TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014
”Lyssna på oss som ska använda det”
1
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Förord
I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt att IT har förändrat våra arbetssätt och vår arbetsmiljö radikalt. Hur gärna vi än skulle
vilja, så kan vi inte göra som en av de svarande i den här studien föredrar,
nämligen att använda: ”papper och penna för det går snabbare”. IT är här
för att stanna. Det är arbetsgivare och anställda tvungna att förhålla sig till.
Man kan tycka att det är självklart att de som ska använda systemen borde
vara de som formar hur de ser ut, men så är det inte i praktiken. Unionen
instämmer i synpunkten som en av de svarande i den här undersökningen
sätter ord på när hon skriver att ”[systemen] inte alltid [är] anpassade till
olika kategorier av användare. Jag vet att det går att bättre anpassa vilka
data som skall visas tillsammans för just mig eller [en] annan användare”.
Med dåligt fokus på användaren uppstår en distans mellan tekniken och
användaren. Det leder till att: ”IT- system lever sitt liv utan att tillfråga
användare”. Unionens tidigare undersökningar visar att tjänstemäns inflytande över sin egen IT-arbetsmiljö är bristfällig i det svenska arbetslivet.
Vidare är det viktigt att IT-system fungerar som ett stöd och en avlastning
för användarna. Ingen ska behöva känna att ordet DATA betyder Dubbelt
Arbete Till Alla, som en av de svarande skriver.
IT har påverkat strukturen och organisationen i arbetslivet, inte minst vad
gäller globalisering. Geografisk spridning av IT-support medför inte bara
att det rumsliga avståndet blir större. Det orsakar också svårigheter i form
av kommunikation, teknik, fortbildning och organisationsanpassning av
IT-supporten. Outsourcing lyfts fram som ett stort problem av många svarande i den här undersökningen.
Unionen är ett tjänstemannaförbund, så de flesta medlemmarna arbetar
med IT dagligen. Det medför strul, stress och frustration, men det har
också positiva aspekter som exempelvis att information blir mer lättillgänglig, att det går snabbare att hinna med jobbet och att man får större
frihet i tid och rum.
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Unionen har genomfört undersökningar av tjänstemännens IT-miljö
sedan 2008. I undersökningen år 2014 framgår att IT-strulet fortsätter,
men kanske finns det en strimma av ljusning någonstans bortom horisonten?
Rapporten är sammanställd av Anette Andersson, utredare på enheten för
Politik, Opinion och Påverkan (POP) och Tobias Brännemo, statistiker på
POP. Åsa Märs, sektionschef på POP, har varit projektledare.
Cecilia Beskow
Samhällspolitisk chef, Enheten för Politik, Opinion och Påverkan
Unionen, Förbundskontoret
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Inledning
Unionen genomför årligen en kartläggning av tjänstemäns IT-miljö i
arbetslivet. Syftet är att undersöka det här ur olika perspektiv. I rapporten
för 2013 beskrevs en situation där IT-strulet fortsätter, och där det inte
finns någon ljusning i sikte. Unionen gav konkreta förslag på hur IT-miljön kan förbättras. Det handlar om att anpassa systemen efter verksamheten, inte tvärtom, och om att utverka rutiner för användarmedverkan vid
nya och/eller förändrade IT-system. Unionen betonade vikten av IT som
en arbetsmiljöfråga, och att arbetet inte får styras av IT. Återkommande
kompetensutveckling för hantering av IT-systemen rekommenderades,
liksom vikten av att öka chefers arbetsmiljökunskaper.
I årets undersökning ställs samma frågor som tidigare år, för att möjliggöra kontinuitet. Enkäten 2014 har dock utökats med två öppna frågor.
Den första frågan är: ”Om du upplever problem med din IT-relaterade
arbetsmiljö, vad orsakar problemen enligt din uppfattning? Tänk brett,
alltså även utanför tekniken i sig”. 1026 personer besvarade den frågan.
Den andra öppna frågan var: ”Hur kan den IT-relaterade arbetsmiljön förbättras på din arbetsplats”? 1008 personer besvarade den frågan. Svaren
har grupperats i teman. Tanken med de öppna frågorna är att de svarande
ges möjlighet att beskriva sin IT-miljö med egna ord. De är användarna
som är experter på och i sitt arbete, så det är i deras synpunkter lösningar
ska sökas. I årets IT-undersökning breddas således innehållet, genom att
öppna upp för svarandes egna förslag och synpunkter.
Målgruppen i undersökningen är tjänstemän i privat sektor. Undersökningen är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterade webbpanel.
Materialet har samlats in genom en webbenkät under perioden 11/11- 25/11
2014. Totalt omfattar undersökningen 2047 besvarade enkäter.
Tjänstemännen har svarat på frågorna i en sexgradig skala. I redogörelsen nedan kommer resultaten att delas in i två block, ”instämmer” och
”instämmer inte”. Personer som svarar 4-6 instämmer, medan de som svarar 1-3 inte instämmer. I båda blocken varierar graden av ”instämmer”
eller ”instämmer inte”. Eftersom svarsalternativet ”vet ej” utelämnas i
redogörelsen kan det se ut som att någon procentenhet saknas i helheten.
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Tjänstemännens IT-miljö 2014
Det absolut grundläggande syftet med alla IT-system, oavsett vilket system som används, är att det ska vara ett stöd för användaren. Det ska
erbjuda bra förutsättningar, vara användarvänligt och ha positiva effekter
på arbetsmiljön. Arbetslivet och arbetsuppgifter ska stödjas och utvecklas
med hjälp av IT, inte bromsas eller försvåras. Bland mycket annat utgör IT
en viktig arbetsmiljöfaktor.
I den här rapporten avser ”IT-miljö” faktorer som är relaterade till informationsteknik, och som påverkar tjänstemän, deras arbetsliv och/eller privatliv.
Oavsett vilket system som används så är det centralt att systemen utvecklas på ett sätt som sätter användarens behov, arbetsuppgifter och förutsättningar i centrum. Det glöms ofta bort.

