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Abstrakt 
 
Stora organisationer anses ofta vara trångsynta vad gäller sin syn på ny teknik och sitt 

nya sätt att arbeta. De måste ofta genomgå många processer innan beslut kan tas och 

förändringar kan ske. Om så skulle vara fallet uppstår ett problem i form av att 

organisationerna inte följer med utvecklingen och därigenom blir kontraproduktiva. 

Skulle dessa teorier stämma för exempelvis svenska kommuners IT-avdelningar 

upplyses ett problem som i längden kan drabba oss själva, det vill säga Sveriges 

medborgare. För att kunna belysa problemet har denna studie använt sig av Windows-

verktyget PowerShell för att få ett mätverktyg som kan påvisa om IT-avdelningar är 

restriktiva mot förändringar inom tekniska områden. Med hjälp av en 

enkätundersökning kunde vi frambringa kvantitativ data som i sin tur kunde visa att det 

tidigare nämnda problemet påträffas. Slutsatsen är att kommunerna själva tycker att de 

har en positiv syn på ny teknik och nya arbetssätt men att deras handlingar bevisar 

annat.  

 

Nyckelord: Microsoft Windows, PowerShell, svenska kommuner, teknikutveckling, 

teknikorganisation 
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Förord 
 
Via tidigare kurser på programmet IT-tekniker på Linnéuniversitetet har vi fått lära 

känna Windows-verktyget PowerShell. Ett stort intresse kring skriptspråket i sig och 

hur mycket det egentligen används i Sverige har uppkommit under studieåren vilket 

bidrog till att vi ville skriva en uppsats med detta i fokus. 

 

Vi vill tacka vår handledare Jacob Lindehoff för all hjälp och stöd som vi har givits 

under arbetets gång. Vi vill också ge ett varmt tack till alla de respondenter som med 

hjälp av sitt enkätgenomförande varit en stor del till att studien kunde genomföras.   
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1 Introduktion 
 
Detta kapitel beskriver kort hur människor och organisationer anpassar sig till nya 

tekniker. Kapitlet beskriver många fördelar som ny teknik kommer att innebära mot hur 

den faktiskt används senare. Den kommer dessutom att ta upp de frågeställningar vilka 

uppsatsen grundar sig på. 

 
 
1.1 Inledning 
 
Elisabeth Sundin (1999) uppmärksammar att teknik och organisationers uppbyggnad på 

något sätt hör ihop. Det kan för många vara tydligt men inte i vilken utsträckning. 

Hennes slutsats som berör relationen mellan teknik och organisationsutformning är att 

organisationerna styr tekniken samtidigt som tekniken styr organisationerna. Då den 

engelska industrin blommade under 1950-talet och 1960-talet ökade konsumtionen 

drastiskt vilket i sin tur ledde till massproduktion. Som en konsekvens av det krävdes ny 

teknik för att kunna klara av de nya organisatoriska behoven. Sundin (1999) skriver 

också att 1990-talets arbetsliv utmärks av både stark teknikutveckling och stora 

omorganisationer. Tyvärr verkar retoriken överglänsa vad som faktiskt sker i praktiken. 

Mycket görs på samma sätt som tidigare då organisationerna inte låter sig förändras lätt. 

De är ofta sega och restriktiva mot ny teknik då de till viss del består av människor som 

ogärna ändrar sig allt för mycket. 

 

Att anpassa sig till ny teknik är inte alltid helt självklart. Gagnon och Toulouse (1996) 

menar att organisationer, främst större, har svårt att ta till sig nya tekniker. De påpekar 

samtidigt att ny teknik är ett måste för företag som inte vill riskera att gå bakåt men 

samtidigt vill vara konkurrenskraftiga. Det handlar inte längre om ett eget val. Det är 

numera en fråga om överlevnad. 

 

När nya tekniska verktyg eller hjälpmedel ska introduceras och anammas utnyttjas inte 

dessa till deras fulla potential. Det kan bero på att implementationen av dem inte har 

planerats tillräckligt väl eller att planeringen har uteblivit helt. Det förklarar och 

bekräftar varför många forskare pekar på att effektiv planering är nyckeln till att 

anpassa sig till ny teknik. (Gagnon och Toulouse 1996) 
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Den här studien behandlar därför hur svenska kommuners IT-avdelningar som använder 

en Windowsmiljö har valt att lära sig samt implementera den relativt nya 

kommandotolken och skriptspråket PowerShell. Med tanke på hur mycket PowerShell 

har utvecklats under de senaste åren och vilken ökad vikt verktyget har fått i Microsofts 

operativsystem är detta språk ett fullvärdigt mätverktyg i sammanhanget. Därför har en 

kvantitativ empirisk studie valts med PowerShell i fokus.  

 
 
1.2 Tidigare forskning 
 
Gagnon och Toulouse (1996) har gjort en undersökning som behandlar hur små- till 

medelstora företag agerar vid implementering av nya tekniker. Med hjälp av en 

fallstudie har de följt elva nya tekniker och dess implementationsprocess i företag med 

mellan 50 - 250 anställda. Resultatet påvisar att företagen var restriktiva mot de nya 

teknikerna vilket då stärkte Gagnon och Toulouse (1996) teorier om att små- till 

medelstora företag har svårt att anpassa sig till ny teknik.  

 

Sundin (1999) behandlar 1990-talets tekniska och organisatoriska utveckling i och med 

informationsteknikens framfart. Hon börjar med att behandla det historiska perspektivet 

angående teknikimplementation i tidigare årtionden, exempelvis 1950-talet och 1960-

talets engelska industrisamhälle. Hon går sedan över till att analysera och diskutera mer 

moderna organisationer under 1990-talets svenska arbetsliv. Artikeln behandlar såväl 

utopier som dystopier med fokus på livet inom företaget, vilket benämns som ett 

inomorganisatoriskt perspektiv. 

 

Då studien vill skapa en uppfattning om hur svenska kommuners IT-avdelningar 

fungerar när nya tekniker ska eller kan implementeras behövs mer underlag och fakta 

kring ämnet. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska IT-avdelningar anammar nya 

tekniker. Windows-verktyget PowerShell kommer att fungera som exempel och 

referenspunkt i denna undersökning.  

 

De frågor vi ställer oss är följande:  

 

• Är  IT-avdelningen snabbare på att utveckla sin avdelning gentemot den stora 

organisationen? 

• I vilken omfattning används PowerShell inom Sverige? 

• Anses PowerShell vara svårt att lära sig? 

• Vad används istället för PowerShell? 

