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Digital arbetsmiljö 

Den arbetsmiljö, med dess problem och möjligheter av såväl 

fysisk, psykosocial och kognitiv art, som blir resultatet av att 

arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras  

 

 

Digital arbetsmiljö – en kartläggning: 

Arbetsmiljöverket 2015:17 www.av.se 

 

  

Förebyggande 

• Bra och anpassad arbetsplats 

• Balans mellan krav och resurser 

• Variation 

• Återhämtning 

• Användbara IT-system  

• Användarinflytande 

• IT-skyddsrond!? 

• Kunskaper om ovanstående punkter  

 

Arbetsmiljöverket, Vision 

  

Tekniken 

• "Strul" 

• Användarvänlighet 

• Användbarhet 

• Införande 

• Kompetens 

 

  

Fysisk arbetsmiljö 

Ergonomi 

 Statisk belastning 

 Repetitiva rörelser 

 Fysiska besvär: Nacke, skuldror, armar 

 Se över hur utrustningen är utformad, placerad och används 

Stillasittande 
 Svaga muskler, skört skelett, ämnesomsättning, övervikt,  

förstoppning, ökad stresskänslighet.  

Bildskärm kan orsaka synbesvär 
• Synintensivt 

• Bildkvalitet, ljus, reflexer 

• Falsk närsynthet?  

  

Psykosocial arbetsmiljö 

 Arbetsmängd, tempo, svårighetsgrad (psykiska krav) 

 Ensidigt, upprepat, monotont arbete 

 Kontrollmöjligheter 

 Stimulans, lärande 

 Oklara förväntningar 

 Ständiga förändringar, otrygga anställningar 

 Bristande socialt stöd 

Digital arbetsmiljö – en kartläggning 
Arbetsmiljöverket 2015:17 
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AFS 2015:4 
Organisatorisk och social arbetsmiljö  

Syfte  

…främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa… 

 

• Arbetsbelastning 

• Arbetstider 

• Kränkande särbehandling 

 

 

 

  

Arbetsbelastning 

9 §  Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som 

tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det 

innebär att resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. 

 

 

AFS 2015:4 

  

Resurserna skall anpassas till kraven i arbetet 

Krav  

arbetsmängd, tidsramar, 

svårighetsgrad, känslomässig 

påfrestning, kognitiv belastning, 

otydlighet i arbetsuppgifter  

  

Resurser 

arbetsmetoder, redskap, kompetens, 

bemanning, handlingsutrymme, 

socialt stöd från chefer och kollegor, 

återkoppling, återhämtning   

  

Stressystemet är för korttidsbruk och  

för fysiskt krävande insatser 

Från Kerstin Wentz, AMM 

  

Återhämtning 

 

Sara Thomée 

Arbets- och miljömedicin 

  

Kognitiv arbetsmiljö 
Handlar om perception, uppmärksamhet, inlärning, 

minne, problemlösning, beslutsfattande….  
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Kognitiv arbetsmiljö 

 Kognitiv belastning, avbrott i tankegång 

 Onödig belastning på arbetsminnet 

 Svårigheter att tolka informationsmängder 

 Orienteringsproblem, bristande överblick 

 Beslutsfattande 

 Dåligt stöd för lärande 

 Många icke integrerade informationssystem 

 osv 

 
 

Digital arbetsmiljö – en kartläggning 
Arbetsmiljöverket 2015:17 

  

Multitasking – inte så smart! 
Eller: Vi kan bara göra en sak samtidigt!  

• Ökad produktion av stresshormoner 

• Överstimulerad hjärna ~ sämre tankeförmåga 

• Hjärnan belönas när den byter fokus  
– ”Tomma kalorier” 

– Ger lättstörd uppmärksamhet och dålig uthållighet  

• Ny information kan hamna i fel del av hjärnan  

Daniel J Levitin 
The Guardian 

2015-01-18 
Sara Thomée 

Arbets- och miljömedicin 

  

Mejlen…en källa till stress 

• Avbrott i arbetet, växla mellan uppgifter 
– kvantitet, kvalitet 

• Hög kognitiv belastning - ökad distraherbarhet 

• Begränsa hur ofta mejlen kollas  
– Minskad stress, ökat välbefinnande 

• Filter, prioritering, doodle, etc…  

• Kommunikationskultur 

 

Kushlev 2015, Galluch 2015, Mark 2012 

  

Arbetstider 

12 § Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att 

arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna 

– Skiftarbete 

– Nattarbete 

– Delade arbetspass 

– Övertidsarbete 

– Långa arbetspass 

– Ständig nåbarhet 
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Gränslöst arbete 

• Arbetsstress ”spiller över” på fritid/familj 

• Segmentering vs integrering 
– Gränskontroll 

• Obalans, bristande återhämtning 
– Ökad stress, relationsproblem, ohälsa, sämre prestation  

• Sociala normer och kultur 
– Vilket budskap sänds när chefen skickar mejl på söndagen? 

• Otydliga förväntningar – klargör! 
Derks mfl 2015 

Mellner 2016 

  

Arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön 

Gäller även distansarbete! 
 

• AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm 

• AFS 2012:5 Belastningsergonomi 

• AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  

• AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

  

www.av.se 

  

Utveckla och verka för en god digital 

arbetsmiljökultur! 
 

  

Exempel på verktyg  
Alla är gratis och tillgängliga på nätet. Kan hittas med hjälp av google... 

• IT-skyddsrond (Vision mfl) 

• Prevent:  
– IT-stress - enkät, tips & råd, diskussionsfrågor 
– Inför rätt IT  

• TCO Development Users Award 

• Arbetsmiljöverket: Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst 
arbetsliv  

• Unionen: Riktlinjer för gränslöst arbete 

• Mer… 

– Filmer från seminarium om digital arbetsmiljö på Gilla Jobbet okt 2017 

– Vision: Verktygslåda 

– Sunt arbetsliv 

  
http://www.prevent.se/Arbetsliv/artikel/ 
2014/sa-kan-it-stressen-minska/ 

För en mer detaljerad checklista:  

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

Digital-arbetsmiljo/IT-skyddsrond/ 
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http://www.prevent.se/enkat-itstress/ 

 

 

 

http://www.prevent.se/infor-ratt-it/ 

http://tcocertified.se/usersaward/ 

http://tcocertified.se/usersaward/
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