Användarna är experter på sitt arbete
För att uppnå en användarvänlig IT- miljö krävs utvecklingsprocesser
som har användaren i fokus. Man måste ge de tänkta användarna ett stort
inflytande över teknikens utformning och utveckling, samt över anpassningar av arbetsrutinerna i vardagen. Trots att en bra IT-miljö gynnar
både arbetsgivare och arbetstagare, och att inkludering av användare är
nödvändig för att uppnå det, så glöms användarperspektivet ofta bort vid
införande av nya IT-system. Det har framgått av Unionens tidigare ITundersökningar (Unionen, 2013, Unionen, 2012). Problemet har också
uppmärksammats av forskare. Exempelvis har Professor Bengt Sandblad
skrivit en checklista för en god arbetsmiljö vid datorstött arbete (Sandblad, 2013). Han ser det som väsentligt att all form av IT-utveckling anpassas till de människor som ska använda systemen.
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Användarcentrerad utveckling innebär att man har användarna,
deras arbete, behov och krav i fokus i alla steg av ett utvecklingsarbete, från initiering, via utveckling, till införandet och under
hela livscykeln, samt att man involverar dem på ett lämpligt sätt i
förändringsarbetet. Det finns många bra beskrivningar av hur en
användarcentrerad förändringsprocess kan och bör se ut. Utgångspunkten är att det är medarbetarna, användarna, som är experter
på sitt eget arbete. Ska de nya IT-stöden och de nya arbetsprocesserna bli bra och effektiva för verksamheten och för medarbetarna
måste man utgå från användarnas kunskaper, krav och behov
(Lind m.fl., 2011:14).

Det finns väl utarbetade riktlinjer för hur man kan designa IT-system som
är formade utifrån användarna och deras behov (Gulliksen m.fl., 2003).
Bland de öppna svaren i den här undersökningen är det trots detta vanligt
med uttalanden som: ”Att den [IT] utvecklas efter mina behov som användare” och: ”Fråga användarna vad vi behöver mer”. De svarande efterlyser inflytande och att användaren ska vara i centrum. Även de statistiska
resultaten visar att fokus på användaren är otillräckligt. Exempelvis saknar
många användare tillgång till utbildning när ny IT införs.
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Många användare får inte nödvändig utbildning på IT-systemen
Hur väl instämmer du i följande påstående om införande och utbildning kring ITsystemen på din arbetsplats?
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Jag har fått nödvändig
Vid uppgradering av IT-system IT-systemen har införts utifrån Jag har haft möjlighet att
information och utbildning för får jag nödvändig utbildning
tydliga och välförankrade påverka utformningen av nya
att använda IT-systemen på och tydliga instruktioner kring
idéer
arbetsrutiner i samband med
ett effektivt sätt
nyheter och förändringar, så
införandet av nya IT-system
jag kan jobba effektivare

Bild 1: På det andra och tredje påståendet sker en positiv förändring sedan 2013, men
den är mycket marginell.
Fördelningen av svarande som instämmer och inte instämmer i det första
påståendet, att de har fått nödvändig information och utbildning är jämnt
fördelad. Det liknar resultaten i förra årets undersökning. Resultaten
betyder inte bara att nästan hälften av tjänstemännen saknar tillgång till
nödvändig utbildning för att kunna använda IT på ett bra sätt som passar
arbetsuppgifterna och verksamheten. Det innebär också att samma antal
inte får del av den kraft utbildningen ger.
”Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver
medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är
trygga nog att våga byta jobb. Kompetensutveckling gagnar inte
bara de anställda utan också arbetsgivarna” (Unionens hjärtefråga
Kompetens ger kraft).
I IT-utbildning inkluderas inte bara att utveckla kunskap om befintliga
system, utan också att användarna ges nödvändig utbildning när system
uppgraderas. På påståendet att den svarande får det instämde 43 procent
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i 2013 års undersökning. I årets undersökning har antalet som instämmer
ökat en aning, medan antalet som inte instämmer har sjunkit lite. Liksom tidigare är det omkring hälften av de svarande som saknar nödvändig
utbildning vid uppgradering av IT-system.
Avsaknad av nödvändig utbildning är en återkommande synpunkt i de
öppna svaren. En god IT-utbildning kan minska IT:s styrning och öka
effektiviteten i arbetet. Satsningar på detta är en vinst för både arbetsgivaren och arbetstagaren.
”[Ge] utbildning så att verktygen inte blir styrande”.
”Introduktionsutbildning vid förändringar kan bli bättre för att
öka acceptansen och snabbt och effektivt få in medarbetarna i nya
mer effektiva arbetssätt”.
I undersökningen 2013 instämde 37 procent i påståendet att IT-systemen
har införts utifrån tydliga och välförankrade idéer. Hälften av de svarande
instämde inte. Dessa resultat förbättras något 2014 (bild 1). Årets resultat
visar på en liten förändring, men den är marginell så det går inte att säga
att idéer bakom IT-system har förankrats bättre hos användare år 2014 än
tidigare.
Sammantaget framträder en bild där tjänstemännens möjligheter till utbildning är bristfällig, och där införandet av nya IT-system ofta saknar en koppling till förankrade och tydliga idéer. Med de här bristerna följer dyra (och
onödiga) kostnader för dålig effektivitet vid IT-relaterat arbete.
”De negativa, och till stor del onödiga, kostnaderna för dåligt använd IT
idag kostar det svenska samhället flera 10-tals miljarder kronor per år!”
(Sandblad, 2005: 21). I samma artikel diskuterar Sandblad varför dessa
onödiga kostnader uppstår och vad kostnaderna består av. Det handlar
om ineffektiv systemutveckling, belastningsskador och hälsoproblem och
om låg användbarhet i IT-stöden.
Ett problem som många av de svarande har lyft i de öppna svaren handlar
om outsourcing av IT- support. Det här orsakar svårigheter i samband
med IT-användning.
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Outsourcing – en svårighet för många användare
I det öppna materialet1 beskriver många svarande outsourcing av IT-support till andra länder som ett stort problem, eller som en person uttrycker
det: ”Outsourcing är det största problemet. De som arbetar med systemen i [namn på land] är tyvärr inte kompetenta nog”. Frågan är om man
ens kan begära att personer som arbetar någon annanstans på jordklotet
ska ha kunskap om exempelvis bakomliggande idéer som påverkar ITanvändningen i svenska sammanhang och i en svensk kultur.
Med outsourcad support följer direkta och indirekta svårigheter
Outsourcingen medför svårigheter som språkförbistringar, kommunikationsproblem och svagheter i den tekniska kvaliteten. En person beskriver
att han:
Har jobbat på samma företag i 21 år. Från början hade vi support på
arbetsplatsen av företaget, sedan av [företagsnamn] i Sverige, sedan av
[företagsnamn] i [namn på land] med svenskspråkig personal, sedan
engelskspråkig personal, sedan bytte vi IT-support leverantör och
numera är det på en dålig telefonlinje av engelskspråkig personal med
kraftig (…) brytning. Det blir bara sämre och sämre, tar lång tid och
är svårjobbat med kommunikationen.
En konsekvens är att outsourcingen kräver att användaren har en kompetens som hon eller han inte borde behöva ha, nämligen kunskapen att
identifiera var IT-problemen finns och var de uppstår (i tekniken, organisationen eller någon annanstans). Symptomen (IT-strul) kan synas i
teknikanvändningen, fast uppstå i exempelvis organisationsfrågor. Det är
mycket begärt att en användare först ska identifiera problemet, och sedan
klara att definiera det på ett sätt som blir förståeligt och tydligt för en person som befinner sig i ett annat land. Den mentala belastningen på användaren blir hög (och onödig), när avståndet mellan användare och support
är stort.