• Hur ser PowerShells framtid inom Sverige ut? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av en enkätundersökning som 

kommer att nå Sveriges alla kommuners IT-avdelningar och därmed IT-chefer eller 

motsvarande. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 
Studien avgränsas till kommuners IT-avdelningar inom Sverige på grund av flera 

orsaker. Att blanda den privata och offentliga sektorn skulle innebära att frågorna i 

enkätundersökningen skulle bli för generella och bidra till diffusa svar. En annan orsak 

är att även om kommuner i stora drag själva bestämmer hur de vill arbeta finns det ändå 

centrala krav i form av lagar och regler som de måste förhålla sig till. Dessa 

inramningar gör att likheterna är större mellan olika kommuner än företag inom den 

privata sektorn, där skillnaderna oftast är större. En tredje orsak är att undersökningen 

riktar sig till de organisationer som främst använder Microsoft Windows på sina servrar 

vilket ofta är fallet inom svenska kommuners IT-avdelningar. 
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1.5 Målgrupp 
 

Denna studie riktar sig främst till de som är avsedda att svara på enkäten, det vill säga 

kommuners IT-avdelningar och dess IT-chefer eller liknande. Företag eller andra 

organisationer med en IT-struktur kan också finna nytta i att se till denna studie.  

 
 
 
2 Bakgrund 
 
Detta kapitel beskriver vad PowerShell är och hur det till största del används. Det 

kommer att berätta vilka för- och nackdelar detta skriptspråk för med sig samt varför 

man egentligen bör använda sig av skript. Kapitlet kommer även att titta på vilka 

alternativ som finns till PowerShell och beskriva dessa ytligt samt beröra generell 

teknikförändring. 

 
 
2.1 Teknikförändringar 
 
Som ett exempel på hur tekniska innovationer kan hjälpa exempelvis en organisation 

och bidra till att förbättra densamma beskrivs i detta avsnitt molntjänster. 

 

Molnet, datamolnet, är ett externt serverutrymme för datortjänster (program, e-post, 

lagring av data) som är tillgängliga via Internet från plattformar som mobiltelefoner, 

surfplattor eller enskilda datorer (Griffith, 2015). Molnet och molntjänster är idag en 

teknik som allt fler företag och organisationer överväger att implementera. Fördelen 

med tekniken är att olika tjänster kan skala väl. Edvardsson och Frydinger (2013) 

beskriver det som “IT på kran”. Det innebär att det alltid finns mer dataresurser än vad 

kunden utnyttjar och tjänsten skalas därför automatiskt efter de behov som uppstår, likt 

vattnet i en kran. Ponera att kunden använder en datalagringstjänst där det är 20 GB data 

uppladdat. Om kunden raderar 5 GB data betalar hen inte för mer än 15 GB data då 

behovet för tillfället inte är större (Edvardsson & Frydinger 2013). Denna process sker 

automatiskt och kunden behöver inte kontakta molntjänstleverantören för att skala ner 

tjänsten. Omedelbar skalbarhet är inte realistisk för alla typer av tjänster i molnet men 

målet är att komma så nära omedelbarhet som möjligt. (Edvardsson & Frydinger 2013) 
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En annan stor fördel med molntjänster är den höga tillgängligheten. Dels ska kundens 

geografiska aspekt inte spela någon roll så länge användaren har tillgång till Internet 

men tjänsterna ska också gå att använda på olika plattformar. Det innebär att kunden 

kan jobba på kontoret som tidigare men också i hemmet, i bilen, hos sina kunder och 

dessutom via flera olika plattformar. (Edvardsson & Frydinger 2013) 

 

Varför molntjänster inte kommit till användning i större utsträckning trots alla fördelar 

är molntjänstleverantörernas villkor. Underleverantörer till molntjänstleverantören är 

ymnigt förekommande vilket ger ytterligare företag tillgång till informationen. Själva 

datan kan lagras i länder där andra lager och regler infaller vilket då skapar problem mot 

exempelvis svensk lag. Hur behandlas egentligen integritet och 

personuppgiftshantering, vem har rätt att få åtkomst till informationen och vilken 

säkerhet finns egentligen för informationen? Detta är frågor som många köpare har stor 

osäkerhet kring. (Edvardsson & Frydinger 2013) (Miller, 2008) 

 

Armbrust et al. (2010) menar att användning av moln och molntjänster kommer att öka 

kontinuerligt i framtiden. Tjänster som lagring kommer att centraliseras mer och mer 

och därför bör organisationer se till de möjligheter som tjänsten erbjuder. Dessutom har 

Assunção, Costanzo och Buyya (2009) genomfört en studie som undersöker de 

eventuella vinster man kan göra rent ekonomisk vid implementering av molntjänster 

inom organisationer. Denna studies resultat påvisar en kostnadsvinst som utvinns 

genom att använda molntjänster gentemot traditionella lagringslösningar. 

 

 

2.2 Skript 
 

Ett skriptspråk är ett programmeringsspråk som kan tolka och automatisera 

genomförandet av uppgifter. Dessa uppgifter skulle alternativt kunna verkställas 

manuellt av en person men det skulle ta avsevärt längre tid. Miljöer som kan 

automatiseras genom skript inkluderar mjukvaruprogram, webbsidor inom en 

webbläsare, skal av operativsystem och inbyggda system. Ett skriptspråk kan ses som 

ett domänspecifikt språk för en särskild miljö, exempelvis PowerShell i Windows. 

(Nemeth, 2010) 
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Fördelen med att använda ett skriptspråk istället för ett systemprogramspråk är att det är 

skrivet för operativsystemet eller för specifika uppgifter. Det innebär att du som 

programmerare oftast behöver skriva mindre kod eftersom mycket funktioner redan 

finns inbyggda i språket. Ett typiskt skriptspråk är avsett att vara lätt att skriva och 

utföra kommandon i. Skripten exekveras direkt i en kommandotolk av operativsystemet 

och behöver ingen kompileringstid mellan exekveringarna. Oftast är skripten små och 

förväntas bli färdiga snabbt. Det hade därför varit väldigt tidsförödande att ha en 

kompileringsfas. (Nemeth, 2010; Kernighan och Pike, 1984) 

 

Skriptning medför många fördelar, vissa mer nyttiga än andra. Antin (2014) skriver att 

skript  kan automatisera en dator eller servers uppdrag och arbeten via en 

kommandotolk. Så fort man kan behärska kommandotolken minskas ofta användningen 

av det grafiska gränssnittet. Detta utmynnar enligt Antin (2014) i ett snabbare och mer 

effektivt arbetssätt då allt utförs indirekt via kommandotolken genom skriptet. 

Farrington och Martinsson (1999) nämner också andra fördelar. Bland annat belyser de 

fördelen med att skript är mobila mellan olika enheter, det vill säga att samma skript 

kan flyttas och köras från flera olika maskiner. Likt Antin (2014) är Farrington och 

Martinsson (1999) tydliga med att det är hastigheten av de arbeten som utförs som är 

den mest framgående fördelen. Om ett antal uppgifter ska utföras på en eller flera 

enheter genererar ett skript en prestanda som en människa manuellt inte når. Metoden 

får dessvärre motsatt effekt om uppgifterna inte ska utföras flera gånger. I ett sådant fall 

är ett manuellt genomförande, exempelvis via grafiskt gränssnitt, effektivare (Farrington 

och Martinsson, 1999).  

