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___________________________________________________________________________  

Inledning:  Arbetsplatser  är den mest utvecklade arenan för att förebygga 

sjukdom. Stress som sjukdomstillstånd i arbetsmiljön har blivit allt 

vanligare. Tanken med studie är att se om det går att förebygga  

både stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser med hjälp av en 

teknisk uppfinning, ett hälsoarmband.  

Metod:  Systematisk litteraturöversikt där elva vetenskapliga artiklar 

använts som grund till resultatet. Artiklarna analyserades, 

bearbetades och granskades för att nå tillförlitlighet i resultatet. 

Resultat:  Resultatet visade på flertal metoder och möjligheter att identifiera 

riskfaktorer i ett tidigt stadium hos arbetstagare, med hjälp av 

hälsoarmband eller annan teknisk utrustning och på så sätt 

förebygga stress och psykisk ohälsa. 
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Diskussion:  Hälsoarmbandet kan vara en arbetsmetod för kommande 

generationer som ska ut i arbetslivet och även för dem som redan 

befinner sig där. Det är en innovation som kan utvecklas vidare. 
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__________________________________________________________________________ 

Introduction: Workplaces are the most developed arena for disease prevention. 

Stress as a disease condition in the work environment has become 

more common. The idea of this study is to see if it is possible to 

prevent both stress and mental health at workplaces with the help 

of a technical invention, a health bracelet. 

Method:  Systematic literature study, in which eleven scientific articles were 

used as the basis for the result. The articles were analyzed, 

processed and reviewed to achieve reliability in the result. 

Results:  The results showed several methods and possibilities for 

identifying risk factors at an early stage in employees, using health 
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bracelets or other technical equipment, thus preventing stress and 

mental illness. 

Discussion:  The health bracelet can be a working method for future 

generations who are going to work and also for those who are 

already there. It´s an innovation that can be developed further. 
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1. Introduktion 

1.1.  Inledning  

Enligt Pellmer och Wramner (2012) så är arbetsplatser den mest utvecklade arenan för att 

förebygga sjukdom. De förklarar att ett bredare synsätt håller på att tas fram när det kommer 

till att utveckla arbetsplatser, som en bas för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser. Många av oss har kanske någon gång suttit med på ett arbetsmöte där stämningen 

inte främjat till god arbetsmiljö, där samtalstonen varit för hård eller samspelet människor 

emellan inte lett till något bra samarbete. Möten där arbetstagare blivit utsatta för kränkningar 

och man önskat att mötesledare styrt upp diskussionen. Enligt Arbetsmiljöverket (2014) 

anmäldes 11000 arbetssjukdomar till Försäkringskassan under år 2013, i 900 av fallen gällde 

anmälningarna kränkande särbehandling. Orsakande faktorer som uppgavs var kränkning, 

mobbning, utfrysning och trakasserier. En kartläggning om Svenska möten och dess 

möteskultur i Svenska organisationer visade att yrkesarbetande tjänstemän i Svenska 

organisationer med minst 20 anställda deltog i snitt i interna möten 5 h per vecka (Svenska 

Möten, 2017) och vem har inte upplevt känslan av stress när man suttit flera timmar i ett 

konferensrum. Stress som sjukdomstillstånd i arbetsmiljön har blivit allt vanligare. Det är en 

omedveten försvarsreaktion hos arbetstagaren som utlöses av påfrestningar, som till exempel 

högt arbetstempo, stor arbetsmängd, ensidiga arbetsuppgifter eller konflikter. Stress gör att 

kroppen reagerar med ökad puls, förhöjt blodtryck och häftigare andning, musklerna blir 

spända och immunförsvaret aktiveras som ett resultat av att stresshormonerna, bland annat 

adrenalin, pumpas ut  (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). När det kommer till öppna 

kontorsmiljöer eller landskap så ger de också upphov till stress och koncentrationssvårigheter. 

När medarbetare hör andras konversationer så försvåras deras möjligheter till att arbeta ostört, 

eller till att kunna koncentrera sig på en krävande arbetsuppgift (Arbetsmiljöverket, 2016). I 

alla dessa fall ovan kan anställda drabbas av psykisk ohälsa med olika sjukdomstillstånd som 

följd som utbrändhet, högt blodtryck, stress och magproblem.  

I flertalet av dessa sjukskrivningar önskar vi att någon hade kunnat observera och 

uppmärksamma dess varningssignaler. De senaste åren har det skett ett antal värdefulla 

satsningar  med fokus på hälsofrämjande ledarskap och förbättrad möjlighet för arbetstagare 

att känna att man kan  påverka arbetsvillkoren, men fler insatser behövs (Pellmer et al., 2012). 

Psykisk ohälsa är något som 450 miljoner människor i världen lider av, vilket utgör cirka 14 

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Konfliker/
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procent av den globala sjukdomsbördan. Denna typ av sjukdomar orsakar betydande 

omkostnader för både samhälle och individ, i form av sjukfrånvaro, sjuk- och 

aktivitetsersättning (Vilhelmsson & Tengland, 2016 ).Inom Folkhälsomål 4, Hälsa i 

arbetslivet, behövs långsiktiga och även kortsiktiga insatser inom arbetslivet då arbetslivet har 

en stor inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa. Vi spenderar många timmar på vår 

arbetsplats varje dag och att inte trivas med sin arbetssituation har en negativ påverkan på 

hälsan och vi ser en ökning av arbetsrelaterad ohälsa i Sverige (Pellmer et al., 2012). Enligt 

internationell standard är den arbetsföra åldern 15-74 år, men i Sverige används måttet 20-64 

år (Ekonomifakta, 2019).  