1 I ett öppet material ges de svarande möjlighet att formulera svaren som de vill, på ett öppet
sätt och med egna ord.
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”[Det är en] stor nackdel att ha IT-avdelningen på distans i [namn
på land]. Det tar mycket mer av ens egen arbetstid och kräver
större IT-kunskap hos en själv” (tjänsteman).
Med outsourcingen följer en informell ansvarsförskjutning för en fungerande IT från organisationen till den enskilde användaren. Det synliggörs
av en svarande som skriver att:
Vid störning ska man ringa utomlands, få återkoppling inom 45 min.
Detta tar tid. Det mesta upplevs som ”finns i sjön” om man letar lösningar själv. Ibland fungerar det problemfritt, ibland inte. IT- systemen är säkert byggda och konstruerade i flera årtionden, finns ingen
koppling mellan dem. Det gäller att ha kunniga kollegor man kan fråga
när man ska in i något gammalt dosprogram från 70-talet.
Ett annat problem som följer av outsourcing är att användaren måste hantera den hårfina balansen mellan användbarhet och säkerhet. I de öppna
svaren har många nämnt svårigheter som olika inloggningar medför, speciellt om man arbetar i olika system som inte kommunicerar med varandra. Exempelvis menar en person att deras: ”omfattande säkerhetspolicy
medför begränsad eller långsam funktion”. När en person drabbas av den
här typen av användbarhetsbegränsningar, hur ska hon eller han veta om
ett specifikt problem uppstår som en följ av organisatoriska beslut eller om
det är tekniska hinder och ännu värre; hur ska en person som befinner sig
någon annanstans på jordklotet kunna veta det?
Svårigheten att identifiera vad som egentligen är problemet beskrivs av en
person som skriver att:
Jag jobbar på ett så kallat papperslöst kontor. Allting hänger på att
IT fungerar. Det är omöjligt att avgöra vad det är som gör att avbrott
inträffar. Svaret är oftast så tekniskt att användaren inte vet orsaken.
Jag tror själv att det handlar om att man vill begränsa kostnaderna och
minimerar kapaciteten......Således en kostnadsfråga enbart, tror jag.
Min frustation kostar inte företaget något. Mina eventuella kostnader
för merarbetet tas från annat konto....det vill säga belastar en annan
del av företaget.....
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Outsourcing som inte fungerar bra leder till ”stress och frustration samt
en massa onödig väntetid på grund av att helpdesk pratar andra språk och
ej förstår eller har den information som behövs för att hjälpa mig i min
fråga”, som en person beskriver det.
Outsourcing är en arbetsmiljöfråga
Hur ska man uppnå en god användbarhet? Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar strategisk och användarcentrerad IT-utveckling är
nödvändigt. Ett viktigt förhållningssätt i det arbetet är att tänka helhet,
alltså även utanför IT-systemet. Bland annat måste IT-systemet anpassas
efter arbetsrutinerna. Den tänkta användaren behöver ges möjlighet att ta
del i arbetet med att utveckla arbetsrutiner.

Användares inflytande över arbetsprocesser behöver förbättras
Sedan Unionen genomförde sin första IT-studie år 2008, och fram till
2013, så har andelen som beskriver att de inte ges inflytande över utformningen av arbetsrutiner när nya IT-system införs ökat konstant, från 44 till
66 procent (Unionen, 2013). Resultaten från år 2014 visar att ingen förbättring sker (se bild 1).
Användares låga inflytande och att förändringar genomförs ogenomtänkt orsakar fortsatt IT-strul
Det här problemet medför att ”förändringar genomförs ogenomtänkt
och utan att testa funktionaliteten först. De som använder ett system i
sitt arbete borde också vara de som testar förändringar av systemet, inte
externa konsulter som inte behöver lida av de kassa IT-tjänsterna”. Det
är användarna som är experter i sitt yrke, och som drabbas när ”IT system är skapade efter en viss process och sedan förändras processen men
inte verktyget. Systemen är ofta för krångliga att ändra i snabb takt”, som
en person beskriver det. För de här människorna ser verksamheten ut på
ett sätt och IT-systemen på ett annat. Sammantaget visar resultaten att
användbarheten, utbildning och användares inflytande är generellt undermåligt bland tjänstemän i Sverige.
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Det är jag, användaren, som är experten på mitt jobb. Fråga mig vilka
behov jag har!

Strulande IT-system medför konsekvenser för användaren. En person sätter ord på det här. Hon säger att ”allt är mer eller mindre beroende på att systemen fungerar som avsett. Det är sårbart, och upphov till irritation när det strular”. Frågan är då varför ingen positiv
utveckling sker när kunskapen om både vinster och konsekvenser
är allmän och vedertagen. En orsak skulle kunna vara komplexitet.2
Det framkommer i svaren på de öppna frågorna, där allt ifrån rent tekniska aspekter till ledarskap och organisationsfrågor beskrivs av de svarande.
Tjänstemännen i den här undersökningen har också svarat på frågor som
handlar om hur de uppfattar IT-systemen.

2 Den etablerade forskaren Wanda Orlikowski menar att människors bild av tekniken, hans/
hennes erfarenheter och bilder av vad man vill uppnå, organisationsstrukturen och kultur
påverkar hur vi använder och uppfattar IT (Orlikowski, 1992).
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Tjänstemännens uppfattning av IT-systemen
IT-systemen har stor betydelse för tjänstemän; alltifrån hur arbetet faktiskt kan utföras till individernas egen upplevelse av sin vardag. Genom
den här undersökningen söker Unionen kunskap om hur de svarande
tjänstemännen uppfattar IT-systemen.