 

 

2.3 Bash 
 

Bash är ett Unixskal skrivet av Brian Fox för GNU-projektet. Det är en fri programvara 

och fungerar som ersättare för Bourne-skalet. Skalet släpptes 1989 och fick snabbt stor 

spridning. Främst inom GNU-operativsystemet och som standard skal inom Linux och 

OS X. I slutet av 1990-talet var Bash en mindre aktör bland flera ofta förekommande 

skal men är idag överlägset det mest använda. (de Blanche, 2008) 
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Bash är en kommandotolk som normalt körs i ett textfönster där användaren skriver 

kommandon som sedan utförs. Bash kan också läsa kommandon från en fil vilket då 

kallas ett skript. Likt alla Unix skal stödjs filnamns-wildcarding, piping, 

kommandosubstitution, variabler och kontrollstrukturer för tillståndstester och iteration. 

Sökord, syntax och andra grundläggande funktioner i språket var alla kopior från sh, det 

första Unixskalet. Andra funktioner såsom historia (upprepa ett kommando med !!) 

kopierades från C shell och Korn shell. (Nemeth, 2010) 

 

2.4 Batch 
 

Batch, Windows Command Prompt, är en kommandoradstolk i OS/2, Windows CE 

(Embedded Compact) och Windows NT. Den är motsvarigheten till COMMAND.COM 

i DOS och Windows 9x-system där det kallas "MS-DOS Prompt". Kommandotolken är 

även en motvsarighet till de Unixskal som används på Unix-liknande system. Mer 

avancerade Unixskal kan dock jämföras med Windows Powershell, en annan mer 

avancerad kommandoradstolk för Windows. (Stallings, 2011) 

 

En Batchfil är en typ av skriptfil i DOS, OS/2 och Windows. Den består av en serie 

kommandon som ska köras av kommandoradstolken för att sedan lagras i en vanlig 

textfil. En Batchfil kan innehålla valfritt kommando som tolken accepterar interaktivt 

och använder konstruktioner som möjliggör villkorlig förgrening och loopning i 

Batchfilen. Dessa kan vara if, for och goto. (Stallings, 2011) 

 

 
2.5 PowerShell 
 

Windows PowerShell är ett kommandotolkskal och skriptspråk vars första version 

släpptes i november 2006. Inom datavetenskap är ett skal ett användargränssnitt som ger 

användaren tillgång till vissa tjänster inom ett operativsystem. Skalet kan antingen ge 

användaren ett kommandotolk- eller grafiskbaserat gränssnitt. I PowerShells fall 

handlar det primärt om ett kommandotolkbaserat gränssnitt. (Falon, 2014), (Morimoto, 

Noel & Droubi 2012) 

 

Verktyget är specifikt designat för att underlätta för systemadministratörer med 

Microsoft Windows som operativsystem. PowerShell bygger på .NET ramverket vilket 
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fungerar som en systemkomponent och är en del av operativsystemet och bidrar till att 

automatisera administration av operativsystemet samt de applikationer som körs på 

Windows. (Morimoto, Noel & Droubi 2012) 

 

De kommandon som tillhör skriptspråket kallas för commandlets. Dessa låter 

administratören styra klienter via kommandotolken. Följande funktioner är ett urval av 

de som finns tillgängliga via PowerShell: 

• Commandlets för att kunna utföra vardagliga administrationsförehavanden 

såsom att sköta och underhålla exempelvis processer, loggar eller använda WMI 

• Ett uppgiftbaserat skriptspråk  

• Förenklad, kommandobaserad manövrering av operativsystemet 

 

Ett tillägg till PowerShell är Windows PowerShell ISE där de tre sista bokstäverna står 

för Integrated Scripting Environment. Detta verktyg ger användaren ett grafiskt 

gränssnitt som är anpassat för att skapa skript till PowerShell på ett relativt enkelt sätt. 

(Morimoto, Noel & Droubi 2012) 

 

 

2.6 PowerShells styrkor och svagheter 
 

Med ett kraftfullt verktyg som PowerShell följer både för- och nackdelar. En tydlig 

nackdel är förståeligt nog konsten att kunna hantera ett så pass stort skriptspråk. Frågan 

om när man ska använda vad och hur ska man använda alla olika funktioner och 

commandlets blir uppenbarad. (Bitter 2012) 

 

Det faktum att commandletssamlingen är stor kan också ses som en fördel. Det finns 

väldigt mycket man kan åstadkomma och utföra med alla funktionaliteter och 

commandlets. Det är också relativt simpelt för skriptare som tidigare har använt vissa 

andra skriptspråk om de bygger på .NET ramverket att göra övergången till PowerShell 

då de grundar sig på samma systemkomponenter inom Microsoft Windows 

operativsystem. (Morimoto, Noel & Droubi 2012) 

 

Windows Management Instrumentation (WMI) är själva infrastrukturen för 

administrering av data och drifttjänster på Windows-baserade operativsystem. Du kan 
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skriva WMIskript eller program för att automatisera administrativa uppgifter på en 

annan dator. WMI levererar också datahantering till andra delar av operativsystemet, 

exempelvis System Center Operations Manager eller Windows Remote Management. 

 

Många IT-administratörer utnyttjar WMI via PowerShell. “Get-WMI” i PowerShell kan 

hämta information om exempelvis en lokal eller en dators WMIbibliotek. (Morimoto, 

Noel & Droubi 2012) 

 

Windows PowerShell ISE är som tidigare nämnts en stor fördel. Detta bidrar till att 

kreation av skript görs mycket enklare tack vare det grafiska gränssnitt vilket är väl 

anpassat för sitt ändamål. En annan fördel är att vanliga uppgifter som administratörer 

utför i sin vardag är enkla att genomföra via PowerShell. (Morimoto, Noel & Droubi 

2012) 

 

 

3 Metod 
 
I kapitlet presenteras den metod som har använts i studien. Ett antal forskningsmetoder, 

beskrivning av vår enkätundersökning och hur den genomfördes berörs också. Det 

avslutas med studiens tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 

 
3.1 Val av metod 
 

Denna studie använder en induktiv ansats då en deduktiv ansats är mer teoretisk. En 

undersökning i form av en enkätundersökning med noggrant utvalda frågor vilka har 

nått en stor del av landets kommuners IT-avdelningar. Med hjälp av den kunde 

information samlas in, analyseras och sedermera generera slutsatser. Anledningen till att 

denna typ av ansats valdes var att vi ville få tydlig och förhoppningsvis rättvis fakta och 

information att bygga slutsatserna kring. En induktiv ansats var samtidigt mer passande 

för ämnet och studiens mål än en deduktiv ansats då en induktiv ansats innebär att 

information samlas in, analyseras för att sedan dras slutsatser utifrån (Jansson, 2013).  

 

När man talar om kvantitativ metod innebär det ofta att man använder sig av exempelvis 

en enkätundersökning, experiment eller prov och tester. Med hjälp av resultaten som 
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dessa genererar framställs empirisk data som man kan sammanställa och sedermera 

presentera. De metoder som i sitt slutskede presenterar resultat i form av numeriska 

värden kallas kvantitativa metoder (Backman 2008). Backman (2008) menar att om man 

försöker nå resultat med hjälp av en kvantitativ metod utgår man i de flesta fall från 

hypoteser och teorier. Vid den tidpunkt då all data finns insamlat ställer man sina 

hypoteser och teorier mot resultaten för att kunna påvisa om dessa är sanna eller falska.  

