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snabbare och 
enklare support 

centralstyrda datorer minskar personberoendet inom it-området menar malin dahlén, enhetschef vid it-avdelningen.

1 i höst börjar du jobba på 
 vetenskapsrådet. vad ska du 
göra där?

– Jag ska vara förvaltningschef och 
ställföreträdande generaldirektör. Det 
är en helt ny miljö för mig, jag har 
aldrig jobbat hos en finansiär tidiga-
re, däremot 15 år inom universitets- 
och högskolevärlden. 
2 vad kommer du särskilt att 
minnas från tiden vid uppsala 
universitet?

– Det är en otrolig kunskapsmiljö. 
Det är fantastiskt att få gå till jobbet 
och vara stolt över det som händer 
här. Jag har hela tiden jobbat med 
ett helhetsperspektiv både inom för-
valtningen och för universitetet som 
helhet. Jag har engagerat mig både 
nationellt och internationellt, till ex-
empel i SUHF (Sveriges Universitets 
och Högskoleförbund), på nordisk 
nivå i NUAS och i det europeiska 
Humane- och U4-nätverket. Och så 
har jag jobbat med att skapa mötes-
platser och relationer inom universi-
tetet, till exempel i prefektrådet. Det 
har hjälpt mig jättemycket. Här på 
förvaltningen införde vi ett ledarut-
vecklingsprogram.
3 vad händer när du slutar den  
1 november?

– Kerstin Jacobsson, som nu är bi-
trädande förvaltningschef går in som 
tf universitetsdirektör fram till dess 
att konsistoriet fattar beslut om min 
efterträdare. Rekryteringsprocessen 
är redan igång. Att sluta är faktiskt 
en sorgeprocess för mig. Jag går till 
något nytt men det här jobbet är ju 
så roligt. Här finns så många dukti-
ga människor. 
4 har du något råd till din  
efterträdare?

– Lyssna och skapa relationer i verk-
samheten. Jag tror att man ska ta till-
vara de goda krafter som finns och 
lotsa i olika riktningar. Jag är inte en 
av dem som tror på att göra revolu-
tion. Det innebär inte att jag är mot-
ståndare till förändringar utan snara-
re tror jag på ständiga förändringar i 
steg. Då tar man bättre vara på all den 
kunskap som finns i organisationen.
Annica Hulth

” att sluta är 
faktiskt en  
sorgeprocess”

IT-avdelningen har uppdraget att till-
handahålla klienthantering som central 
tjänst. Det betyder att datorer antingen 
fjärrstyrs från en central supportfunk-
tion, eller så används verktyget av den 
lokala IT-teknikern på respektive insti-
tution. I båda fallen blir det betydligt 
enklare att göra uppdateringar och in-
stallera programvaror. 

 – Avsikten är dock inte är att påtvinga 
någon denna tjänst, varken de som idag 
har en egen lösning, eller de som sak-
nar en teknisk lösning för klienthante-
ring. Ansvaret att hantera de anställdas 
IT-miljö ligger även fortsättningsvis på 
prefektnivå, säger Malin Dahlén, chef 
för en av enheterna vid IT-avdelningen. 

Alla datoranvändare får även tillgång 

till en applikationsportal där man med 
ett enkelt klick beställer önskad program-
vara som sedan installeras på den egna 
datorn inom några timmar.

 – Vi har använt oss av klienthantering 
i många år säger Claes Levinsson, före-
ståndare vid Centrum för Rysslandsstu-
dier. Jag tror att de allra flesta är nöjda, 
inte minst med den snabba supporten.

En utredning och analys av två kli-
enthanteringssystem (System Center 
Client Management, SCCM, och Zen-
works) har resulterat i att IT-avdelning-
ens ledningsgrupp fattat beslutet att gå 
vidare med SCCM-systemet som idag 
används bland annat vid Engelska par-
ken. Tjänsten ska kunna användas av alla 
institutioner och avdelningar, oavsett vil-
ka resurser i form av IT-personal de har.

 – Genom att välja en beprövad och 
dokumenterad lösning minskar person-
beroendet inom IT-området. Det är lätt 
att hyra in konsulthjälp och resurser vid 
behov. Institutioner blir inte beroende 

av egen lokal supportpersonal om de 
inte vill, men lösningen har en lättan-
vänd webbportal som gör även den lo-
kala användarsupporten effektiv, säger 
Malin Dahlén.

Tjänsten underlättar vardagen för 
många, något som Torbjörn Gustafs-
son Chorell, universitetslektor vid in-
stitutionen för idé- och lärdomshisto-
ria uppskattar.

 – Klienthanteringen innebär för oss 
att vi kunnat hålla utgifterna i schack. 
Tjänsten har visat sig vara kostnadsef-
fektiv för institutionerna och tidseffek-
tiv för personalen som får tid över till 
andra uppgifter inom sina ansvarsområ-
den. Även framöver ser vi att vi kommer 
att få loss lite mer resurser till kärnverk-
samheten och samtidigt öka flexibilite-
ten i supportorganisationen.

Även inom IT-avdelningen på Upp-
sala Clinical Research Center (UCR) är 
man positiva till tjänsten. Pär Lundqvist, 
Matts Högberg och Sören Gustafsson 
tycker alla tre att ett bra centralt verk-
tyg sparar både tid och pengar. 

 – Att springa runt och installera pro-
gram på varje enskild dator hör fornti-
den till. Det känns självklart att ha ett 
universitetsgemensamt verktyg, säger 
Pär Lundqvist och de andra nickar in-
stämmande.
Birgitta sinder wilén

Nu finns det möjlighet för alla institutioner och  
avdelningar att använda den centrala klienthanteringen  
som it-avdelningen erbjuder. det innebär att alla datorer  
kan hanteras med hjälp av ett särskilt verktyg, vilket bland 
annat medför att det blir lättare att installera nya  
programvaror och göra uppdateringar. 

HAllå DÄr  
Ann Fust, AvgÅende  
universitetsdirektör
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Är du intresserad av central klient-
hantering, kontakta malin dahlén på it-
avdelningen, malin.dahlen@uadm.uu.se


