalet överens om vilka fördelar som kan 
uppstå med en kommungemensam support. Precis som det gick att urskilja potentiella 
gemensamma fördelar hos systemförvaltarna, kunde projektgruppen på samma sätt urskilja 
potentiella gemensamma nackdelar med en kommungemensam support. Flertalet 
systemförvaltare var överens om att det krävs kunskap om verksamheterna, 
verksamhetssystemen och processerna som verksamhetssystemen stödjer. Utan kunskap finns 
risk för långsammare ärendehantering samt minskad kvalitet av användarsupport. En del 
systemförvaltare nämnde även att det ibland krävs specialistkunskap inom ett område för att 
supporta det, vilket respondenterna nämner att användare också uppskattar. Vid sådana 
situationer är en möjlig lösning att centralisera enskilda frågor eller att exkludera just det 
området som anses krävas specialistkunskap. Bland systemförvaltarna upplevdes dessutom en 
risk att en kommungemensam support kan leda till att den “personliga kontakten” mellan 
systemförvaltare och användare blir sämre.  

 
Resultatet av den fördjupning som gjordes med de fyra systemförvaltarna från Kungsbacka 
skiljde sig inte mycket i jämförelse med den enkät som distribuerades. Argumenten för och emot 
en kommungemensam support kan ställas mot varandra. Den intervju som genomfördes med 
Örebro kommun som redan infört en form av kommungemensam support ledde till en faktiskt 
bild av hur ett sådant arbetssätt kan se ut. Precis som systemförvaltarna kunde tänka sig en högre 
effektivitet med en kommungemensam support blev det även det verkliga utfallet i Örebro. 

 
Projektgruppen analyserade även nackdelar som Örebro kommun upplevt med 
kommungemensam support. Det togs upp att det upplevdes en misstro till arbetssättet eftersom 
systemförvaltare ansåg att de kunde sitt verksamhetssystem bäst själva. Det går även att 
konstatera att misstro kan finnas från Kungsbacka kommun. I Kungsbacka kommun har 
arbetssättet ännu inte införts då systemförvaltare berättar att de bland annat hanterar för svåra 
och komplexa processer för att alla ska kunna hantera dessa. Det blir också en svår procedur vid 
införandet av arbetssättet. Vad gäller nackdelarna och vikten av kunskap är det självklart för 
projektgruppen att det inte går att arbeta i ett system som en individ tidigare inte suttit i och 
besitta fullständig kunskap. Två systemförvaltare från Kungsbacka kommun berättar att det 
krävs en god grundutbildning och tydliga strategier för hur en användare ska gå tillväga. Att vara 
öppen för förändring och en lärandeprocess kommer vara nödvändig. Även de systemförvaltare 
som sitter på expertis kring sina verksamhetssystem har inte alltid haft den kunskapen. Örebro 
kommun berättar att personalen tillslut blivit nöjda trots att de till en början ansåg att ingen 
annan skulle kunna ta över deras arbete. Det är alltså viktigt att betona att allt har en 
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lärandeprocess och att det måste accepteras. Det kan tolkas som att en del inte välkomnar en 
kommungemensam support eftersom dessa anser att de besitter mest kunskap själva. De 
nackdelar som nämns och som finns hos de systemförvaltarna som ställer sig emot en 
kommungemensam support väger inte tyngre än de fördelar som tagits upp. Om förändringen 
hanteras på rätt sätt med tydliga restriktioner samt att det finns en förståelse för att det är en 
process som kan ta tid är det fortfarande genomförbart.  
 
Viktigt att poängtera är att en kommungemensam support kan innebära olika grad av 
centralisering. En del ser fördelar med att enbart centralisera vissa enklare uppgifter. Det skulle 
kunna vara uppgifter som exempelvis berör lösenord och behörigheter, och som inte kräver djup 
kunskap om verksamhetssystemen, verksamheterna och processerna. De enklare frågorna 
besvaras ofta genom användning av manualer, och kräver ingen djupare expertis. Genom att 
avlasta dessa frågor skulle tidsbesparingar uppnås och systemförvaltarna skulle kunna få mer tid 
till förvaltning och utveckling av verksamhetssystem. De nackdelar med kommungemensam 
support som handlar om brist på kunskap skulle då inte uppstå lika enkelt eftersom dessa frågor 
istället hanteras av mer specialiserade systemförvaltare.  

 
Ett annat alternativ är att organisera supporten i olika kluster. Detta arbetssätt kan reducera flera 
nackdelar som har nämnts med en kommungemensam support. Eftersom det kan vara en 
utmaning att ha hög kompetens inom alla verksamhetssystem som förvaltas, vilket är nödvändigt 
för en god kommungemensam support, kan lösningen vara att arbeta med kluster. I jämförelse 
med en kommungemensam support kan systemförvaltare genom detta arbetssätt specialisera sig 
inom ett område. Detta arbetssätt möjliggör för användare att få god support såvida 
systemförvaltaren arbetar i verksamheten som systemet stödjer eftersom förhoppningen då är att 
användaren inte behöver kopplas vidare. Likt lösningen med kommungemensam support, 
behöver inte alla områden centraliseras, utan kommunen kan välja att centralisera de som är 
mest kritiska. Nackdelen med kluster är sårbarheten som kan uppstå vid sjukfrånvaro. En annan 
nackdel som kan uppstå är om vissa kluster får mer arbetsbelastning än andra. Lösningen till 
detta skulle kunna vara att prioritetsordna ärenden. 
 

5. Avslutning 

 
Avslutningsvis kan det alltså konstateras att för- och nackdelar behöver vägas mot varandra för 
att komma fram till den bästa lösningen för den enskilda kommunen. När det kommer till att 
genomföra en ändring på den nuvarande supporthanteringen är det viktigt att tänka på hur de 
potentiella fördelarna kan skapa potentiella nackdelar. Exempelvis kan en potentiell fördel med 
en kommungemensam support bidra till högre effektivitet men samtidigt tappa de 
specialistkunskaper som finns i den nuvarande supporthanteringen. Kräver de 
verksamhetssystem som hanteras specialistkunskap kanske en kommungemensam support inte 
är aktuell. Alternativet skulle då kunna vara att organisera supporten i kluster eller införa en viss 
grad av centralisering för att avlasta enklare frågor. Viktigt är att resonera kring vilka potentiella 
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fördelar som är mest värdefulla. Fokus på lokal support kan till exempel innebära en närmare 
kontakt med användarna och därmed en godare servicenivå medan andra ärenden som 
exempelvis utveckling av verksamhetssystem kan bli svårare att hinna med. Samtidigt kan ett 
fokus på centralisering av support innebära mer tid till utveckling av verksamhetssystem men 
mindre kontakt med användarna. Det gäller då att försöka hitta en balans, för att kunna erhålla 
både god kontakt med användarna och utveckla verksamhetssystemen. Poängen med detta är att 
tänka ett steg längre för båda dessa lösningar, se till den potentiella fördelen men samtidigt se till 
vilken potentiell nackdel det kan skapa. 
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