 

Kvalitativ forskning utformas ofta i samband med någon form av vetenskaplig studie. 

Det innebär i sin tur att man granskar en företeelse i sin verkliga miljö istället för i en 

simulerad beskriver Backman (2008). En nackdel som denna typ av metod kan föra med 

sig är att resultaten inte blir helt trovärdiga. Forskaren i fråga kan själv påverka 

resultaten via förutfattade meningar eller fördomar mot det som undersöks (Backman 

2008). 

 

Som datainsamlingsteknik kommer en väl avvägd enkätundersökning att användas. I 

denna kommer det att finnas frågor som är utformade för att kunna svara på de generella 

frågeställningar som studien bygger på. Eftersom en kvantitativ metod ville uppnås 

valdes detta alternativ då det genererar svar från många personer och organisationer. 

Alternativet som låg närmast till hands var att hämta information från intervjuer. Då det 

både var praktisk samt tidsmässigt omöjligt för oss att besöka Sveriges alla kommuners 

IT-avdelningar valdes istället enkätundersökning som teknik. 

 

Med tanke på vad som ville genomföras och vilka mål som ville nås valdes en 

kvantitativ metod för att ackumulera data till studien. Vi ville nå en så stor skara 

människor som möjligt men trots det få tillförlitliga resultat som går att analysera och 

dra slutsatser utifrån. Därför ansågs en kvantitativ metod som det mest lämpliga valet. 

Med en sådan metod kunde en enkätundersökning användas vilken skulle vara en 

bidragande del till att hitta svar på de frågor som uppsatsens fundament bygger på.  

 

Genom en enkätundersökning kunde också frågeställningar utformas som skulle besvara 

uppsatsens generella frågor. Tack vare den skulle dessutom respondenternas 

svaralternativ begränsas och på så sätt också göra resultaten mer rättvisande och hålla 

dem inom vissa ramar. Med tanke på att det finns 290 individuella kommuner i Sverige 

krävdes en metod som medförde att datan  kunde vara möjlig att tolka på ett bra 
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sätt.  En enkätundersökning med en majoritet av förbestämda svaralternativ skull ge de 

förutsättningarna.   

 

3.2 Enkätundersökning 
 

Undersökningen skapades i ett program som heter Lime Survey vilket är ett open 

source-program för just enkätundersökningar. Anledningen till varför Lime Survey 

valdes beror dels på att vår handledare hade god erfarenhet av detta program sedan 

tidigare samt att man kan kompilera dynamiska frågor beroende på tidigare svar. Till 

vissa frågor fanns exempel att tillgå för respondenten. Detta för att göra det lättare för 

hen att svara på och förstå syftet med frågan.  

  

Frågorna som undersökningen använt sig av har tagits fram i samråd med vår 

handledare. Den har också testats av elever från andra program med gott resultat. Det 

primära utskicket till Sveriges samtliga kommuners IT-avdelningar utfördes den 28 

april 2015. Påminnelser skickades senare ut den 6 maj samt 12 maj. 

Enkätundersökningen går att beskåda under kapitel fem. 

 

 
3.3 Urval 
 

Som tidigare nämnts kommer undersökningen att beröra svenska kommuners IT-

avdelningar. Därigenom blir detta en så kallad totalundersökning vilket innebär att det 

samlas in data från alla inom det studerande området, i detta fall svenska kommuners 

IT-avdelningar. Ett urval kommer att göras bland respondenterna. De personer som 

förväntas svara på undersökningen ska vara IT-chefer eller liknande inom kommuner. 

Bortfall som eventuellt förekommer går dessvärre inte att förutse. Respondenter kanske 

inte har tid eller möjlighet att genomföra enkäten vilket i sin tur kommer att påverka det 

slutgiltiga resultatet. Aspekterna rörande bortfall är som sagt svårt att förutse och än 

svårare att förhindra.  

 

Något som uppmärksammades från vissa respondenter var att den hyperlänk som 

skickades med för att komma direkt till undersökningen inte fungerade. När Lime 

Survey kontaktades för en lösning på problemet gavs svaret att det är bättre att kopiera 
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in länken i webbläsaren istället för att klicka på den. Detta skrevs i våra påminnelsemail 

men det kan ändå ha påverkat andelen deltagare och därmed urvalet. 

 

3.4 Genomförande 
 

Genomförandet har gjorts i form av en kvantitativ enkätundersökning. Samtliga 

kommuners IT-avdelningar i Sverige bjöds in till att delta i undersökningen, dels för att 

få med eventuella skillnader på olika storlekar på kommuner men också för att se om 

den geografiska aspekten påverkar deras förhållning till nya tekniker. Vi fick tillgång 

till en fil med alla Sveriges kommuners IT-avdelningars epostadresser. Efter utskicket 

behövdes endast en sökning och uppdatering av de adresser som inte längre stämde 

utföras. Sedan skickades två påminnelser via epost fram till den tidpunkt då enkäten 

stängdes efter två och en halv vecka. 

 

 

3.5 Tillförlitlighet 
 

För att undersökningen ska bli så rättvisande som möjligt och parallellt vara användbar 

och lämplig fodras det att denne är såväl valid som reliabel. Om dessa två parametrar 

inte infrias är det enligt Ejvegård (2009) svårt för forskningsresultatet att få ett 

vetenskapligt värde. 

 

Bell (2006) hävdar att undersökningen som genomförs skall utmynna i samma resultat 

om den utförs vid en annan tidpunkt. Dock bör dessa tillfällen ha samma förutsättningar 

och genomföras på samma villkor.  

 

Denna studie vill hålla tillförlitligheten (reliabiliteten) hög för att på så sätt göra det mer 

läsvärt och intressant. Via det faktum att den berättar om vårt förfarande växer också 

tillförlitligheten. Den negativa aspekt som minskar reliabiliteten är antalet respondenter. 

Det hade varit positivt att just antalet respondenter hade varit något högre och 

därigenom givit en mer rättvis bild av resultatet. Trots det har antalet respondenter 

överstigit det minimumkrav som tidigare valts vilket bidrar till att resultatet fortfarande 

kan anses vara tillförlitligt. Detta minikrav var att minst 30 kommuners IT-avdelningar 
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skulle delta i undersökningen. Totalt deltog 90 respondenter i undersökningen varav 60 

fullföljde densamma.  

 

Ejvegård (2009) förklarar att validitet innebär att forskaren faktiskt mäter det som hen 

står i begrepp att mäta. Man kan därigenom säga att validitet betyder giltighet. Därför 

betraktas mätningen som valid tack vare att den har utfört mätningar på det som den har 

för avsikt att mäta. Om mätningsmetoden innehar låg tillförlitlighet (reliabilitet) blir den 

samtidigt mindre valid som en konsekvens av det. Däremot betyder det inte att hög 

tillförlitlighet per automatik genererar hög validitet. Reliabiliteten kan alltså vara hög 

samtidigt som mätinstrumentet saknar validitet (Ejvegård, 2009). Bell (2006) förklarar 

denna företeelse med att påstå att en och samma fråga kan frambringa snarlika svar men 

utan att frågan värderar det som skall värderas. 