Generellt behöver IT:s användbarhet förbättras
Hur väl instämmer du i följande påståenden kring IT-systemen på din arbetsplats?
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sig att använda
funktioner för att ångra/ändra
feltryckningar i flera steg

Bild 2: Mellan 54 och 62 procent instämmer i de positiva påståendena, men mellan 38
och 44 procent instämmer inte.
Antalet som uppger att de litar på IT-systemen är identiskt med resultatet i
undersökningen 2013. Det är allvarligt att så många användare inte litar på
systemen, eftersom risken är stor att man lägger ansvaret på sig själv som
användare för att det ska fungera. Det leder till ökad mental press. Tidigare forskning visar också att tillit är centralt i en organisation. Utan tillit
skulle inte en organisation och verksamheter fungera (Löfström, 2014).
En av de svarande lyfter upp bristen på tillit till IT på en generell nivå. Han
skriver att det finns ”misstroende i samhället mot IT-utvecklingen”.
Tillit till och genom IT behöver diskuteras och främjas i arbetet
med att förbättra IT-miljö och IT-användning på svenska arbetsplatser och i svenska organisationer
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Fyra av tio tycker att IT- systemen är svåra att använda
Bland de svarande i undersökningen 2014 är det 60 procent som svarar att
IT-systemen är lätta att lära sig använda, medan 38 procent inte tycker det.
Det är näst intill identiskt med resultaten för 2013. Det är allvarligt att så
många inte tycker att IT-systemen är lätta att använda. Här finns potential till besparingar för arbetsgivare och minskad stress och frustration för
användarna.
En aspekt av användbarhet är sökbarhet, att systemen är lätta att hitta i.
Även detta undersöks i Unionens årliga IT-studie. I årets undersökning
instämmer drygt hälften medan färre än hälften inte instämmer. Det är
marginella skillnader sedan 2013. Ett sätt att lösa problem med dålig sökbarhet är att undvika för stora system med överflödiga funktioner. En person sätter ord på det här i de öppna svaren. Hon säger att:
Jag upplever en tendens att man skaffar IT-system som är långt kraftfullare än vad som behövs för uppgiften. Komplexiteten gör att särskild personal måste avdelas för att jobba med dessa utöver dyra serviceavtal. Man kan undra om det inte vore bättre att fokusera mer på
själva kärnverksamheten. Många gånger kan mindre system vara att
föredra, [som är] specialdesignade för vissa uppgifter, än stora som ska
klara allt vilket gör dem både komplexa och tungrodda.

Många användare saknar lättanvända funktioner för att ångra en feltryckning
Resultaten visar att så många som 43 procent jobbar i system där det är
svårt att ångra eller ändra feltryckningar (bild 2).
Lättanvända funktioner för att ångra en feltryckning saknas i
många IT- system
Sammantaget är resultaten likartade för 2013 och 2014 vad gäller synen
på IT-systemen. Om vi backar ytterligare ett år så skedde ett stort tapp
på påståendet att IT-systemen är lätta att hitta i, mellan 2012 och 2013 års
undersökningar. Då föll antalet som instämde i påståendet med 10 procentenheter. Det har sjunkit ytterligare två procentenheter det här året.
Eventuellt ser vi en negativ trend här.
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Navigeringen i ett IT-system är beroende av många faktorer. Gränssnittets design3, att systemet är format utifrån det tänkta användningsområdet
och att det är anpassat till användarmiljön är givetvis viktigt. Det är också
viktigt att systemet speglar logiken i rutiner på arbetsplatserna och i organisationen, för annars blir det svårt för användaren att söka strategiskt utifrån bekanta referensramar. Det framgick av diagrammet i bild 1 att endast
28 procent av de svarande har haft möjlighet att påverka utformningen
av nya arbetsrutiner i samband med införande av ny IT. När de tänkta
användarna inte är en del av processen är det svårt för IT-utvecklarna och
designers att skapa en logik som liknar det övriga sammanhanget. Kontentan är att det finns ett samband mellan användares låga inflytande och
svårigheter att navigera i systemen.

IT-systemen påverkar det dagliga arbetet
Kanske finns det trots allt en avlägsen ljusning i sikte?
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positivt till min
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Bild 3: Åtta av tio tycker att IT-systemen underlättar utförandet av arbetet.
Antalet som tycker att IT- systemen underlättar deras arbete har stigit en
aning sedan 2013, men ökningen är marginell. En liknande positiv men
marginell förändring finner vi under påståendet att IT-systemen underlättar möjligheterna att jobba hemma och på distans.
3 Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara
eller programvara som användaren arbetar med. Användargränssnittet medger två saker:
Inmatning, som ger användaren möjlighet att påverka systemet Utdata, som ger systemet
möjlighet att presentera information och visa resultatet av användarens påverkan Interaktionen med användargränssnitt studeras framförallt inom området Människa-Dator-Interaktion
(MDI). http://sv.wikipedia.org Se också Sandblad, ”Design av Användargränssnitt”
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Antalet som tycker att de kan utföra sitt arbete med större självständighet har ökat med fem procentenheter år 2014, samtidigt som antalet som
inte instämmer i påståendet sjunkit sex procentenheter. Här sker en positiv förändring. Även om resultatet väcker en gnista av hopp, så är det för
tidigt att avgöra om förändringen bara är tillfällig. Det ska också nämnas
att trots en eventuell positiv förbättring så är det fortfarande mellan 20
och 30 procent av de svarande som inte instämmer i de positiva påståendena. Det är många människor. En av de svarande tjänstemännen ”önskar
att med det IT-system vi har kunde göra det möjligt att jobba hemifrån/
annan ort. Det skulle göra arbetet mer effektivt”. Det finns anledning att
följa den här utvecklingen i kommande undersökningar.
När det gäller andelen som tycker att IT-systemen bidrar på ett positivt
sätt till arbetsmiljön så har antalet som instämmer ökat en aning, från
58 till 61 procent. Liksom i undersökningen år 2013 är det en tredjedel
av de svarande som inte tycker att IT-systemen bidrar positivt till deras
arbetsmiljö.
De svarande har också fått svara på frågan hur väl de instämmer i påståenden som handlar om IT-systemens påverkan på det dagliga arbetet.

Kanske ett litet steg framåt har tagits år 2014…?
Hur väl instämmer du i följande påståenden kring IT-systemens påverkan på ditt dagliga
arbete?
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Bild 4: Nästan hälften, 45 procent, av de svarande tycker att IT-system är roliga och
engagerande att använda, men fler än hälften tycker inte det.
18

Rätt använt så kan IT-system bidra till lärande. Här sker en positiv men
liten förändring. Antalet som instämmer i påståendet att IT-systemen
bidrar till lärande och utveckling har ökat lite år 2014, samtidigt som antalet som inte instämmer har sjunkit. Det är dock fortfarande många användare som inte tycker att systemen bidrar till utveckling och lärande.
Det har också skett en liten ökning i resultaten gällande påståendet att
IT-systemen är roliga och engagerande att använda. Omvänt så har antalet som inte instämmer i påståendet sjunkit något. Även om siffrorna har
vänt en liten aning så måste det betonas att fler än hälften av de svarande
inte tycker IT-systemen är roliga och att de engagerar. Det är en hög siffra.
I undersökningen år 2013 instämde en tredjedel av de svarande i påståendet att IT-systemen på ett onödigt sätt styr hur hon eller han måste utföra
sina arbetsuppgifter. I årets undersökning har den siffran sjunkit. Omvänt
så har antalet som inte instämmer i påståendet stigit med sju procentenheter. Resultaten antyder att det har skett en minskning av IT-systemens
styrande effekt på arbetsuppgifter år 2014.
Resultatet på påståendet att de svarande behövde komplettera IT-systemen med egen utrustning är näst intill identiskt med resultaten år 2013.

