
 

IT-stöd och arbetsmiljö 
Förstudierapport 

2017-05-30 

Version 1.0 



Göteborgs Stad intraservice  Förstudierapport 

  IT-stöd och arbetsmiljö 

 2017-05-30 Sida 2 (27) 

Versionshantering 

Datum Version Beskrivning Ändrat av 

2016-11-30 0.1 Förslag på mall David 

2016-12-20 0.2 Uppdaterat Teori och Omvärldsbevakning Sara 

2017-01-25 0.3 Uppdaterat Nulägesbeskrivning och Önskat läge Sara 

2017-02-14 0.4 Uppdaterat Sammanfattning, Berörda processer, 
Systematisk riskhantering, Prioritering av 

åtgärder samt Slutsats och Fortsatt arbete 

Sara 

2017-03-01 0.5 Uppdaterat Önskat läge och Fortsatt arbete Sara 

2017-03-06 0.9 Inväntar godkännande av projektägare David 

2017-05-30 1.0 Klar för publicering David 

 

Innehåll 
1. Sammanfattning _________________________________________________________ 4 

2. Inledning _______________________________________________________________ 4 

2.1 Bakgrund __________________________________________________________________ 4 

2.2 Syfte _______________________________________________________________________ 4 

2.3 Mål _______________________________________________________________________ 4 

2.4 Omfattning _________________________________________________________________ 4 

2.5 Avgränsningar ______________________________________________________________ 4 

2.6 Metod och tillvägagångssätt ____________________________________________________ 5 

3. Teori ___________________________________________________________________ 5 

3.1 Hur IT-stöd påverkar den digitala arbetsmiljön och vilka konsekvenser det kan få för 

användare och verksamhet __________________________________________________________ 5 

3.2 Vad är ett bra IT-stöd? ________________________________________________________ 5 

4. Omvärldsbevakning ______________________________________________________ 6 

4.1 Lokalt _____________________________________________________________________ 6 

4.2 Nationellt ___________________________________________________________________ 6 

5. Nulägesbeskrivning _______________________________________________________ 6 

5.1 Identifierade faktorer som påverkar den digitala arbetsmiljön ________________________ 6 

5.1.1 Lågt fokus på digital arbetsmiljö ___________________________________________________ 6 

5.1.2 Låg samverkan med verksamhet ____________________________________________________ 7 

5.1.3 Avsaknad av effektstyrning _______________________________________________________ 7 

5.1.4 Svårt att fatta beslut _____________________________________________________________ 7 



Göteborgs Stad intraservice  Förstudierapport 

  IT-stöd och arbetsmiljö 

 2017-05-30 Sida 3 (27) 

5.1.5 Övriga insikter _________________________________________________________________ 7 

6. Önskat läge ______________________________________________________________ 7 

6.1 Rekommenderade åtgärder ____________________________________________________ 7 

6.1.1 Systematisk riskhantering _________________________________________________________ 7 

6.1.2 Effektstyrning _________________________________________________________________ 10 

6.1.3 Att kombinera riskhantering och effektstyrning _______________________________________ 11 

6.1.4 Kommunikationskanaler _________________________________________________________ 12 

6.1.5 Fokusgrupp ___________________________________________________________________ 12 

6.2 Prioritering av åtgärder ______________________________________________________ 12 

6.3 Förväntade nyttor ___________________________________________________________ 13 

7. Fortsatt arbete __________________________________________________________ 13 

7.1 Pilotprojekt ________________________________________________________________ 13 

7.2 Förvaltning ________________________________________________________________ 13 

7.3 Kompetensspridning och erfarenhetsutbyte ______________________________________ 13 

8. Bilagor ________________________________________________________________ 14 

8.1 Tidig Riskbedömning Mall ____________________________________________________ 14 

8.2 Upphandling Riskbedömning Mall _____________________________________________ 23 

8.3 Uppdatering Riskbedömning Mall ______________________________________________ 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Göteborgs Stad intraservice  Förstudierapport 

  IT-stöd och arbetsmiljö 

 2017-05-30 Sida 4 (27) 

1. Sammanfattning 
Inom Göteborgs stad, precis som i samhället i stort, är fokuset på digital arbetsmiljö generellt 

lågt. För att öka fokus och bidra till en mer hållbar digital arbetsmiljö krävs ett systematiskt 

arbetssätt där man tidigt och kontinuerligt hanterar risker och oönskade effekter ur ett 

arbetsmiljöperspektiv. 

Denna förstudies rekommendation är att kombinera effektstyrning med systematisk riskhantering 

för att kunna identifiera, analysera, mäta och förhindra oönskade effekter i form av försämrad 

digital arbetsmiljö. Tidiga riskbedömningar, framtagande av riskhanteringsplaner och 

kontinuerlig riskhantering är viktiga aktiviteter i all tjänsteutveckling av IT-stöd för att säkra en 

god digital arbetsmiljö. 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Allt fler utför idag sina arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg och vi vet att digital 

arbetsmiljö har stor påverkan på användare. Med digital teknik utvecklas arbeten på ett helt nytt 

sätt. Digitala arbetsmiljöproblem blir därför allt viktigare att studera, förstå, åtgärda och 

förebygga. För att förbättra den digitala arbetsmiljön behövs kunskap, nya metoder och rutiner. 

Staden saknar ett systematiskt arbetssätt för att säkra arbetsmiljöperspektivet vid anskaffning av 

nya IT-stöd och vid förvaltning och utveckling av befintliga IT-stöd. Vi implementerar IT-stöd 

utan att tänka direkt på dess konsekvenser för arbetsmiljön. Vidare har det digitala perspektivet 

har ingen naturlig del i det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet 

Vi behöver säkra att IT-stöden stödjer verksamheten och inte upplevs som arbetsmiljöproblem. 

2.2 Syfte  

Syftet med projektet är att utifrån en nulägesbeskrivning ta fram förslag på en realistisk modell 

för att på bästa sätt kunna säkra arbetsmiljön vid införandet av nya IT-stöd. I slutändan handlar 

det om att kunna erbjuda tjänster med användarvänliga och effektiva IT-stöd till stadens 

användare, för att därmed förbygga och förbättra den digitala arbetsmiljön.  

2.3 Mål 

Målet med projektet är att ta fram ett förslag på modell för att bättre säkra 

arbetsmiljöperspektivet vid införandet nya av IT-stöd och vid versionsuppdatering.   