 

3.6 Etiska överväganden 
 

Alla kommuners IT-avdelningar i denna uppsats har anonymiserats. Detta främst för att 

eventuella angripare inte ska kunna få tillgång till känslig information men också för att 

skydda respondenterna från att exponeras i denna uppsats. 

 

 

4 Resultat 
 

Detta kapitel presenterar resultat från den enkätundersökning som kommuners IT-

avdelningar har genomfört. För att förstå undersökningen förklaras här på vilket sätt 

respondenterna tilldelas frågorna och vad de olika resultatdispositionerna i 

undersökning förväntas upplysa. 

 

4.1 Beskrivning av resultatdispositioner 
 

Resultatdisposition ett, “Generell syn på ny teknik”, behandlar hur IT-chefen upplever 

att de anställda på kommunen tar till sig ny teknik. Den berör också IT-avdelningens 

syn på ny teknik samt i vilken frekvens de uppdaterar sina operativsystemsversioner. 

Denna resultatdisposition får samtliga respondenter svara på. 
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I disposition två, “Serverparken”, ombedes respondenterna att uppge hur stor serverpark 

de besitter samt om de administrerar denna med PowerShell. Dessa frågor är också 

obligatoriska men respondentens svar kommer att styra hur hens fortsatta enkät kommer 

att utforma sig. Om svaret på sista frågan (figur 8) besvaras med under 40 % får man 

fortsätta att svara på frågor i resultatdisposition tre, “Hur ser de som inte använder 

PowerShell i stor utsträckning verktyget”. Svarar respondenten istället 41 % eller mer 

får man istället frågor från disposition fyra, “Hur ser de som använder PowerShell i 

större utsträckning på verktyget”. 

 

Resultatdisposition tre undersöker varför PowerShell inte används i större utsträckning 

och om kommunens IT-avdelning vill börja använda det mer. Det behandlar också 

vilket skriptspråk de istället använder och om de upplever detta som ett bättre alternativ. 

Disposition fyra undersöker kunskapen om PowerShell hos de anställda och hur svårt de 

upplever att det är att lära sig språket. Frågan om de har blivit effektivare sedan de lärde 

sig språket tas upp här samt om och hur de utbildas inom språket. När respondenten har 

svarat på antingen resultatdisposition tre eller fyra avslutas enkätundersökningen. 

 

 
4.2 Generell syn på ny teknik 

 
Figur 1 – Tar er kommuns anställda till sig och börjar använda ny teknik efter den har implementerats? 
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Figur 2 - Fortsätter de anställda att använda den nya tekniken eller går de tillbaka till tidigare tekniker? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3 - Söker ni som IT-avdelning aktivt efter nya tekniker som kan hjälpa ert vardagliga arbete? 
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Figur 4 - Hur ofta uppdateras era servrars operativsystemsversion? 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 5 - Hur ofta uppdateras era klienters operativsystemsversion? 
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Figur 6 - Vilken plattform baseras största delen av er servermiljö på? 
 
 
Resultatdisposition ett visar att över 80 % av de tillfrågade har uppgivit att 50 % eller 

fler av de anställda tar till sig ny teknik och börjar använda den. Det framgår också att 

över 80 % av de tillfrågade säger att de fortsätter att använda den nya tekniken som 

blivit tillgänglig för dem. Nästan 90 % av respondenterna uppger att deras IT-avdelning 

aktivt söker efter nya tekniker vilket är en hög siffra. Ungefär 60 % påstår att de endast 

uppgraderar sina operativsystem vid behov samtidigt som 30 % byter vid varje eller 

varannan operativsystemsversion. Nästintill samtliga kommuners IT-avdelningar 

använder Microsofts operativsystem Windows vilket är ett högt resultat. 
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4.3 Serverparken 
 

 
 
Figur 7 - Hur många fysiska eller virtuella servrar kör Windows inom er organisation?  
 
 
 
 

 
 
Figur 8 - Hur stor andel av de klient- och servermaskiner där Windows körs administrerar ni med 
PowerShell? 
 
 
Resultatdisposition två visar att det är ett stort antal stora kommuners IT-avdelningar, 

sett till antalet servrar, har deltagit i enkätundersökningen och en större andel av dessa 

uppger att de administrerar sina servrar på andra sätt utöver PowerShell. 
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4.4 Hur ser de som inte använder PowerShell i stor utsträckning på 
verktyget 
 

 
 
Figur 9 - Varför används inte PowerShell i större utsträckning? 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 10 - Strävar ni efter att implementera/börja använda PowerShell mer? 
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Figur 11 - Finns det planer på att utbilda de anställda i PowerShell inom er IT-avdelning?  
 
 
 
 
 

 
 
Figur 12 - Anser ni att alternativa skriptspråk är bättre? 
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Figur 13 - Vilket språk använder ni som komplement/ersättning för PowerShell? 
 

 

I resultatdisposition tre framgår det att grafiska gränssnitt är dominant bland 

administrering av servrar vilket är det mest använda alternativet. Det är ett jämnt 

resultat angående utökad implementation av PowerShell samtidigt som 57% ställer sig 

negativa till framtida utbildning inom detta skriptspråk. Dock är det ingen respondent 

som uppger att de anser att alternativa skriptspråk skulle vara bättre. Som 

kompleterande språk är VBScript det mest använda alternativet.  
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4.5 Hur ser de som använder PowerShell i större utsträckning på 
verktyget 
 

 
 
Figur 14 - Hur stor kunskap har de anställda, generellt sett, på er IT-avdelning om PowerShell? 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 15 - Hur svårt anser du att PowerShell är att lära sig? 
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Figur 16 - Har ni blivit mer effektiva sedan ni började använda PowerShell? 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 17 - Finns det planer på att utbilda de anställda i PowerShell inom er IT-avdelning?  
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Figur 18 - Hur utbildas de anställda på er IT-avdelning inom PowerShell? 
 

 

Resultatdisposition fyra behandlar frågor som är ställda till dem som administrerar över 

40 % av sina servrar med PowerShell. Dessa anser sig vara kompetenta i hantering av 

verktyget, det vill säga en trea på en skala från ett till fem. De flesta säger att 

PowerShell har ökat deras effektivitet och ungefär hälften vill utbilda sin personal i 

PowerShell inom två år. Det framgår dessutom att samtliga utbildningsmetoder används 

bland kommunernas IT-avdelningar. 
 
 
 

5 Analys 
 

Detta kapitel ger en mer djupgående analys av resultaten. Det ger läsaren en mer tydlig 

bild över vad som är relevant bland alla svar och på så sätt bidra till att kapitlet 

Diskussion blir lättare att förstå. 