… men i så fall är det ett myrsteg
Det är positivt att IT-systemens styrande effekt tycks ha minskat en liten
aning, men det finns synpunkter som visar att det behöver minskas ytterligare. Någon beskriver sig som helt styrd av datorn. En annan skriver att
”arbetet förväntas anpassas efter IT-systemet”. En tredje person skriver att:
”Vi har väldigt hårt styrda processer och sätt att arbeta i systemen som
hindrar flexibiliteten” och en fjärde att de har ”gamla rutiner som kostar
för mycket att rätta till. Därför låter man dem vara kvar i väntan på nya
system som inte kommer”.
De svarande beskriver hårt styrda processer och system som inte är
anpassade efter användarna
Problemet är att ”systemet aldrig anpassas efter oss, utan att vi tvingas
anpassa oss efter systemet”. En person beskriver att:
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[systemet] är bedrövligt uppsatt i vår koncern. Svindyra konsulter som
varit inkopplade som ej lyssnar på vår kunskap vad vi behöver få ut.
Vi kopplas upp på andra utländska koncernbolags system som ej är
anpassade för svenska skatteregler etc. Ingen utbildning finns trots att
andra koncernbolag redan infört systemet, så vi får testa och skriva
våra egna testdokument utan att kunna systemet.
Citatet speglar inte bara brist på tillgång till utbildning i systemen utan
också risk för styrande system, onödiga kostnader för arbetsgivaren och
frustrationer hos användarna. Man får en IT-relaterad arbetsmiljö liknande den konsulten Jonas Söderström beskriver som ett: ”Jävla skitsystem”.
Även om det statistiska materialet antyder att IT:s inflytande vid utförandet av arbetsuppgifter har minskat något, så visar de öppna svaren att det
är långt kvar innan användaren styr IT, istället för tvärt om.
Sammantaget sker en liten ökning av antalet personer som instämmer i de
positiva påståendena, samtidigt som antalet som inte instämmer sjunker
något. Skillnaderna är dock så små att det inte går att säkert säga att det är
en ljusning i sikte i tjänstemännens IT-miljö.

Inga förändringar i synen på förlorad arbetstid på grund av IT-strul
Föreställ dig en situation där IT-systemen fungerar felfritt/precis som önskat. Hur
mycket tid tror du att du skulle kunna spara varje dag om IT-systemen fungerade som
önskat?
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Bild 5: I genomsnitt beräknas tjänstemännen kunna spara 26,5 minuter per dag, om IT
fungerar felfritt.
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Diagrammet visar att det finns stora besparingar att hämta med fungerande IT-system. I genomsnitt kan 26,5 minuter per dag och tjänsteman
tjänas in, om IT fungerar felfritt. En klar majoritet av de svarande ser möjliga vinster i arbetstid om IT-systemen skulle fungera på ett önskvärt sätt.
Det är likt siffrorna för år 2013.
Arbetstid som förloras på grund av IT-strul medför miljardkostnader för
arbetsgivare och för samhället, som tabellen nedan visar.4

Yrkesverksamma medlemmar i Unionen december 2013

465 724

Medellön Unionen inklusive arbetsgivaravgifter och
kollektivavtalade försäkringar 2013

46 800

Kostnad i kronor per timme (176 timmar i månaden).

266

Genomsnitt timmar per dag som kan sparas

0,44

Arbetsdagar per år

220

Summa i miljarder kronor

12,0

Bild 6. IT-strul medför onödiga utgifter i miljardstorlek. Beräkningen grundas på resultatet
som presenteras i bild 5.
Kostnaderna för ineffektiv och oanvändbar IT uppgår till mellan 10 och
12 miljarder per år, beroende på om man endast räknar kostnader för förlorad arbetstid eller om man, som Sandblad har gjort, räknar kostnader
för ineffektiv systemutveckling, hälsoproblem och för låg användbarhet i
IT-stöden. Oavsett vilken räknemodell man väljer så kommer man fram
till samma slutsats: ineffektiv IT kostar samhälle och arbetsgivare många
miljarder i onödiga utgifter… varje år.

4 Beräkningen är genomförd på tjänstemän som är medlemmar i Unionen och är därmed en
relativt försiktig beräkning. Dessutom räknas enbart direkta kostnader, vilket innebär att indirekta kostnader i form av exempelvis stressade medarbetare eller i värsta fall sjukskrivningar
till följd av en dålig IT-arbetsmiljö inte ingår i beräkningen.