2.4 Omfattning 

För att komma fram till en modell som är genomförbar och som utgår från verkligheten görs 

först en nulägeanalys som utifrån problemområden och hypoteser beskriver vart någonstans det 

brister idag kring den digitala arbetsmiljön. Utifrån nulägesanalysen tog projektet fram 

prioriteringar med utgångspunkt i vilka åtgärder som ger störst nytta och skapar mest värde.  

2.5 Avgränsningar 

Det ingick inte i projektet att testa och pilota framtagen modell och utifrån detta komma med 

förbättringsförslag, dock rekommenderar projektet att det görs i nästa steg. 
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2.6 Metod och tillvägagångssätt  

Förstudien startade med ca 15 intervjuer med roller som på något sätt är involverade i 

implementering av IT-stöd. Bland annat intervjuades användare av IT-stöd, fackliga 

representanter, processledare för supportprocess, processledare arbetsmiljö och hälsa, 

upphandlingsbolaget och ansvarig för Göteborg Stads projektstyrningsmodell. Fokus för dessa 

intervjuer var att ta reda på hur staden arbetar med digital arbetsmiljö idag och vilka 

problemområden som finns. Därefter genomfördes workshops för att arbeta kring önskat läge 

och hur Intraservice och staden skulle kunna öka fokus på den digitala arbetsmiljön vid 

införande av nya IT-stöd. Utöver detta så har projektet gjort en omvärldsanalys, samt studerat 

mindre bra införande-projekt.  

3. Teori 

3.1 Hur IT-stöd påverkar den digitala arbetsmiljön och vilka konsekvenser det 

kan få för användare och verksamhet 

Digitaliseringen är en av de mest samhällsomvälvande processerna sedan industrialiseringen. Då 

allt fler utför allt mer av sina arbetsuppgifter med hjälp av digitala arbetsverktyg blir den digitala 

arbetsmiljön dominerande. Arbetsmiljöverkets rapport 2015:17 definierar digital arbetsmiljö 

som: 

”Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial 

som kognitiv art, som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg 

digitaliseras.” 

Digitaliseringen har utan tvekan bidragit till positiva effekter i och med möjligheter att utföra 

och utveckla verksamheter på helt nya sätt. Samtidigt ser man en problembild som kan kopplas 

till digitaliseringen i form av stillasittande, ökad stress och minskad egen kontroll. 

IT-stöd som inte är anpassade efter verksamheten och dess användare bidrar till försämringar av 

den digitala arbetsmiljön. En undermålig digital arbetsmiljö orsakar frustration och stress och 

ökar människors kognitiva belastning. På sikt kan dessa effekter leda till ohälsa. Konsekvenserna 

för verksamheten blir minskad effektivitet och ökade kostnader. 

 

3.2 Vad är ett bra IT-stöd? 

Bra IT-stöd stödjer verksamhetens övergripande mål och tillfredsställer slutanvändarnas behov. 

För att kunna avgöra om ett IT-stöd är bra eller inte måste man först formulera mätbara mål och 

kartlägga användarnas behov för att kunna testa i användning. 

Om ett IT-stöd ska skapa positiva effekter krävs att det underlättar arbetet och fungerar som ett 

stöd snarare än som ett hinder eller ett nödvändigt ont. Det är också viktigt att man som 

användare känner tillit till systemet och kan vara säker på att genomförda moment sparas och att 

information hanteras på ett säkert vis. 
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4. Omvärldsbevakning 
I samhället i stort är fokuset på den digitala arbetsmiljön lågt. Arbetsmiljöarbetet ägnas i mycket 

större utsträckning åt att inspektera fysisk arbetsmiljö och genomföra traditionella skyddsronder 

än att säkerställa kvaliteten i den digitala arbetsmiljön. 

Det finns tydliga kopplingar mellan undermålig digital arbetsmiljö och ohälsa, men det är få 

verksamheter som arbetar systematiskt med att säkra den digitala arbetsmiljön. Fackförbunden 

Unionen och Vision är de organisationer som kommit längst med att analysera nuvarande 

situation och komma med rekommendationer. 

4.1 Lokalt 

Skyddsombuden på Intraservice planerar att genomföra digitala skyddsronder som en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

4.2 Nationellt  

Unionen har sedan 2008 genomfört ett antal genomlysningar av tjänstemännens IT-miljö, den 

senaste genomfördes 2015, och publicerat rapporter med insikter och rekommendationer: 

http://www.unionen.se/filer/rapport/tjanstemannens-it-miljo-2015 

Fackförbundet Vision har gjort undersökningar om digital arbetsmiljö som resulterat i rapporter 

som bland andra verktyg såsom IT-skyddsrond och upphandlingsråd finns tillgängliga på deras 

webbsida:  

https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/Digital-arbetsmiljo/ 

Arbetsmiljöverket publicerade 2015 en rapport om digital arbetsmiljö som innehåller en 

kartläggning, effektgenomlysning och förslag till förbättringsåtgärder: 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/kunskapssammanstallningar/digital-

arbetsmiljo-kunskapssammanstallning/ 

5. Nulägesbeskrivning 

5.1 Identifierade faktorer som påverkar den digitala arbetsmiljön 

Under intervjuer och workshops har följande faktorer identifierats som har bäring på arbetet med 

att säkra en god digital arbetsmiljö: 

- Svårt att fatta beslut 

- Lågt fokus på digital arbetsmiljö 

- Låg samverkan med verksamhet 

- Avsaknad av effektstyrning 

5.1.1 Lågt fokus på digital arbetsmiljö 

Intraservice speglar tydligt samhället i stort gällande ett generellt lågt fokus på digital 

arbetsmiljö. Det finns en god medvetenhet om att införande av nya IT-stöd kan leda till 

försämrad digital arbetsmiljö, men det sker inget systematiskt arbete för att förhindra att detta 

sker.  
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Det görs inga riskbedömningar gällande den digitala arbetsmiljön inför förändringar och vare sig 

projektstyrningsmodellen eller upphandlingsprocessen stödjer arbetsmiljöfokus. I befintligt IT-

stöd för rapportering av arbetsskador och tillbud finns heller inget stöd för att rapportera sådant 

som rör digital arbetsmiljö. 

