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Jan Gulliksen – “Gulan” 
• Vicerektor för Digitalisering
• Professor i Människa-

datorinteraktion
• Medlem av Sveriges 

Digitaliseringsråd
• Digital champion of Sweden

Digitaliseringens transformerande 
kraft

Lika rättigheter – likvärdig 
användning?
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Tillgänglighet

Traditionella kontorsarbetsmiljöer 
20 år av utveckling

– Ser ni utvecklingen?



2018-11-15

3

Digitalisering av undervisningen
20 år av utveckling

– Ser ni utvecklingen?
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Framtidens pedagogik

Blooms taxonomy and Flipped
Classroom

Remembering

Understanding

Applying

Analyzing
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Creating
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Två typer av digitalisering
Informationsdigitalisering (engelska: digitization) avser den 
process där analog information transformeras till digital 
information. Det innebär att informationen blir strukturerbar, 
sökbar och tillgänglig genom digitala kanaler. 
Samhällelig digitalisering (engelska: digitalization) är den 
förändring av samhälle, arbetsliv, verksamheter, 
teknikanvändning och de nya affärsmässiga förutsättningarna
som uppkommer genom de möjligheter som tekniken ger.
Den digitala tekniken ger oss möjlighet att göra saker på helt
andra sätt än vad vi kunnat göra förr, men den ger oss också
möjlighet att göra helt nya saker. 

”Digitalisering är den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt
svårare att över huvud taget särskilja från någon del av livet. Det innebär att individer
och organisationer kan kommunicera och utbyta information med andra människor, 
organisationer och sin omgivning på helt nya sätt. Digitaliseringen och användningen av
IT-baserade lösningar kan bidra till att öka tillgängligheten och effektiviteten både hos
företag och hos offentlig förvaltning”. (SOU 2014:13, SOU 2015:91)
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Ny teknik – nya affärsmodeller

Digitalisering – digital transformation
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Förarlösa bilar

…och det finns inga skäl att tro att det 
skulle minska

• Digitalisering, automatisering, robotisering

Frey, C. B., Osborne M. A. (2013). The 
Future Of Employment: How Susceptible 
Are Jobs To Computerisation?

Fölster, S. (2014). Vartannat jobb
automatiseras inom 20 år – utmaningar
för Sverige.
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The ICT world            is not enough

Companies can't find ICT specialists
Young people can't find jobs

Software Development Academy
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Vad är Digital Arbetsmiljö?
”Den arbetsmiljö, 
med dess problem 
och möjligheter av 
såväl fysisk, psyko-
social som kognitiv 
art, som blir 
resultatet av att 
arbetets stödsystem 
och verktyg 
digitaliseras.”

Tack!
Jan Gulliksen
gulliksen@kth.se