21

Kostnaderna för dåligt fungerande IT uppgår till miljardbelopp
Även om vissa siffror i undersökningen för 2014 antyder att en positiv
förändring vad gäller tjänstemäns IT-miljö kan skymtas i horisonten, så
visar andra siffror att det står stilla. Det är därför alltför tidigt att säga
om det bara är en slumpmässig skillnad, eller om det sker en vändning år
2014. Det som talar för att en vändning kan ha skett är att de marginella
förändringarna är synliga på flera av frågorna. Det som talar emot är att
det inte sker på alla frågor, och att många tjänstemän beskriver en strulig
IT-vardag i de öppna svaren.
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Sammanfattning, tjänstemännens IT-miljö
I Unionens IT-undersökning 2014 har samma frågor ställts som tidigare
år. På vissa frågor har inga förändringar skett sedan undersökningen 2013,
medan resultaten på några frågor antyder att en liten eller marginell positiv förändring har skett 2014. Förändringarna är så små så det inte går
att säga om det är tillfälligt, eller om det kanske går att ana en ljusning i
horisonten.
De tillfrågade tjänstemännen har lyft fram outsourcing av IT-support
som ett problem med konsekvenser som måste synliggöras. Det här är
viktigt för Unionen eftersom det handlar om medlemmarnas arbetsmiljö,
men det är också viktigt för arbetsgivare. Outsourcing handlar om slimmade organisationer och om ekonomiska besparingar, men de intjänade
resurserna förloras genom kostnader för IT-strul. Vidare har det framgått
att system som inte är lättanvända, logiska och överskådliga kommer att
utsätta användaren för ökad mental press och frustrationer. Även här har
brister i den IT-relaterade arbetsmiljön synliggjorts.
Generellt belyser resultaten IT-relaterade arbetsmiljöproblem, eftersom
IT är en fundamental del i tjänstemäns vardagsliv på jobbet. Att, som
exempel, arbeta i system som inte är engagerande eller som inte bidrar
till utveckling kan leda till att jobbet känns trist. Bristfällig utbildning och
system som inte är anpassade efter användarens behov kan leda till stress
och frustrationer.
När det gäller tjänstemännens bedömning av hur mycket arbetstid man
förlorar varje dag på grund av IT-strul har inga förändringar skett år 2014.
Resultaten visar att arbetsgivare kan tjäna in mycket arbetstid genom att ha
användaren i fokus när man utvecklar ny IT. Med användaren i centrum
skapar arbetsgivaren och IT-utvecklaren också en bättre arbetsmiljö för
de anställda (minskad stress och färre frustrationer). På sikt kan det ge
minskade kostnader för sjukskrivningar. Ineffektiv IT medför onödiga
kostnader i miljardstorlek för arbetsgivare och för samhället.
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Det finns brister och svårigheter i tjänstemännens IT-miljö, men några positiva
aspekter har också framkommit.
Brister och problem
yy Fler än sex av tio tjänstemän ges inte möjlighet att delta i utformandet
av nya rutiner när nya IT-system införs. Det är en orsak till det omfattande IT-strulet
yy Nästan fyra av tio tjänstemän litar inte på IT-systemen. Bristen på tillit
till systemen ökar användarens mentala press, och ska därför betraktas
som en arbetsmiljöfråga
yy Omkring hälften av tjänstemännen får inte tillgång till nödvändig
utbildning, både i befintliga system och när systemen uppgraderas
yy Nästan fyra av tio tycker inte att systemen är enkla att lära sig använda
yy En tredjedel tycker inte att IT-systemen bidrar positivt till deras arbetsmiljö
yy Mer än hälften tycker inte att IT-systemen är roliga och engagerande
att använda
yy Fyra av tio tycker inte att IT bidrar till personlig utveckling och lärande
yy 15 procent måste komplettera IT-systemen med privat utrustning
yy Nästan tre av tio tycker att IT-systemen på ett onödigt sätt styr hur de
utför sina arbetsuppgifter
yy En av tio tycker att IT-systemen fungerar som önskat
yy Tjänstemännen kan spara i genomsnitt 26,5 minuter per dag, om IT
fungerar felfritt
yy Outsourcing av IT-support är ett problem som medför språkförbistringar, kommunikationsproblem och tekniskt relaterade svårigheter.
Det förutsätter att den enskilde tjänstemannen kan identifiera var problemet sitter (i tekniken eller organisatoriskt) samt att hon/han ska
kunna förmedla det till distanssupporten
yy Komplexa, stora och ospecifika system med överflödiga funktioner försämrar användarvänligheten
yy Drygt fyra av tio instämmer inte i att IT-systemen har lättanvända
funktioner för att ångra en feltryckning
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Positiva resultat
yy Nästan åtta av tio tycker att IT underlättar deras arbete
yy Nästan sju av tio tycker att IT underlättar deras möjlighet till distansarbete
yy Sju av tio tycker att IT bidrar till att de kan arbeta mer självständigt
Unionen anser att arbetsgivare måste ta de fortgående IT-svårigheterna på allvar. Endast med ökade satsningar på en IT-utveckling
som sätter användaren i centrum kan den lilla gnista av hopp som
kanske, men bara kanske, har tänts på några av resultaten i den här
undersökningen fortsätta att brinna. Satsningar på användarvänlig
IT är samma sak som långsiktiga besparingar för arbetsgivare och
för samhället.
Unionen uppmanar arbetsgivare att ge anställda nödvändig ITrelaterad utbildning, att öka de tänkta användarnas inflytande över
processer och rutiner samt att införa systemen utifrån tydligt formulerade idéer. Vidare bör negativa konsekvenser av outsourcad
IT-support analyseras och motverkas.

Resultaten visar att det finns många IT-relaterade svårigheter och hinder.
Det synliggörs i undersökningar, gång på gång. När problem har synliggjorts, så det finns kunskap om problemens natur och konsekvenser måste
man gå vidare och söka lösningar. Många faktorer kommer att påverka hur
IT-utvecklingen och IT-användningen fungerar i praktiken. Det här kan
upplevas som svårt av arbetsgivare, eftersom man kan drabbas av känslan
`var ska jag börja´? Det viktigaste är dock att arbetsgivare tar ansvar för
att förbättringar sker. Ett litet steg är bättre än inget steg alls. Forskning
och samhälle har ett ansvar att erbjuda arbetsgivare stöd i det här arbetet.
För att bygga en användbar IT måste utvecklare, designers och
arbetsgivare betrakta de tänkta användarna som experter på sitt
arbete och sin önskade IT-miljö. Det är i deras upplevelse och synpunkter som konstruktiva och förankrade lösningar kan hittas.
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I årets undersökning ställdes två öppna frågor, där tjänstemännen gavs
möjlighet att formulera sina synpunkter och förslag på lösningar. Indirekt ger resultatet av de öppna frågorna exempel på att lösningar finns att
hämta i användarnas expertis. Några vanligt förekommande svar på de
öppna frågorna presenteras nedan.
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Hur skapas en bättre IT-miljö?
I en av de två öppna frågeställningarna ombads tjänstemännen ge förslag
på hur IT-miljön kan förbättras på den svarandes arbetsplats. Drygt tusen
förslag presenterade av de svarande. Synpunkterna kunde indelas i följande teman:
yy System, hårdvara och mjukvara
yy Design och utformning
yy Användning och användbarhet
yy Säkerhet och behörighet
yy Kartläggning, upphandling och uppdatering,
yy Organisation, ekonomi och fortbildning
yy Vet ej
yy Det är bra som det är
yy Övrigt.