5.1.2 Låg samverkan med verksamhet 

Det är snarare regel än undantag att organisationer som utvecklar och/eller driftar IT-stöd inte 

samverkar tillräckligt med verksamheterna, och Intraservice har samma problem. Om man inte 

har förstått verksamhetens komplexitet är det lätt hänt att man bedriver IT-förändringsprojekt 

som rena IT-projekt istället för som verksamhetsprojekt och att man underskattar arbetsinsatsen 

som krävs för att få IT-stödet att fungera i verksamheten. Ofta kräver nya IT-stöd också 

förändringar av arbetsprocesserna och dessa tar ofta mycket längre tid att genomföra än själva 

införandet av det nya IT-stödet.  

5.1.3 Avsaknad av effektstyrning 

Effektstyrning innebär att tidigt och kontinuerligt styra mot önskade verksamhetseffekter i såväl 

nyutveckling som förvaltning. För att kunna effektstyra måste de önskade effekterna formuleras 

på ett sådant vis att de kan valideras i olika skeden av utvecklingen, lämpligen genom 

användningstester.  

Generellt formuleras mål gällande önskad verksamhetsnytta i början av nya projekt som drivs av 

Intraservice, men dessa mål följs inte upp och man arbetar inte aktivt med dem. Målen 

formuleras inte heller på ett sådant vis att man kontinuerligt kan mäta den önskade nyttan. Det är 

också otydligt vem som har ansvar för att den önskade nyttan uppstår. 

5.1.4 Svårt att fatta beslut 

För två år sedan gick Intraservice från att vara en ren utförarorganisation till att också bli en 

beställarorganisation och det är tydligt att detta inneburit påfrestningar för organisationen. I 

dagsläget märks en otydlighet i beslutsprocesserna som leder till osäkerhet. I vissa fall leder 

osäkerheten till en rädsla för att göra fel vilket resulterar i en ovilja att fatta beslut. 

5.1.5 Övriga insikter 

• Det saknas ett holistiskt systemperspektiv och man tenderar att tänka i stuprör och utgå 

ifrån att problem ska lösas med stora system. 

• Viktiga intressenter såsom inköp, upphandlingsbolaget och supportorganisationen 

kommer in för sent i processen och kan därför inte bidra med viktig kunskap i tid. 

 

6. Önskat läge 

6.1 Rekommenderade åtgärder 

6.1.1 Systematisk riskhantering 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) specificerar på 

följande vis hur arbetsmiljöarbetet ska gå till: 
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"Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa." 

I enlighet med denna föreskrift rekommenderas ett systematiskt arbetssätt för att säkra en god 

digital arbetsmiljö. Vid förändringar av IT-stöd är det nödvändigt att identifiera de 

arbetsmiljörisker som förändringen innebär och arbeta aktivt med dessa. När riskerna 

identifierats i en riskbedömning skall en handlingsplan för hantering av dessa tas fram, personen 

som är ansvarig för riskbedömningen ska säkerställa att detta sker. På detta vis kan man öka 

fokus på den digitala arbetsmiljön och säkerställa tät samverkan med verksamheten. 

 

Beroende på förändringens syfte och omfattning bör ansvarig för riskbedömningen göra en 

individuell bedömning av vilka intressenter som behöver delta. Rekommendationen är att en 

eller flera av följande bör delta på riskbedömningarna: 

• Verksamhetsrepresentant med kunskap om berörda arbetsprocesser och arbetsuppgifter, 

kan även vara en HR-representant 

• Användare som genomför berörda arbetsuppgifter 

• Skyddsombud med kunskaper om arbetsmiljön i berörd verksamhet 

• Projektledare från Intraservice 

• Användbarhetsspecialist från Intraservice 

• Processledare från Intraservice inom aktuellt tjänsteområde 

• Tjänsteansvarig för aktuellt tjänsteområde 
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• Systemarkitekt eller dylikt med kunskap om berörda IT-stöd 

• Representant från supportorganisationen med kunskap om support av berörda 

arbetsprocesser 

 

6.1.1.1 Tidig riskbedömning 

Tidigt i förändringsarbetet ska en riskbedömning genomföras med alla nödvändiga intressenter. 

Beroende på typ av projekt kan detta ske olika långt in i projektet. I ett förstudieprojekt skulle en 

tidig riskbedömning kunna vara en del i leveransen till ett senare utvecklingsprojekt. I ett 

utvecklingsprojekt skulle den tidiga riskbedömningen behöva ske innan faktisk utveckling 

startar. Rekommendationen är att den tidiga riskbedömningen genomförs så tidigt som möjligt 

efter den initiala verksamhetsanalysen, och allra senast innan faktisk utveckling sker. 

Utifrån den tidiga riskbedömningen tas en riskhanteringsplan fram som specificerar hur man ska 

arbeta med att minska riskerna. Vid större förändringar av projektets omfattning eller 

förutsättningar bör en ny riskbedömning genomföras.  

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig projektledare bör göra en individuell 

bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i 

riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan. 

 

Mall för tidig riskbedömning, se bilaga 8.1 Tidig Riskbedömning Mall 

 

6.1.1.2 Riskbedömning vid upphandling 

Vid upphandling skall riskbedömningar i form av kvalitetskontroller genomföras för alla 

leverantörer som är aktuella att gå vidare med. Syftet är att göra en bedömning av hur troligt det 

är att respektive leverantör kan leverera en produkt av hög kvalitet utan negativ inverkan på den 

digitala arbetsmiljön. En förutsättning för dessa kontroller är att projektet har identifierat och 

dokumenterat de viktigaste flödena av arbetsuppgifter och gjort en prioritering av vilken 

funktionalitet som är viktigast. 

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig projektledare bör göra en individuell 

bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i 

riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan. 

 

Typ av 

riskbedömning 

Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare 

Tidig Projektledare Projektledare 

Verksamhetsrepresentant 

Användare 

Användbarhetsspecialist 

Systemarkitekt 

Skyddsombud 

Processledare 

Tjänsteansvarig 

Supportrepresentant 
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Mall för upphandlingsriskbedömning, se bilaga 8.2 Upphandling Riskbedömning Mall 

 

6.1.1.3 Riskbedömning vid uppdatering 

Vid större förändringar av befintliga IT-stöd skall en uppdaterings-riskbedömning genomföras. 

Denna riskbedömning är mindre omfattande än den tidiga riskbedömningen och syftar till att 

minska risken för att uppdateringen skapar oönskade effekter i form av negativ påverkan på den 

digitala arbetsmiljön. Den bör genomföras så tidigt som möjligt så att det finns tid att genomföra 

risksänkande åtgärder innan uppdateringen sker. 