 
 
5.1 Resultatdisposition ett 
 

Den första resultatdispositionen i enkätundersökningen som respondenterna avser att 

svara på berör teknisk utveckling. Frågorna är utformade för att kunna påvisa hur 

kommuner ser på nya tekniker och användandet av dessa.  
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Ur resultaten som visas i föregående kapitel kan man utläsa att kommunerna själva 

anser att de tar till sig ny teknik och fortsätter att använda den efter implementation. En 

frågeställning som då är värd att lyfta är frågan om den föregående tekniken får 

samexistera med den nya, det vill säga om den äldre plockas bort helt. Det kan i sin tur 

innebära att de anställda tvingas att använda den nya tekniken och inte har möjlighet att 

bromsa kommunens vilja att utvecklas. En hög andel svarar positivt på frågan om de 

aktivt söker efter ny teknik. Att nästan 90 % väljer att göra det är ett högt procentantal. 

Anledningen till det skulle kunna vara att IT-avdelningar arbetar relativt självständigt 

och därmed har enklare att genomföra förändringar då ärenden inte behöver genomgå 

samma beslutsprocess. Därför söker de mer aktivt efter ny teknik då de har lättare att 

genomföra implementationen av densamma.  

 

När frågan om hur ofta kommuneras IT-avdelningar uppdaterar sina server- respektive 

klientoperativsystem ställs är svaren även där positiva sett till teknisk utveckling. 

Nästintill 30 % väljer att uppdatera dessa system vid varannan ny utgåva av det aktuella 

operativsystemet för såväl klienter som servrar. Dessvärre avvaktar mer än hälften av 

kommunernas IT-avdelningar med att uppdatera fram till dess att behov uppstår. Det 

sistanämnda arbetssättet kan dessvärre bidra till en stagnerad utveckling. Genom att 

istället arbeta som de förstnämnda 30 procenten hålls systemen ajour och ett proaktivt 

arbetsätt uppstår. 

 

 

5.2 Resultatdisposition två 
 

Resultatdisposition två berör kommunens serverpark. Den största andelen innehar 

mellan 90-150 servrar. Samtidigt visar undersökningen att över 20 % har över 200 

servrar att administrera och styra över. Summeringen av dessa resultat landar i att det är 

stora organisationer, sett till antal servrar, det rör sig om. Endast två kommuners IT-

avdelningar har uppgivit att de har mindre än 30 servrar. Då virtuella maskiner också 

räknas in i dessa svar kan det vara en förklaring till det höga antalet servrar. 

Fortsättningsvis frågar enkäten respondenterna om i vilken utsträckning dessa servrar 

administreras med PowerShell. 60 % av de svarande administrerar maximalt 20 % av 

sin serverpark med PowerShell. 
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5.3 Resultatdisposition tre 
 

Frågorna i nästkommande resultatdisposition riktar sig till de som i någon större 

utsträckning inte administrerar sina servrar med PowerShell. Enligt resultaten är 

anledningen till det att dessa kommuners IT-avdelningar använder sig av ett grafiskt 

gränssnitt som substitut och kanske då endast använder PowerShell som ett 

komplement. Resultatet från frågan som berör hur kommunernas IT-avdelningar ser på 

att använda verktyget i större bemärkelse är delad. Hälften strävar efter ett ökat 

användande samtidigt som resterande anser sig nöjda med den nuvarande situationen. 

Över 55 % strävar inte heller efter att utbilda sin personal inom PowerShell i framtiden. 

Majoriteten av de som har för avsikt att göra det har planer på att genomföra dessa 

utbildningar inom en tvåårsperiod. Trots att dessa frågor ställs till de respondenter som 

tidigare har uppgivit att de inte använder PowerShell i någon större omfattning, visar 

resultatet på nästkommande fråga att de ser verktyget som det bästa skriptalternativet. 

Ingen av de tillfrågade anser att alternativa skriptspråk är bättre. Som ersättande 

skriptspråk används till största del VBScript. 

 

 

5.4 Resultatdisposition fyra 
 
Som sista disposition ställs frågor till de som använder PowerShell i stor utsträckning 

inom sin serverpark. Större delen av de anställda på dessa IT-avdelningar är enligt 

respondenterna relativt kompetenta inom administration via PowerShell. 

Svårighetsgraden vad gäller inlärning av verktyget anses vara strax över medelnivå. En 

reflektion kring den upplevda svårighetsgraden är att vi inte har insikt inom IT-

avdelningarnas övriga kunskap kring skriptning och kodning. Den aspekten hade varit 

kritisk för att få ett mer rättvisande resultat kring denna fråga då svårighetsgraden 

angående kodning och skriptning ofta har stor differens från person till person.  

 

Av den andel respondenter som anser sig själva använda PowerShell relativt mycket har 

drygt 80 % svarat att de har blivit mer effektiva sedan detta verktyg började utnyttjas. 

Utbildning inom PowerShell är något som nästa fråga berör. Denna fråga ställdes även i 

disposition tre. Dock är svaren överlag mer positiva bland dessa svarande. Det kan bero 

på att de har implementerat verktyget och har noterat den ökade effektiviteten som det 
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för med sig. Därför vill de fortsatt utbilda sin personal men på vilket sätt råder det 

delade meningar om. 

 

 

6 Diskussion 
 

Detta kapitel kommer att diskutera resultat från enkätundersökningen. De problem som 

introduktionskapitlet beskriver kommer att ställas mot dessa resultat. Det behandlar 

även egna reflektioner och tankar kring resultaten från undersökningen. 

 

6.1 Evaluering och egna reflektioner 
 
I första dispositionen av enkätundersökningen påvisar respondenterna att kommunerna 

vill ta till sig ny teknik, att de letar efter ny teknik och att de vill fortsätta använda ny 

teknik efter den har implementerats. Det framgår också att nästan 100 % av 

kommunernas servrar använder Microsoft Windows som operativsystem, vilka besitter 

Microsoft PowerShell som standard. Det framgår dessutom i disposition två att trots att 

kommunernas IT-avdelningar innehar ett stort antal servrar med Windows så 

administreras endast ett fåtal av dessa med PowerShell. Över hälften av de tillfrågade 

vill inte använda PowerShell mer än vad de gör idag samtidigt som majoriteten inte vill 

utbilda sin personal inom detta program. Här framgår det tydligt att Elisabeth Sundins 

(1999) slutsatser om att retoriken ofta överglänser vad som faktiskt sker i praktiken 

stämmer. Många kommuners IT-avdelningar använder istället VBScript som är ett äldre 

skriptspråk från Microsoft. Detta språk medföljer också förinstallerat till Microsoft 

Windows men det utvecklas däremot inte i någon större omfattning idag. 

 

Av de respondenter som administrerar en större del av sin serverpark med PowerShell 

framgår det att svårighetsgraden för att lära sig språket är strax över medelnivå enligt de 

svarande. Men när de väl har lärt sig språket anser majoriteten att de har blivit 

effektivare i sitt arbete. Det är endast ett fåtal som har anammat PowerShell i större 

utsträckning och därigenom har haft möjligheten till att bli effektivare med hjälp av 

verktyget.  