System och design
Drömmen är att en dator står helt klar när jag kommer och om problem uppstår, kommer hjälpen ilande. Jag ska inte behöva krypa runt o
kolla kablar och flytta på tekniska prylar. Programmet skall vara enkelt
och smidigt.
Den citerade personen efterlyser enkelhet och smidighet i sin IT-miljö.
Likt många andras synpunkter är drömläget relaterat till själva tekniken.
Många förslag är generella, som önskningar om bättre prestanda, snabbare nätverk, bättre integration mellan system, nya system, en gemensam
ingång för alla system, bättre hårdvara och genomtänkt mjukvara, mer
intuitiv programvara, uppgraderade program till senaste versionen, satsa
mer resurser på teknisk utrustning (till exempel läsplattor), färre och
smartare system, tätare uppdateringar och så vidare.
Utöver de rent tekniska aspekterna så föreslår många förbättringar i designen och utformningen av tekniken. Då kan det handla om att utveckla
system som återspeglar arbetssättet. Förenklade och kortare sökvägar i
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databaserna, samt bättre struktur nämns också. Det ska finnas en logik
för alla nivåer. Vidare tycker de svarande att systemen är för stora, vilket
hindrar överblick. Teknikutvecklarna behöver förenkla, och ta bort alla
funktioner som det är uppenbart att utvecklarna själva tycker är viktiga,
men som inte är viktiga för användaren. Systemen ska ge ”mer automatisk
uppdatering. [Det är] fortfarande mycket knappande för ifyllande av data”.
De svarande efterlyser också bättre kravspecifikationer på hur programmen ska fungera. Man vill också ha tillgång till en karta över systemens
användargränssnitt.
Vissa svarande efterlyser förbättringar i den fysiska ergonomiska IT-miljön. Då handlar det om konkreta faktorer som höj- och sänkbart bord, fler
möjligheter till rörelse, större skärmar och bättre kontorsmöbler.

Anpassa min fysiska arbetsplats till mig som individuell användare
De fysiska arbetsplatserna bör anpassas efter den specifika användaren.
En person vill ha:
En viktig ergonomisk miljö där datormus är specifikt anpassad efter
individen och att dataskärm och arbetsljus fungerar perfekt samt att
man tar pauser i arbetet
Vidare ska ombyggnader av den fysiska arbetsmiljön genomföras med
fokus på en bra ergonomi, eller som en person uttrycker det: ”ergonomin
behöver förbättras efter införandet av så kallade drop-down arbetsplatser”.

Användning och användbarhet
Användbarhet och enkelhet nämns av många. Det ska vara lätt att hitta
i systemen. Manualerna ska vara användaranpassade och uppdelade på
enkla saker för personer som sällan använder systemen, och mer avancerade funktioner för användare som använder systemen ofta. De svarande
efterlyser också mer frihet och möjligheter att korrigera medvetna och/
eller omedvetna fel. Användarinflytande är en återkommande synpunkt.
Det handlar om att IT-utvecklare ska se slutanvändarnas behov, och om
att lyssna på användarnas förbättringsförslag. De svarande vill också
att IT-systemen anpassas till den tänkta uppgiften, eller som en person
uttrycker det.
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[IT-systemen ska] anpassas till användarens användningsfall i stället
för till administrationens användningsfall. T.ex., att tidrapporteringssystem är anpassade för ekonomiavdelningen i stället för mig som tidrapporterar.
Det handlar om att man vill ha IT-miljön: ”mer användarvänlig, [och att
man] hoppas att IT miljön ska utgå från behovet hos användarna istället
för vad IT människor tror att man vill ha”.

Säkerhet och behörighet
Balansen mellan säkerhet och användbarhet har också lyfts som ett förbättringsområde av de svarande. De efterlyser ett balanserat säkerhetstänk
med en gemensam inloggning till alla system, alternativt en förenklad
inloggning med färre lösenord. Tillåtelse till egen access och individuell
behörighet till de funktioner man behöver nämns också.

Kartläggning och upphandling
Vidare menar de svarande att arbetet med kartläggningar inför upphandlingar av IT-system behöver förbättras, det vill säga att ”någon kollar och
jämför olika alternativ/företag och även kollar med oss anställda som ska
arbeta i programmen innan man bestämmer sig och köper produkten”.
Man vill ha bättre förstudier och en inkludering av användare från början
i processen. Det handlar också om att det måste finnas ett tillitsfullt lyssnande på användarna, och att utvecklingen sker prestigelöst. En person
skriver att de ansvariga för IT-utvecklingen ska:
Lyssna på de personer som drabbas av IT systemen. Det blir ofta prestige och de som har ansvar ska visa att det är de som bestämmer och
även då rättfärdiga sina tidigare beslut som kanske varit mindre lyckade.
En bra kommunikation är viktigt i arbetet med att inkludera användare i
utvecklingsprocesser, för det måste kännas positivt för användaren. Det
får inte hamna i ett läge där någon känner att man bör ”köpa in en färdig
IT lösning så vi slipper vara `försökskaniner´”.