Följande deltagare rekommenderas, men ansvarig systemförvaltare bör göra en individuell 

bedömning av vilka intressenter som behöver delta för att kunna svara på frågorna i 

riskbedömningen och utarbeta en riskhanteringsplan. 

 

Mall för uppdateringsriskbedömning, se bilaga 8.3 Uppdatering Riskbedömning Mall 

 

6.1.2 Effektstyrning 

Negativ påverkan på den digitala arbetsmiljön är ett exempel på oönskade effekter som kan ske 

vid förändringar av IT-stöd. Effektstyrning innebär att tidigt och kontinuerligt formulera och 

mäta önskade effekter, och genom att effektstyra är det också möjligt att identifiera och styra 

undan från oönskade effekter i form av försämrad digital arbetsmiljö. 

Inom ramen för effektstyrningen rekommenderas att man tar fram en plan för mätningen av 

effekterna. Vissa effekter går att mäta tidigt, t.ex. kan man med hjälp av prototyper genomföra 

Typ av 

riskbedömning 

Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare 

Upphandling Projektledare Projektledare 

Verksamhetsrepresentant 

Användare 

Skyddsombud 

Användbarhetsspecialist 

Systemarkitekt 

Processledare 

Tjänsteansvarig 

Supportrepresentant 

 

Typ av 

riskbedömning 

Ansvarig Obligatoriska deltagare Valfria deltagare 

Uppdatering Systemförvaltare Systemförvaltare 

Verksamhetsrepresentant 

Användare 

Användbarhetsspecialist 

Systemarkitekt 

Skyddsombud 

Processledare 

Tjänsteansvarig 

Supportrepresentant 
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tidiga användningstest, medan vissa effekter inte kan mätas förrän efter slutleverans då det nya 

IT-stödet hunnit användas i verksamheten.  

Effektstyrning med fokus på digital arbetsmiljö möjliggör ett systematiskt och iterativt 

arbetsmiljöarbete som underlättar prioritering och beslutsfattande. Kontinuerliga 

användningstester i samverkan med verksamheten gör det möjligt att säkra kvaliteten och öka 

sannolikheten för att slutresultatet blir framgångsrikt. 

Exempel på metoder som kan användas för att Effektstyra:  

• Effektkartläggning 

• Nyttorealisering 

 

6.1.3 Att kombinera riskhantering och effektstyrning 

I början av ett förändringsprojekt bör en utförlig verksamhetsanalys genomföras där nuläge och 

önskat läge kartläggs. Här analyseras och prioriteras användare, arbetsprocesser dokumenteras 

och effektmål för förändringen specificeras. För att underlätta riskbedömningen som ska ske 

efter verksamhetsanalysen bör man ta del av frågorna från riskbedömningen innan man påbörjar 

analysen. 

Denna verksamhetsanalys är en förutsättning för såväl effektstyrning som riskhantering. Utifrån 

den initiala verksamhetsanalysen kan en första riskbedömning genomföras där risker för den 

digitala arbetsmiljön identifieras. En handlingsplan tas fram för hur dessa risker ska hanteras.  

Om kunskap saknas för att kunna bedöma en risk bör kompletterande verksamhetsanalys 

genomföras. Identifierade risker kan också ha bäring på effektmål eller övrig beskrivande 

dokumentation, t.ex. genom att specifika mål behöver formuleras, att beskrivna arbetsprocesser 

kompletteras med ny information eller att användare får en ny prioritering. 

När projektet kommit så långt att det går att effektstyra genom att validera lösningsförslag bör 

mätning ske av såväl önskade effekter i form av verksamhetsnytta som oönskade effekter i form 

av arbetsmiljörisker. 
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6.1.4 Kommunikationskanaler 

För att underlätta samverkan med verksamheten och öka fokus på digital arbetsmiljö behövs en 

tydlig kanal in till Intraservice som kan användas för frågor som rör digital arbetsmiljö. En 

ansvarig person bör utses som har till uppgift att hantera inflödet samt avgöra vilken typ av kanal 

som borde användas (t.ex. mailadress). En kommunikationsstrategi bör tas fram för hur 

information om denna kanal ska spridas i staden. 

6.1.5 Fokusgrupp 

För att underlätta samverkan med verksamheten och öka fokus på digital arbetsmiljö behövs en 

fokusgrupp som kan hantera dessa frågor. I detta forum skulle man kunna utbyta erfarenheter 

och dra lärdomar av tidigare införandeprojekt och förändringar av stadens IT-stöd. En ansvarig 

person bör utses som har till uppgift att hantera forumet. En kommunikationsstrategi bör tas fram 

för hur information om denna grupp ska spridas i staden. 

6.2 Prioritering av åtgärder 

Eftersom modellen för systematisk riskhantering, inklusive mallarna för riskbedömningar, är ny 

och oprövad är rekommendationen att denna används i ett pilotprojekt för att kunna utvärderas. 

Allra helst ett nyutvecklingsprojekt där man tänkt arbeta aktivt med nyttorealisering, då finns 

möjligheten att dels testa den systematiska riskhantering och dels testa kombinationen av 

riskhantering och effektstyrning med hjälp av nyttorealisering.  

Vi rekommenderar att avvakta med Kommunikationskanaler och Fokusgrupp. 
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6.3 Förväntade nyttor 

Genom att kombinera effektstyrning och systematisk riskhantering är det troligt att följande 

nyttor uppstår, som på sikt leder till en förbättrad digital arbetsmiljö: 

• Ökad kunskap om digital arbetsmiljö och riskfaktorer vid införande och förändringar av 

IT-stöd. 

• Förbättrad samverkan med berörda verksamheter. 

• Förbättrat beslutsunderlag som underlättar prioritering och inriktningsbeslut. 

• Utökade möjligheter till kontinuerlig kvalitetskontroll vid förändringar i IT-miljön. 

7. Fortsatt arbete 

7.1 Pilotprojekt 

Modellen för systematisk riskhantering inklusive riskbedömningar bör utvärderas i ett 

pilotprojekt. Allra helst ett nyutvecklingsprojekt där man tänkt arbeta aktivt med 

nyttorealisering, då finns möjligheten att dels testa den systematiska riskhanteringen och dels 

testa kombinationen av riskhantering och effektstyrning med hjälp av nyttorealisering. Under 

pilotprojektet bör riskbedömningarna jämföras med checklistor som används inom 

nyttorealisering för att identifiera och åtgärda eventuella överlapp. 

Utifrån lärdomar från pilotprojektet bör modellen uppdateras och överlämning till förvaltning 

planeras.   