 

Gagnon och Toulouse (1996) skriver att större organisationer har svårt att ta till sig nya 

tekniker och Sundin (1999) skriver att mycket utförs på samma sätt som tidigare då 
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organisationerna inte låter sig förändras lätt. Efter en slutsats baserad på enkätens 

resultat kan vi konstatera att deras teorier stämmer. Gagnon och Toulouse (1996) 

påpekar att ny teknik är ett måste för företag som inte vill riskera att gå bakåt men 

samtidigt vill vara konkurrenskraftiga. Att detta inte påverkar kommunernas IT-

avdelningar på samma sätt som ett privatägt företag är mindre förvånande eftersom de 

är staligt kontrollerade och styrs bland annat av lagen om offentlig upphandling. Hade 

de däremot haft samma tänk skulle kommunernas IT-avdelningars effektivitet. Enligt 

undersökningen använder kommunernas IT-avdelningar skriptspråk i sitt vardagliga 

arbete. Det är en positiv aspekt framförallt med tanke på Antins (2014) utvärdering av 

de fördelar som skript bär med sig. Exempelvis den del som berör att det är 

tidseffektiviserande att använda sig av skript istället för att utföra arbeten manuellt via 

grafiska gränssnitt. Det negativa är att endast ett fåtal har anammat den senaste tekniken 

inom området, PowerShell. Vi hade förhoppningar om att IT-avdelningen skulle hålla 

sig i framkant angående ny teknik. Detta för att deras förändringar ofta inte påverkar 

den stora organisationen direkt. IT-avdelningarna kan förstås ha legitima anledningar att 

inte hålla sig i framkant inom just PowerShell och trots det hålla sig i framkant på andra 

fronter. Vissa kommuners IT-avdelningar kanske känner att de behöver lägga sitt fokus 

på övriga arbetsuppgifter där de ligger efter mer ur ett tekniskt perspektiv.  

 

 

6.2 Metodreflektion 
 

En kvantitativ metod som är genomförd med en enkätundersökning kan alltid 

ifrågasättas då formuleringen av frågorna till respondenterna kan påverka resultatet. Vi 

har försökt att vara så neutrala som möjligt och inte försökt leda frågorna åt något håll. 

 

Enkätundersökningen är utskickad via epost till Sveriges samtliga kommuners IT-

avdelningar med en efterfrågan om att IT-chefen ska genomföra undersökningen. 

Anledningen till detta är primärt att denna person bör ha mest kunskap om de anställda 

på IT-avdelningen vilket då höjer validiteten av undersökningen. Det är tyvärr inget 

som kan kontrolleras då statistiken från undersökningen är anonym. Det har däremot 

mottagits en del privata epostmeddelanden från vissa IT-chefer angående 

undersökningen vilket stärker förhoppningen att rätt person förmodligen har genomfört 

den. 
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7 Avslutning 
 

Detta avsnitt innehåller slutsatsen kring studien samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Slutsats 
 

Vi kan efter avslutad studie konstatera att PowerShell inte används i den omfattning vi 

hade föreställt oss. Förhoppningarna var inriktade på att IT-avdelningen låg mer i 

framkant eftersom att en implementaion av ett verktyg som PowerShell inte direkt 

påverkar någon annan i den stora organisationen. Då nästintill samtliga kommuners IT-

avdelningar baserar sina system och serverparker på operativsystem från Microsoft 

Windows borde den senaste tekniken inom skriptning vara implementerad. Detta av den 

anledning som Farrington och Martinsson (1999) nämner, det vill säga att skript 

effektiviserar. Anledningen till att verktyget inte används mer har visat sig vara att äldre 

skriptspråk, primärt VBScript, fortfarande är aktiva och används. Samtidigt utförs en 

stor andel av administrationen via grafiska gränssnitt. Ytterligare en orsak kan 

återspeglas från en annan frågeställning, nämligen den angående PowerShells 

inlärningströskel som enligt undersökningen ansågs vara medelhög. Framtiden för 

PowerShell inom kommuners IT-avdelningar kan tolkas som diffus. Det är tydligt i 

undersökningen att det inte utnyttjas i så stor utsträckning samtidigt som många 

kommuners IT-avdelningar inte fokuserar på att utbilda de anställda inom skriptspråket. 

Trots detta fasar Microsoft sakta ut det äldre alternativet VBScript för att göra plats åt 

PowerShell. Det kommer i sin tur att medföra ett ökat användande per automatik.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att kunna göra studien än mer pålitlig hade det varit intressant att genomföra samma 

typ av undersökning med inriktning på en annan teknik som är passande. Det skulle 

också vara intressant med fortsatt forskning med fokus på skillnaden mellan privata och 

kommunala organisationer. Detta eftersom att privata organisationer förmodligen har 

kortare väg till beslut samt att kommuner inte har som mål att gå med vinst rent 

ekonomiskt. Det skulle då vara intressant att se en fördelning mellan de olika genrer 

som företagen arbetar inom. Exempelvis skulle det kunna skilja mellan ett 
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elektronikföretag likt Ericsson där ny teknik är avgörande gentemot ett företag som inte 

är beroende av ny teknik på samma sätt. 
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9. Bilaga – enkät 
 
 
 
 
 

Resultat 
 
 

Enkät 485381 
 

 
Antalet poster  i denna sökning: 

 
60 

Antalet poster  i denna enkät: 60 
Procent av totala antalet  poster: 100.00% 



  
 

 

 
 
 
 

Generell syn av ny teknik 
 

Tar er kommuns  anställda till sig och börjar använda ny teknik efter den har implementerats? 
 
 
Exempel - Ekonomianledningen har fått en ny programvara. Hur många, procentuellt sett, av de som har 
tillgång till programvaran använder den? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja,  minst 90% av de berörda (A1) 17 28.33% 
Ja,  minst 75% av de berörda (A5) 15 25.00% 
Ja,  minst 50% av de berörda (A4) 17 28.33% 
Ja,  minst 25% av de berörda (A3) 6 10.00% 
Nej, majoriteten  håller ofta fast vid den äldre tekniken (A2) 2 3.33% 
Inget svar 3 5.00% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Generell syn av ny teknik 
 

Fortsätter de anställda att använda den nya tekniken eller går de tillbaka till tidigare tekniker? 
 

Exempel - Går ekonomiavdelningen tillbaka till det ursprungliga programmet som ersattes av det 
nya programmet? 

