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Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering
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Syfte

• Att förstå den digitala arbetsplatsen på KTH hur diversifierad den 
är och kan vara med alla dess möjligheter och brister

• Att kunna beskriva både vad som är styrkor och brister i den 
digitala arbetsplatsen

• Att förstå vilka konsekvenser nuvarande digitala arbetsplats har i 
termer av kostnader och effektivitetsförluster och vilka potentiella 
vinster och effekter man skulle kunna uppnå om det förbättrades

• Ska utgöra ett underlag för strategiska beslut för verksamhetens 
utveckling och för att prioritera insatser i portföljstyrningsgruppen

Projekt: Den digitala arbetsplatsen
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2021-04-29 Footer 54

Hemarbetsmiljö
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Vad ger användarna de största 
frustrationerna?

• eISP

• CANVAS

• Outlook

• Schemaläggningssystemet

• Utläggsredovisning
• Agresso

• Zoom

• KTH Play

• Microsoft office

• Prisma

• Google scholar

• KTH Box

• Det kraschar

• Det går långsamt

• Jag lyckas inte hålla ordning på 
mina lösenord…

• Bristande kunskap

• Bristande support
• Organisatoriska problem

• Jag får inte använda det system jag 
vill

• Systemen hänger inte ihop

• Flera olika devices

• Systemet kräver att jag gör saker 
som jag inte förstår varför jag 
behöver göra
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Det är inte säkert att det är IT-systemet som är det som ger den 
största frustrationen!
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Vad är Digital Arbetsmiljö?

”Den arbetsmiljö, med dess 
problem och möjligheter av 
såväl fysisk, psyko-social 
som kognitiv art, som blir 
resultatet av att arbetets 
stödsystem och verktyg 

digitaliseras.”
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Lagar och förordningar

Arbetsmiljölagen (1977:116)
• “Ett arbete ska präglas av variation, 

social kontakt och samarbete, 
sammanhang mellan 
arbetsuppgifter, möjlighet till 
personlig och yrkesmässig 
utveckling, självbestämmande och 
yrkesmässigt ansvar.”

• Systematiskt Arbetsmiljöarbete

58

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
innebär att undersöka, genomföra 
och följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa. (AFS 
2001:1)

Centrala aktiviteter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet:

• undersökning av verksamheten
• bedömning av de risker som 

synliggjorts vid undersökningen
• åtgärder för att minska riskerna

• kontroll av att åtgärderna faktiskt 
har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Vad innebär systematiskt arbetsmiljöarbete?
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1. att säkerställa*) en arbetsmiljö som 
inte utsätter arbetstagare för 
ohälsa eller olycksfall och som är 
tillfredsställande med hänsyn till 
arbetets natur och den sociala och 
tekniska utvecklingen i samhället, 
och 

2. att främja att arbetsgivare och 
arbetstagare samverkar för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö.

*) med säkerställa menas att
arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på ett
systematiskt förebyggande sätt

Arbetsmiljölagen
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Arbetsmiljöns beskaffenhet (Kap.2, §1)

• Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala
och tekniska utvecklingen i samhället

• Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och
psykiskt avseende.

• Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i
utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings-
och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.

• Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbets-tagaren inte
utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 
Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstider beaktas. Starkt styrt eller
bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

• Det skall eftersträvas att arbetet ger möjlighet till variation, social kontakt och
samarbete samt sammanhang mellan enskildas arbetsuppgifter.

• Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjlighet till personlig och
yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar.
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Lagar och förordningar

Föreskriften AFS (1998:05)
• ”Arbete vid bildskärm som är starkt styrt eller 

bundet i fysiskt eller psykiskt avseende eller är 
ensidigt upprepat får normalt inte förekomma.”

• “System och program ska

– vara lämpligt utformade med hänsyn till 
arbetsuppgifter och användare

– vara lätta att använda, kunna anpassas till 
användarens kunskaps och erfarenhetsnivå

– ge återkoppling om det utförda arbetet
– visa information i format och takt som är 

anpassad till användaren.”

• Samt att särskild hänsyn ska tas till ergonomiska 
principer som gäller förmågan att uppfatta, förstå 
och bearbeta information

• Kontroll av arbetstagarens arbetsinsats via 
systemet inte får utföras utan dennes vetskap.
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• En ny Svensk standard: 
• ”Ergonomi vid människa-

systeminteraktion ― 
Användbarhetsrond”

• Svensk release i februari 2021

• KTH skulle kunna bli pionjärer i 
användningen av standarden och i 
att integrera användbarhetsronden 
i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

EN ISO-standard för digitala skyddsronder
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2021-04-28 Footer 64
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Uppdragsutbildning ”Digitaliseringen och 
arbetsmiljön”
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Digital Användbarhetsrond genomförd på 
Förvaltningsrätten i Göteborg 2020-02-18
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• Kartlägga användbarhetsproblem kopplat till den digitala 
arbetsmiljön

• Förutsättningar för att inkludera arbetssättet i SAM

Digital arbetsmiljö i SAM – Syfte 
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• Jan Gulliksen, vicerektor för digitalisering, gulliksen@kth.se

• Mikael Visén, HR-specialist, GVS, visen@kth.se
• Zlatko Mitrovic, Samordningschef, Användarstöd, IT-enheten, 

zlatko@kth.se
• Lena Niemi Birgersdotter, Arbetsmiljöspecialist, CBH-skolan, 

lenabi@kth.se

• Leif Svanblom, Arbetsmiljöhandläggare, GVS, leif@kth.se

Projektgrupp
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• 8 april – presentation av projektet på CSG

• Identifiering av arbetsplatser för inspektion och team för att 
genomföra inspektionerna

• Utbildning i Digitaliseringen och arbetsmiljön
• Workshop för anpassning av verktyg

• 1-15 maj – Genomförande av användbarhetsronder
• Återrapporteringsmöte, identifiering av möjliga åtgärder och 

prioritering
• 17 juni – avrapportering till CSG och planera framåt

Tidplan
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• Hur gick pilotförsöket?
• Förutsättningar för att integrera Digital Arbetsmiljö i SAM
• Hur för man ut det i verksamheten? Användbarhetsrond på 

institutionerna?
• Identifiera kompetensbehov – behövs andra sorters 

skyddsombud?
• Resursåtgång
• Hur väljer man ut vad som ska granskas?

– Representativa urval?
– Prioriterade insatsområden?

• Hur sammanfattar man identifierade problem ute i verksamheterna 
så att större åtgärder kan prioriteras på central nivå?
– Vad skickas till portföljstyrgruppen?
– Vad skickas till verksamhetsutveckling?

Återkoppling till CSG (ca juni 2021)
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Diskussion?

Digital Arbetsmiljö och den Digitala Arbetsplatsen på KTH
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