7.2 Förvaltning 

Projektet rekommenderar att modellen för systematisk riskhantering inklusive riskbedömningar 

ska ägas och förvaltas av avdelningen HR Utveckling på Intraservice. 

7.3 Kompetensspridning och erfarenhetsutbyte 

Eftersom digital arbetsmiljö är ett aktuellt problemområde bör information om arbetet med att 

utveckla modellen spridas till övriga kommuner och liknande verksamheter som har intresse av 

att arbeta systematiskt med att förbättra sin digitala arbetsmiljö. På detta vis kan kunskap och 

erfarenheter utbytas för att ytterligare öka medvetenheten om hur man på bästa vis kan motverka 

ohälsa orsakad av bristande digital arbetsmiljö. 

  



 

8. Bilagor 

8.1 Tidig Riskbedömning Mall 

Syfte Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

1 Finns tydliga och mätbara mål 

för IT-stödets nytta? 

 Ja 

 Nej 

Utan mätbara mål går det inte att 
säkerställa att IT-stödet bidrar till 

en förbättrad arbetsmiljö. 

Utforska önskade 
verksamhetseffekter 

tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter 

och användbarhetsspecialister 

för att kunna formulera tydliga 

och mätbara mål. 

 

Yttre omständigheter Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

2 Kommer angränsande IT-stöd 

att vara stabila under projektets 

gång? 

 Ja 

 Nej 

 Inga 

angränsande system 

Om angränsande IT-stöd är i 
förändring, t.ex. i form av 

planerade uppgraderingar eller 
andra typer av förändring, finns 

risk för att det nya IT-stödets 

prestanda påverkas negativt. 

Utforska möjligheten att ändra 
tidplan för projektet alternativt 

påverka angränsande IT-stöds 
förändringar. 
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3 Kommer berörda verksamheter 

att vara stabila under projektets 

gång? 

 Ja 

 Nej 

Om berörda verksamheter är i 

förändring, t.ex. i form av 
omorganisationer eller andra 

större förändringar, finns risken 

att kunskapen om verksamhetens 

mål och behov snabbt blir 
inaktuell. Det blir då svårt att 

styra mot önskad nytta utan att 

först genomföra en ny 
verksamhetsanalys. 

Vid införande finns också risk för 

överbelastning i verksamheten. 

Utforska möjligheten att ändra 

tidplan för projektet alternativt 
påverka verksamhetens 

förändringsarbete. 

 

 

4 Finns möjlighet till en realistisk 

tidplan? 

 Ja 

 Nej 

En orimlig tidplan, t.ex. orsakad 
av hårda externa tidsgränser, kan 

leda till att verksamheten får 

dåliga förutsättningar för 
genomförande av förändringen. 

Konsekvensen av detta kan bli 

försämrad arbetsmiljö. 

Utforska möjligheter att 
förändra tidplanen alternativt 

minska omfattning eller 

tillsätta fler resurser till 
projektet. 

 

 

5 Är införande planerat till 

lämplig tidpunkt? 

 Ja 

 Nej 

 Inget planerat 

datum 

Om införande är planerat till 
olämplig tidpunkt, t.ex. samtidigt 

som annan stor förändring eller 

vid tidpunkt för hög 
arbetsbelastning, finns risk för 

överbelastning i verksamheten. 

Utforska möjligheten att ändra 
tidpunkt för införande 

alternativt påverka det som 

gör tidpunkten olämplig. 
 

 

Arbetsuppgifter Risk Åtgärdsförslag Kommentar 
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6 Är arbetsuppgifterna som det 

nya IT-stödet påverkar kända 

och dokumenterade? 

 Ja 

 Nej 

Saknas kunskap om 

arbetsuppgifterna är det inte 
troligt att det nya IT-stödet kan 

skapa nytta för användarna och 

verksamheten. 

Analysera och dokumentera 

arbetsuppgifterna genom 
observation av 

användningssituationen på 

plats i verksamheten 

tillsammans med 
verksamhetsrepresentant och 

användbarhetsspecialist.   

 

7 Är arbetsprocesserna som 

arbetsuppgifterna ingår i kända 

och dokumenterade? 

 Ja 

 Nej 

Saknas kunskap om 
arbetsprocesserna och 

användningssituationen finns risk 

för att man försämrar 

användarupplevelsen även om 
man har förbättrat den enskilda 

arbetsuppgiften. För att skapa 

positiva effekter måste alla 
uppgifter i en process kunna 

genomföras i ett flöde utan 

onödiga hinder. 

Analysera och dokumentera 
arbetsprocesserna genom 

observation av 

användningssituationen på 

plats i verksamheten 
tillsammans med 

verksamhetsrepresentant och 

användbarhetsspecialist.   
 

 

8 Finns det idag tillräckligt med 

tid för att utföra 

arbetsuppgifterna på ett 

tillfredsställande sätt? 

 Ja 

 Nej 

Om arbetsuppgifterna idag är 
tidspressade finns risk för att en 

förändring skapar stress och en 

försämrad arbetsmiljö. 

Formulera specifika mål för 
de tidspressade 

arbetsuppgifterna som anger 

hur lång tidsåtgång som är 
acceptabel. Planera 

användningstester där målen 

kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 
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9 Är arbetsuppgifterna mentalt 

krävande? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

Om arbetsuppgifterna idag är 

mentalt krävande, t.ex. p.g.a. 
komplexa uppgifter eller krav på 

hög precision, finns risk för att en 

förändring skapar högre mental 

belastning och en försämrad 
arbetsmiljö. 

Formulera specifika mål för 

mentalt krävande 
arbetsuppgifter som anger hur 

hög mental belastning som är 

acceptabel. Planera 

användningstester där målen 
kan utvärderas av 

verksamhetsrepresentanter. 

 

 

10 Ligger arbetsuppgifterna i linje 

med användarnas primära 

arbetsuppgifter? 

 Ja 

 Nej 

Arbetsuppgifter som inte ligger i 
linje med de primära 

arbetsuppgifterna, t.ex. olika 

former av administrativa 
uppgifter, ställer extra höga krav 

på att kunna utföras med 

minimalt med ansträngning för att 
inte ha negativ påverkan på de 

primära uppgifterna. 

Formulera specifika mål för 
de icke-primära 

arbetsuppgifterna som anger 

hur hög ansträngning som är 
acceptabel. Planera 

användningstester där målen 

kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 

 

 

11 Finns det möjlighet till 

erfarenhetsutbyte mellan 

arbetskamrater? 