 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja,  efter bara  någon vecka  (A1) 2 3.33% 
Ja,  efter ungefär en månad (A2) 3 5.00% 
Ja,  efter ca ett halvår (A3) 0 0.00% 
Ja,  efter ca ett halvår (A4) 1 1.67% 
Nej, de fortsätter  använda den nya tekniken hela tiden (A5) 49 81.67% 
Inget svar 5 8.33% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Generell syn av ny teknik 
 

Söker ni som IT-avdelning aktivt efter nya teknologier som kan hjälpa ert vardagliga  arbete? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja (A1) 52 86.67% 
Nej (A3) 4 6.67% 
Vet ej (A2) 0 0.00% 
Inget svar 4 6.67% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

Generell syn av ny teknik 
 

Hur ofta uppdateras era servrars operativsystemsversion? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Vid varje ny utgåva  av det operativsystem som används (A1) 9 15.00% 
Vid varannan ny utgåva  av det operativsystem som används (A2) 8 13.33% 
När det finns ekonomisk  möjlighet (A3) 4 6.67% 
Vid behov (A4) 35 58.33% 
Inget svar 4 6.67% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

 Generell syn av ny teknik 
 

Hur ofta uppdateras era klienters operativsystemsversion? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Vid varje ny utgåva  av det operativsystem som används (A1) 3 5.00% 
Vid varannan ny utgåva  av det operativsystem som används (A2) 14 23.33% 
När det finns ekonomisk  möjlighet (A3) 6 10.00% 
Vid behov (A4) 34 56.67% 
Inget svar 3 5.00% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

 Generell syn av ny teknik 
  

Vilken plattform baseras största delen av er servermiljö på? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Unix/Linux (A1) 0 0.00% 
Windows (A2) 56 93.33% 
Mac OS X (A3) 0 0.00% 
Annat (A4) 1 1.67% 
Inget svar 3 5.00% 
Inte visad 0 0.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Serverparken 
 

Hur många fysiska eller virtuella servrar  kör Windows inom er organisation? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

0-10 (A1) 0 0.00% 
11-20 (A2) 1 1.67% 
21-30 (A3) 1 1.67% 
31-50 (A4) 7 11.67% 
51-70 (A5) 7 11.67% 
71-90 (A6) 3 5.00% 
91-120  (A7) 10 16.67% 
121-150 (A8) 11 18.33% 
151-200 (A9) 5 8.33% 
200+ (A10) 11 18.33% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 4 6.67% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Serverparken 
 

Hur stor andel av de klient- och servermaskiner där Windows körs administrerar ni med PowerShell? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

0-20% (A1) 36 60.00% 
21-40%  (A2) 4 6.67% 
41-60%  (A3) 3 5.00% 
61-80%  (A4) 5 8.33% 
81-100% (A5) 4 6.67% 
Inget svar 4 6.67% 
Inte visad 4 6.67% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

Hur ser de som inte använder 
PowerShell i stor utsträckning på 

verktyget? 
 
 

Varför används inte PowerShell i större utsträckning? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ni har en äldre Windowsmiljö som inte stödjer PowerShell (A1) 2 3.33% 
Ni har alla skript och liknande skrivna i ett annat  språk  (A2) 3 5.00% 
Ni administrerar primärt via grafiska  gränssnitt (A3) 27 45.00% 
Det är ett för ungt språk  som inte är tillräckligt etablerat än (A4) 0 0.00% 
Annan orsak (A5) 8 13.33% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 20 33.33% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

Hur ser de som inte använder 
PowerShell i stor utsträckning på 

verktyget? 
 
 

Strävar  ni efter att implementera/börja använda PowerShell mer? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja (Y) 20 33.33% 
Nej (N) 19 31.67% 
Inget svar 1 1.67% 
Inte visad 20 33.33% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

Hur ser de som inte använder 
PowerShell i stor utsträckning på 

verktyget? 
 
 

Finns det planer på att utbilda de anställda i PowerShell inom er IT-avdelning? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Inom 1 år (A1) 10 16.67% 
Inom 2 år (A2) 5 8.33% 
Inom 3 år (A3) 1 1.67% 
Inom 5 år (A4) 1 1.67% 
Nej (A5) 23 38.33% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 20 33.33% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

Hur ser de som inte använder 
PowerShell i stor utsträckning på 

verktyget? 
 
 

Anser ni att alternativa  skriptspråk är bättre? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja (A1) 0 0.00% 
Nej (A2) 21 35.00% 
Vet ej (A3) 18 30.00% 
Inget svar 1 1.67% 
Inte visad 20 33.33% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser de som inte använder 
PowerShell i stor utsträckning på 

verktyget? 
 
 

Vilket språk  använder ni som komplement/ersättning för PowerShell? 
Exempel - Om du inte finner ert skriptspråk bland alternativen, var god ange vilket ni använder i 
kommentarsfältet. 
 

Svar Antal Procentvärde 

Bash (A1) 0 0.00% 
Batch (A2) 4 6.67% 
VBScript (A3) 17 28.33% 
Perl (A4) 1 1.67% 
Annat (A5) 13 21.67% 
Kommentarer 8 13.33% 
Inget svar 5 8.33% 
Inte visad 20 33.33% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser de som använder PowerShell 
i större utsträckning på verktyget? 

 
 

Hur stor kunskap har de anställda, generellt sett, på er IT-avdelning om PowerShell? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Novis (A1) 1 1.67% 
Avancerad nybörjare (A2) 2 3.33% 
Kompetent  (A3) 7 11.67% 
Skicklig (A4) 2 3.33% 
Expert (A5) 0 0.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 48 80.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser de som använder PowerShell 
i större utsträckning på verktyget? 

 
 

Hur svårt anser du att PowerShell är att lära sig? [Svårighetsgrad] 
Exempel - 1 = Väldigt lätt  10 = Väldigt svårt 

 
 

Svar Antal Procentvärde 

1 (1) 0 0.00% 
2 (2) 1 1.67% 
3 (3) 1 1.67% 
4 (4) 0 0.00% 
5 (5) 1 1.67% 
6 (6) 2 3.33% 
7 (7) 4 6.67% 
8 (8) 2 3.33% 
9 (9) 0 0.00% 
10 (10) 0 0.00% 
Inget svar 1 1.67% 
Inte visad 48 80.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser de som använder PowerShell 
i större utsträckning på verktyget? 

 
 

Har ni blivit mer effektiva sedan ni började  använda PowerShell? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Ja (A1) 10 16.67% 
Nej (A2) 0 0.00% 
Vet ej (A3) 2 3.33% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 48 80.00% 

 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 
 

Hur ser de som använder PowerShell 
i större utsträckning på verktyget? 

 
 

Finns det planer på att utbilda de anställda i PowerShell inom er IT-avdelning? 
 
 

Svar Antal Procentvärde 

Inom 1 år (A1) 4 6.67% 
Inom 2 år (A2) 2 3.33% 
Inom 3 år (A3) 0 0.00% 
Inom 5 år (A4) 0 0.00% 
Nej (A5) 5 8.33% 
Inget svar 1 1.67% 
Inte visad 48 80.00% 

 
 
 
 



  
 

 
 

 
 
 

 
 

Hur ser de som använder PowerShell i större utsträckning på verktyget? 
 
 

Hur utbildas de anställda på er IT-
avdelning inom PowerShell? 

 
 

Svar Antal Procentvärde 

Egen avsatt tid (A1) 2 3.33% 
Intern utbildning - enskilt med kollega (A2) 3 5.00% 
Intern utbildning - större grupp (A3) 1 1.67% 
Betald, extern utbildning (A4) 4 6.67% 
Annat (A5) 2 3.33% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 48 80.00% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