Lyssna på oss som ska använda IT så blir det bra
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Organisation, ekonomi och utbildning
Även organisatoriska och ekonomiska förbättringsområden beskrivs av de
svarande. Bland annat menar en person att:
Arbetsgivaren måste se möjligheten att om bättre utrustning införs, så
innebär det besparingar. Jag själv ska inte behöva ge en kostnadskalkyl på besparingarna. Jag ska bara behöva ge nödvändig input för att
arbetsgivaren ska kunna göra kalkylen.
Mellan raderna beskriver den här personen ett (inofficiellt?) ålagt ansvar
för den enskilde användaren att minska IT-kostnaderna.
En person som arbetar i ett IT-företag efterlyser större utrymme för kreativitet och frihet. Han skriver att:
Eftersom jag arbetar på ett stort IT företag så ligger vi nog redan i
framkant när det gäller teknologin. Däremot skulle jag önska att vi fick
vara lite mer kreativa och inte så hårt styrda.
Spjutspetsning av kompetens, har också nämnts. Det handlar om att
”anställa fler kompetenta personer som är avsedda att sköta vissa specifika
saker. Inte som nu när alla ska göra allt”. Vidare beskrivs önskemål om att
IT-personal hjälper till rent praktiskt vid uppdateringar i systemen. De
ansvariga bör ”skicka ut en tekniker när större uppdateringar i PCn görs.
Jag är ingen tekniker så det blir tidsödande och jobbigt att ändra inställningar i PCn”.
Andra förslag är att öka IT-avdelningens möjligheter att fatta egna beslut,
och att öka deras kunskap om användarnas arbetsrutiner. Någon uttrycker
att de vill ha ”IT-ansvariga som förstår våra problem. Helt enkelt att de
lyssnar”.
Ett förbättrat stöd till IT-ansvariga är en arbetsmiljöfråga. Materialet visar
att det finns en frustration som i värsta fall riktas mot dessa personer.
Exempelvis skriver en person att man ska ”ta bort nintendokonstruktörerna. Låt folk med logiskt tänkande och förståelse för tekniskt arbetssätt
utforma systemen”. Ett flertal skriver uttalanden som ”inkompetent ITsupport”, ”bättre support”, ”ny IT-chef ” och ”bättre IT-tekniker”. Det är
arbetsgivares ansvar att, i dialog med anställda, skapa en god organisation
och rätt förutsättningar för en fungerande IT-support. Ansvaret för IT-strul
får aldrig läggas på enskilda medarbetare.
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Jag som ska ge support måste få bra förutsättningar
De öppna svaren visar att det finns en frustration som riktas mot IT-ansvariga och mot personer som arbetar med IT-support.
Vidare efterlyser många av de svarande generellt förbättrad utbildning
kring IT. ”Inför aldrig IT-verktyg utan grundlig utbildning med riktig `hands on” träning´, som en person uttrycker det. ”Workshops med
verksamheten om hur [man] arbetar med systemen” föreslås som metod,
eftersom ”alla på arbetsplatsen behöver få gå grundläggande utbildning i
IT-systemet för att kunna utföra sina arbeten. Som det är nu tar saker för
lång tid då man inte har baskunskaper”.
Många av de svarande vet inte hur IT-miljön skulle kunna förbättras på
deras arbetsplats. Drygt 30 personer (av 1008) är nöjda med sin IT-miljö.
”Den är tokbra redan”, som en person uttrycker det. Mindre nöjd är den
person som skriver att ”vad som helst skulle göra det bättre”.
Vilka slutsatser kan dras av resultaten i enkäten, och av tjänstemännens
öppna svar?
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Slutsatser
I Unionens IT-undersökning 2013 presenterades följande förslag på hur
arbetsgivare kan utveckla en god IT-miljö.
yy IT-systemen ska vara anpassade till organisationen. Verksamheten ska
stödjas av systemen – inte tvärtom.
yy Rutiner för användarmedverkan vid nya och/eller förändrade IT-system ska vara tydliga och väl förankrade. Utformningen av användarmedverkan är en kritisk faktor.
yy Det ska vara en självklarhet att medarbetarna är med under hela införande-, genomförande- och uppföljningsprocessen.
yy De fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljöfrågorna ska väga tungt vid
utvärdering, införande och planering av IT-miljön.
yy Arbetet ska inte vara styrt och bundet av IT-miljön, utan miljön ska
vara anpassad efter arbetet.
yy IT-systemen ska vara anpassade till användarna, inte minst när det gäller rent tekniska lösningar som navigering, integration, svarstider och
driftsäkerhet.
yy En återkommande och individuellt anpassad kompetensutveckling så
att man kan hantera att använda IT-systemen effektivt och säkert.
yy För att IT-miljön ska bli bättre krävs goda arbetsmiljökunskaper från
ledning och chefer, särskilt om de arbetsmiljörisker som datorstött
arbete kan medföra (Unionen, 2014: 8).
Samtliga dessa slutsatser bekräftas i den här undersökningen, även om vissa
resultat ser något ljusare ut än i undersökningen 2013.

Resultaten i undersökningen 2014 ger underlag för ytterligare slutsatser

yy Organisationer som använder sig av outsourcad IT-support behöver
utreda och analysera konsekvenser som kommunikationsproblem,
språksvårigheter och ökad press på användarna i form av att han/hon
måste ha förmågan att identifiera var problemen sitter, i tekniken eller
i organisationen.
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yy Med outsourcingen följer en informell ansvarsförskjutning för en fungerande IT från organisationen till den enskilde användaren, genom att
hon/han måste ta praktiskt ansvar för en fungerande kommunikation
med IT-supporten.
yy Systemen behöver designas på ett sätt som främjar tillit, så att användaren tryggt kan `släppa taget´ och lita på att det håller, det vill säga att
minnesfunktioner, koordinationsfunktioner med mera belastar systemet, inte användaren.
yy Automatiska backupfunktioner behöver byggas in i systemen, så att
användaren kan lita på att utförda arbetsuppgifter inte förloras vid
eventuella avbrott i nätverk eller el. Det skulle stärka den generella til�liten till IT och därmed minska användarens mentala belastning.
yy Utveckla system som återspeglar arbetssättet och arbetsuppgifterna,
och som är designade utifrån organisationens och arbetets logik.
yy Undvik tunga och stora system med onödiga och/eller överflödiga
funktioner. Utveckla system som är mer specificerade för de tänkta
användarna och deras arbetsuppgifter.
yy Ett strategiskt och långsiktigt IT-perspektiv bör integreras som en självklar del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.
yy Den svåra balansen mellan användbarhet och säkerhet behöver lyftas
upp på agendan och diskuteras så att säkerheten kan behållas utan att
användaren drabbas av hinder och frustrationer.
yy Frustrationer riktas mot personer som arbetar med IT-support, och
mot övriga IT-ansvariga. Det behöver utvecklas strategiska förhållningssätt kring hur personer med dessa roller kan ges nödvändigt
socialt stöd och ännu viktigare; blicken måste lyftas från IT-support till
organisationen och arbetsgivaren. Det är där ansvaret finns.
yy Ge IT-ansvariga utrymme för kreativitet och inflytande.
yy Samhället har ett generellt ansvar att ge arbetsgivare stöd i arbetet för
en bra IT-miljö, och att främja deras samverkan med forskning
Slutligen, för att den antydan till ljusning som skymtar i årets resultat inte
ska bli ett steg fram, och två steg tillbaka de närmaste åren så måste ITutvecklare och arbetsgivare göra som en av de svarande uttrycker det:

Lyssna på oss som ska använda det
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Den här rapporten presenterar resultaten från Unionens undersökning av tjänstemäns IT-miljö 2014. För att möjliggöra kontinuitet har samma frågor ställts som tidigare år, men årets undersökning har utökats med två öppna frågeställningar. Genom att ge de
svarande möjlighet att uttrycka sina uppfattningar med egna ord
vill Unionen söka kunskap hos de som är experterna i sitt arbete,
IT-användarna.

Unionen har genomfört undersökningar av tjänstemäns IT-miljö
sedan 2008. I undersökningen år 2014 framgår att IT-strulet fortsätter, men kanske finns det en strimma av ljusning någonstans
bortom horisonten?

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vår vision är att skapa
trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vill du bli medlem? RIng
0770-870 870 eller bli medlem på unionen.se.
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Årets undersökning har en lösningsinriktad ambition. Det innebär att Unionen söker kunskap om hur IT-strul konkret kan minskas, som de svarande medlemmarna i Unionen ser det, samt om
det finns svårigheter som Unionen inte har uppmärksammat tidigare. Outsourcing av IT-support lyfts fram som problematiskt av
svarande.