 Ja 

 Nej 

Om möjlighet till 

erfarenhestutbyte saknas, t.ex. på 
grund av ensamarbete eller 

personberoende arbetsuppgifter, 

ställer detta extra höga krav på 
att arbetsuppgifterna ska kunna 

utföras självständigt. 

Formulera specifika mål som 

anger vilken arbetsinsats som 
är acceptabel för inlärning. 

Planera användningstester där 

målen kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 

 

 

12 Finns det frihet att bestämma 

hur och när arbetsuppgifterna 

ska utföras? 

 Ja 

 Nej 

Om frihet saknas, t.ex. på grund 

av strikta förordningar, ställer 
detta extra höga krav på att 

arbetsuppgifterna ska kunna 

genomföras på ett snabbt och 
smidigt vis.  

 

Formulera specifika mål som 

anger vilken arbetsinsats som 
är acceptabel för 

genomförande av uppgifterna. 

Planera användningstester där 
målen kan utvärderas av 

verksamhetsrepresentanter. 
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13 Är nuvarande supportbehov för 

arbetsuppgifterna rimligt? 

 Ja 

 Nej 

Om nuvarande supportbehov för 

arbetsuppgifterna är orimligt 
högt ställer detta extra höga krav 

på att arbetsuppgifterna ska 

kunna utföras på ett mer 

självständigt vis. Information bör 
inhämtas från 

supportorganisationen. 

Formulera specifika mål som 

anger vilken arbetsinsats som 
är acceptabel för att minska 

supportbehovet. Planera 

användningstester där målen 

kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 

 

 

Användare Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

14 Är framtida användare kända 

och prioriterade baserade på 

observationer från deras 

arbetsplatser? 

 Ja 

 Nej 

Utan tillräcklig kunskap om 
användare inklusive prioritering 

av dessa är det inte troligt att det 

nya IT-stödet kan skapa nytta för 
användarna och verksamheten.  

 

Analysera och dokumentera 
användarna genom 

observation av 

användningssituationen på 
plats i verksamheten 

tillsammans med 

verksamhetsrepresentant och 
användbarhetsspecialist. 

Prioritera sedan de olika 

användarna utifrån deras 
bidrag till önskade 

verksamhetseffekter. 

 

15 Kommer det att vara möjligt att 

genomföra användningstest 

med riktiga användare i verklig 

användningsmiljö under 

utvecklingen av det nya IT-

stödet? 

 Ja 

 Nej 

Utan tillgång till riktiga 

användare i verklig 
användningsmiljö går det inte att 

med säkerhet verifiera att IT-

stödet bidrar till önskade effekter. 

Utforska möjligheter att 

allokera användare från 
verksamheten till projektet 

alternativt identifiera liknande 

användare från andra 

verksamheter att använda som 
testpersoner. 
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16 Kommer IT-stödet att användas 

av användare med behov av 

tillgänglighets-anpassningar? 

 Nej 

 Ja 

IT-stöd som ska användas av 

användare som behöver 
tillgänglighetsanpassningar, t.ex. 

personer med 

funktionsnedsättningar, ställer 

höga krav på anpassning till 
dessa användares specifika behov 

för att bidra till en god 

arbetsmiljö. 
 

Kartlägg de användare som 

har behov av 
tillgänglighetsanpassningar 

och formulera specifika mål 

som anger hur deras 

användningsmål ska 
tillfredsställas. Planera 

användningstester där målen 

kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 

 

 

17 Kommer IT-stödet användas av 

högfrekventa användare under 

större delen av arbetsdagen? 

 Nej 

 Ja 

IT-stöd som ska fungera som 

primärt arbetsverktyg ställer 
extra höga krav på anpassning till 

den specifika arbetssituationen 

för att bidra till en god 
arbetsmiljö. 

Kartlägg de högfrekventa 

användarnas användningsmål 
och formulera specifika mål 

som anger hur dessa ska 

tillfredsställas. Planera 
användningstester där målen 

kan utvärderas av 

verksamhetsrepresentanter. 

 

18 Kommer IT-stödet användas av 

lågfrekventa användare som 

sällan kommer att använda det? 

 Nej 

 Ja 

IT-stöd som används sällan 
ställer extra höga krav på att 

kunna utföras med minimalt med 

ansträngning för att inte ha 
negativ påverkan på de primära 

uppgifterna.  

 

Kartlägg de lågfrekventa 
användarnas användningsmål 

och formulera specifika mål 

som anger hur dessa ska 
tillfredsställas. Planera 

användningstester där målen 

kan utvärderas av 
verksamhetsrepresentanter. 
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19 Kommer IT-stödet användas av 

både högfrekventa och 

lågfrekventa användare? 

 Nej 

 Ja 

Såväl högfrekventa som 

lågfrekventa användare av det 
nya IT-stödet ställer extra höga 

krav på anpassning till den 

specifika arbetssituationen, och 

de kan ofta vara motstridiga. Om 
IT-stödet ska fungera för båda 

typerna av användare blir 

utmaningen extra svår för att 
skapa önskade effekter. 

Utforska möjligheten att ändra 

omfattningen av projektet så 
att det primärt riktar sig till en 

mer homogen användargrupp.  

 

Alternativt utforska 
möjligheten att stödja 

arbetsuppgifterna på annat vis 

än med ett nytt IT-stöd, t.ex. 
med befintliga IT-stöd, 

alternativt om ett nytt IT-stöd 

kan ersätta ett eller flera 
befintliga IT-stöd. 

 

Förändring Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

20 I vilken grad kommer det nya 

IT-stödet att påverka befintliga 

arbetsprocesser? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Om arbetsprocesserna förändras 

i hög grad, t.ex. om man går från 
att genomföra arbetsuppgifter 

manuellt till att istället genomföra 

dem digitalt, blir förändringen 
mer omfattande och risken för 

påverkan på arbetsmiljön blir 

högre. 

Säkerställ tät kommunikation 

med verksamheterna inklusive 
stöd och utbildning inför 

införandet. Planera ett 

successivt införande av IT-
stödet med frekventa 

mätningar av önskad effekt. 

 

 

21 Kommer det nya IT-stödet att 

innebära att nya 

arbetsuppgifter behöver 

utföras? 

 Nej 

 Ja 

Nya arbetsuppgifter bidrar till 
ökad arbetsbelatsning vilket i sin 

tur kan leda till överbelastning. 

 

Utforska möjligheten att 
förenkla eller ta bort befintliga 

arbetsuppgifter för dem som 

får nya arbetsuppgifter 

tillsammans med 
verksamhetsrepresentanter. 

Alternativt fördela 

arbetsuppgifterna så att det 
blir optimalt för verksamheten. 
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22 I vilken grad kommer det nya 

IT-stödet att kräva 

utbildningsinsatser? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Ju högre utbildningsbehov desto 

högre risk för att verksamheterna 
behöver lång tid för att kunna dra 

nytta av IT-stödets positiva 

effekter. 

 

Utred utbildningsbehovet 

tillsammans med 
verksamhetsrepresentant och 

användbarhetsspecialist. Ta 

fram en plan för hur behovet 

ska tillfredsställas på kort och 
lång sikt. 

 

23 Hur allvarliga blir 

konsekvenserna för användaren 

om IT-stödet är otillgängligt? 

 Lindriga 

 Oroväckande 

 Kritiska 

Om konsekvenserna blir kritiska 
när IT-stödet inte är tillgängligt, 
t.ex. om användaren blir helt 

oförmögen att genomföra sina 

arbetsuppgifter, skapar detta hög 

risk för försämrad arbetsmiljö. 

Säkerställ frekventa 
prestanda- och 
integrationstest i samråd med 

verksamheten. 

 

 

24 Kommer det nya IT-stödet att 

kräva nya integrationer med 

andra IT-stöd? 

 Nej 

 Ja, fåtal 

 Ja, flertal 

Alla integrationer innebär risk för 
att prestandan blir påverkad av 

kommunikationsstörningar. Nya 
oprövade integrationer innebär 

en högre risk. 

Säkerställ frekventa 
prestanda- och 

integrationstest i samråd med 
verksamheten. 

 

 

25 I vilken grad kommer det nya 

IT-stödet att leda till minskad 

flexibilitet för användarna? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Minskad flexibilitet, t.ex. i form av 

färre alternativ för hur viss 
uppgift kan utföras, kan leda till 

försämrad upplevelse av kontroll 

vilket ökar risken för försämrad 
arbetsmiljö. 

 

Formulera specifika mål som 

anger vilken grad av 
flexibilitet som är nödvändig 

för att säkerställa positiva 

effekter. 
 

Säkerställ tät kommunikation 

med verksamheterna, planera 

ett successivt införande av IT-
stödet med frekventa 

mätningar av önskad effekt. 
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26 I vilken grad kommer det nya 

IT-stödet att leda till ökad 

övervakning av användarna? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Ökad övervakning, t.ex. i form av 

registrering av geografisk 
placering, kan leda till en 

upplevelse av bristande 

förtroende och ökad stress vilket 

ökar risken för försämrad 
arbetsmiljö. 

Formulera specifika mål som 

anger vilken grad av integritet 
som är nödvändig för att 

säkerställa positiva effekter. 

 

Säkerställ tät kommunikation 
med verksamheterna, planera 

ett successivt införande av IT-

stödet med frekventa 
mätningar av önskad effekt. 

 

27 I vilken grad kommer det nya 

IT-stödet att leda till minskad 

samverkan med andra 

människor? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Minskad samverkan, t.ex. på 
grund av mer ensamarbete och 

självadministration, kan leda till 
isolering vilket ökar risken för 

försämrad arbetsmiljö. 

Formulera specifika mål som 
anger vilken grad av 

samverkan som är nödvändig 
för att säkerställa positiva 

effekter. 

 
Säkerställ tät kommunikation 

med verksamheterna, planera 

ett successivt införande av IT-
stödet med frekventa 

mätningar av önskad effekt. 
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8.2 Upphandling Riskbedömning Mall 

Arbetssätt Risk Kommentar 

1 Kan leverantören redogöra för att de 

arbetar systematiskt med 

användbarhet? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar erfarenhet av 
systematiskt användarbarhetsarbete är det 

mindre troligt att de kan leverera en produkt 

som ger en god digital användarupplevelse. 

 

2 Kan leverantören regogöra för att de 

har erfarenhet av iterativ utveckling 

med kontinuerliga delleveranser? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar erfarenhet av iterativ 
utveckling är det mindre troligt att kontinuerliga 

kvalitetskontroller av delleveranser kommer att 

gå att genomföra. 

 

3 Kan leverantören regogöra för att de 

har erfarenhet av arbete med 

tillgänglighetsanpassningar för 

användare med 

funktionsnedsättningar? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar erfarenhet av 
tillgänglighetsanpassningar är det mindre 

troligt att de kommer att kunna leverera en 
produkt med god tillgänglighet som fungerar för 

användare med olika funktionsvariationer. 

 

4 Kan leverantören regogöra för att de 

arbetar systematiskt med kvalitet och 

förbättringar i samråd med sina 

kunder? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar erfarenhet av 

systematiskt och kundnära kvalitetsarbete är det 
mindre troligt att de arbetar med kontinuerliga 

förbättringar för att säkerställa en god digital 

användarupplevelse över tid. 

 

Om upphandlingen rör ett existerande IT-stöd: svara på frågorna 5-7.  

Vid nyutveckling svara istället på frågorna 8-11. 

Upphandling av existerande IT-stöd Risk Kommentar 

5 Kan leverantören tillhandahålla 

referenspersoner som använder IT-

stödet idag? 

 Ja 

 Nej 

 

Utan möjlighet att prata med befintliga 
användare av IT-stödet försvåras bedömningen 

av dess förmåga att skapa önskade effekter för 
verksamheten. 
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6 Kommer leverantören att kunna 

implementera det nya IT-stödet i 

delleveranser baserat på kundens 

prioritering? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar möjlighet att 

delleverera enligt kundens prioritering försvåras 
möjligheten att leverera i viktighetsordning och 

genomföra kontinuerliga kvalitetskontroller av 

önskad effekt. 

 

7 Kommer det att vara möjligt att 

genomföra användningstest av de 

viktigaste uppgiftsflödena i det 

existerande IT-stödet innan 

implementationen? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

Utan möjlighet att användningstesta går det inte 
att med säkerhet verifiera att IT-stödet bidrar 

till önskade effekter. 

 

Upphandling av nyutvecklat IT-stöd Risk Kommentar 

8 Kan leverantören tillhandahålla 

referenspersoner som använder andra 

IT-stöd som leverantören utvecklat? 

 Ja 

 Nej 

Utan möjlighet att prata med befintliga 

användare av andra IT-stöd som leverantören 
utvecklat försvåras bedömningen av 

leverantörens förmåga att skapa goda digitala 

användarupplevelser. 

 

9 Kommer leverantören att kunna 

utveckla det nya IT-stödet i 

delleveranser baserat på kundens 

prioritering? 

 Ja 

 Nej 

Om leverantören saknar möjlighet att utveckla 
enligt kundens prioritering försvåras 

möjligheten att utveckla i viktighetsordning och 

genomföra kontinuerliga kvalitetskontroller av 
önskad effekt. 

 

10 Kan leverantören redogöra för att de 

har erfarenhet av att arbeta med 

prototyper för användningstest? 

 Ja 

 Nej 

Utan prototyper försvåras möjligheten att 
validera design för att säkerställa att IT-stödet 

bidrar till önskade effekter. 

 

11 Kommer det att vara möjligt att 

genomföra användningstest av de 

viktigaste uppgiftsflödena under 

utvecklingen av det nya IT-stödet? 

 Ja 

 Delvis 

 Nej 

Utan möjlighet att användningstesta går det inte 
att med säkerhet verifiera att IT-stödet bidrar 

till önskade effekter. 
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8.3 Uppdatering Riskbedömning Mall 

Syfte Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

1 Finns tydliga och mätbara 

mål för IT-stödets nytta? 

 Ja 

 Nej 

Utan mätbara mål går det inte 
att säkerställa att IT-stödet 

bidrar till en förbättrad 

arbetsmiljö. 

Utforska önskade 
verksamhetseffekter tillsammans 

med verksamhetsrepresentanter 

och användbarhetsspecialister för 
att kunna formulera tydliga och 

mätbara mål. 

 

2 Kommer uppdateringen att 

bidra till att uppnå målen för 

IT-stödets nytta? 

 Ja 

 Nej 

Om uppdateringen inte bidrar 

till att skapa nytta bör man 
resonera kring lämpligheten i 

att genomföra den. 

Utforska möjligheten att inte 

genomföra uppdateringen 
alternativt genomföra den på ett 

annat sätt som skapar mer nytta 

för verksamheten. 

 

Yttre omständigheter Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

3 Kommer angränsande IT-

stöd att vara stabila när 

uppdateringen sker? 

 Ja 

 Nej 

 Inga 

angränsande system 

Om angränsande IT-stöd är i 
förändring, t.ex. i form av 

planerade uppgraderingar eller 
andra typer av förändring, finns 

risk för att prestandan påverkas 

negativt. 

Utforska möjligheten att ändra 
tidplan för uppdateringen 

alternativt påverka angränsande 
IT-stöds förändringar. 

 

 

4 Kommer berörda 

verksamheter att vara 

stabila när uppdateringen 

sker? 

 Ja 

 Nej 

Om berörda verksamheter är i 
förändring, t.ex. i form av 

omorganisationer eller andra 

större förändringar, finns risk 
för överbelastning i 

verksamheten. 

Utforska möjligheten att ändra 
tidplan för uppdateringen 

alternativt påverka verksamhetens 

förändringsarbete. 
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5 Finns möjlighet till en 

realistisk tidplan? 

 Ja 

 Nej 

En orimlig tidplan, t.ex. orsakad 

av hårda externa tidsgränser, 
kan leda till att verksamheten 

får dåliga förutsättningar för 

genomförande av förändringen. 

Konsekvensen av detta kan bli 
försämrad arbetsmiljö. 

Utforska möjligheter att förändra 

tidplanen alternativt minska 
omfattning eller tillsätta fler 

resurser till genomförandet av 

uppdateringen. 

 

6 Är uppdateringen planerad 

till lämplig tidpunkt? 

 Ja 

 Nej 

 Inget planerat 

datum 

Om uppdateringen är planerad 
till olämplig tidpunkt, t.ex. 
samtidigt som annan stor 

förändring eller vid tidpunkt för 

hög arbetsbelastning, finns risk 

för överbelastning i 
verksamheten. 

Utforska möjligheten att ändra 
tidpunkt för införande alternativt 
påverka det som gör tidpunkten 

olämplig. 

 

Arbetsuppgifter Risk Åtgärdsförslag Kommentar 

7 Är arbetsuppgifterna som 

uppdateringen påverkar 

kända och dokumenterade? 

 Ja 

 Nej 

Saknas kunskap om berörda 
arbetsuppgifter blir det svårt att 

förutspå konsekvenserna av 

uppdateringen för verksamheten 

och risken för oönskade effekter 
ökar. 

Analysera och dokumentera 
arbetsuppgifterna genom 

observation av 

användningssituationen på plats i 

verksamheten tillsammans med 
verksamhetsrepresentant och 

användbarhetsspecialist.   

 

8 I vilken grad kommer 

uppdateringen att påverka 

befintliga arbetsuppgifter? 

 Låg grad 

 Viss grad 

 Hög grad 

Om arbetsuppgifterna förändras 
i hög grad, t.ex. om man går 

från att genomföra uppgifter 

manuellt till att istället 

genomföra dem digitalt, blir 
förändringen mer omfattande 

och risken för påverkan på 

arbetsmiljön blir högre. 

Säkerställ tät kommunikation med 
verksamheterna, planera ett 

successivt genomförande av 

uppdateringen med frekventa 

mätningar av önskad effekt. 
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9 Hur allvarliga blir 

konsekvenserna för 

användaren om IT-stödet är 

otillgängligt? 

 Lindriga 

 Oroväckande 

 Kritiska 

Om konsekvenserna blir kritiska 

när IT-stödet inte är tillgängligt, 
t.ex. om användaren blir helt 

oförmögen att genomföra sina 

arbetsuppgifter, skapar detta 

hög risk för försämrad 
arbetsmiljö. 

Säkerställ frekventa prestanda- 

och integrationstest i samråd med 
verksamheten. 

 

10 Kommer det att vara möjligt 

att genomföra 

användningstest med riktiga 

användare i verklig 

användningsmiljö inför 

uppdateringen? 

 Ja 

 Nej 

Utan tillgång till riktiga 
användare i verklig 
användningsmiljö går det inte 

att med säkerhet verifiera att 

uppdateringen bidrar till 

önskade effekter. 

Utforska möjligheter att allokera 
användare från verksamheten till 
förändringsarbetet alternativt 

identifiera liknande användare 

från andra verksamheter att 

använda som testpersoner. 

 