För att förebygga stressrelaterade besvär och sjukdomar måste man se till att åtgärda det som 

är orsaken. Det kan ibland handla om att minska arbetsmängden för den som har för mycket 

att göra, att skapa variation och fler pauser för den med ensidigt arbete. Även inflytande och 

känslan av kontroll över sitt arbete och att man som arbetstagare har stöd från både 

medarbetare, chefer och från till exempel IT-system är betydelsefullt för att minska ohälsa 

(Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Därför är tanken med denna studie att se om det i ett tidigt 

stadium går att identifiera riskfaktorer hos arbetstagare i kontorsmiljöer med hjälp av digitala 

verktyg för att förebygga stress och psykisk ohälsa. 

 

1.2. Bakgrund 

Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa svarar idag för 45 % av alla kvinnors och 32 % av 

alla mäns sjukskrivningar i Sverige. Mellan år 2000-2016 undersöktes svenska primär- och 

sekundärpreventiva insatser som inkluderar arbetsplatser, för att förhindra eller minska 

sjukskrivning på grund av vanlig psykisk sjukdom. Det kartlades hur svensk lagstiftning och 

policys inom rehabiliteringsområdet förändrats, tillkommit och kontextuellt påverkat primär- 

och sekundärinsatserna. Dock fann man inga svenska studier om primärprevention på 

arbetsplatser (Bertilsson, Bejerholm & Ståhl, 2017). Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling (OECD) rapporterade år 2015 att 30- 40 % av all sjukfrånvaro i 

medlemsländerna var relaterade till psykisk ohälsa. Sjukfrånvaron från läkare hade 

diagnostiserats som ”mental ohälsa”, där patientens symtom var stress, depression, oro och 

nervositet (Roelen et al., 2017). Statistik visar att psykisk ohälsa i Sverige inom områden som 

ängslan, oro och ångest är som störst i storstadsregionerna, där den ligger mellan 32-37% och 
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att den är som lägst i glesbygden: 25-28%. Detta gäller då lätta och svåra besvär totalt sett 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). De arbetsorsakade besvären ökar och under det senaste året 

har nästan var fjärde svensk haft besvär som orsakats av deras arbete. Kvinnor är värre 

drabbade än män och det är stress och andra psykiska påfrestningar som är den vanligaste 

orsaken (SCB, 2014). 

Arbetsmiljöverket (tidigare Arbetarskyddsstyrelsen) har sedan den 1 juli 1994 ansvaret för 

den officiella statistiken om arbetsskador respektive arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har därför 

gjort en rapport om ”Arbetsorsakade besvär år 2018”. Undersökningen syftar till att kartlägga 

de hälsoproblem på den svenska arbetsmarknaden, som orsakats av arbetet. Nedan följer 

statistik taget ur rapporten (Arbetsmiljöverket, 2018). 

 

Bild 1. Typ av besvär, andel sysselsatta med besvär till följt av arbetet, efter kön, år 2018. I 

vart femte fall, 22 % av sysselsatta med besvär till följt av arbetet (ej medräknat egen-

företagare), kände arbetsgivaren inte till besvären (Arbetsmiljöverket, 2018), sidan 13. 
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Bild 2. Typ av besvär, andel av sysselsatta med besvär till följd av arbetet, efter åldersgrupp, 

år 2018. Sysselsatta i ålder 30–49 år hade mer besvär av psykosomatisk karaktär som oro, 

ångest, huvudvärk, sömnstörningar, symptom på depression. Problem med minnet, 

koncentrations-förmågan och tanke-förmågan, än gruppen yngre och äldre 

(Arbetsmiljöverket, 2018), sidan 15. 
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När ett hälsovårdsprogram gällande psykisk hälsa presenteras på en arbetsplats är det lätt att 

möta motstånd och det är inte alltid att alla är helt förstående. Svårigheter som kan uppkomma 

är att arbetsgivare tror att vinsten blir högre om de anställda arbetar fler timmar och inte kan 

se fördelarna med att utveckla ett hälsovårdsprogram. De kan också tro att kostnaden och 

tiden det tar för att hantera hälsovårdspolitik kommer påverka lönsamheten negativt. Även 

små arbetsplatser med få anställda anser att de sällan behöver hantera mental hälsa på samma 

sätt som stora företag, så de har ingen företagshälsovård inkopplad. Det finns även företag 

som anser sig ha otillräckliga resurser, för att kunna genomföra mentala hälsostrategier. 

Arbetsgivare kan vara rädda för oförutsägbara konsekvenser genom att ta itu med psykiska 

problem, då de tror att medvetenheten hos de anställda kommer resultera i ökad frånvaro och 

ersättningskrav. Dock gynnar alltid policys och utvecklingsprogram om mental hälsa 

arbetsplatser, företag och samhällen i stort. Genom förbättrad hälsa hos de anställda ökar 

produktiviteten vilket gagnar alla. Den enskilde individen, dess familj, arbetskamrater, chefer, 

företag, kommuner och nationer (WHO, 2005). 

1.2.1. Arbetsmiljö och arbetsrelaterad psykisk ohälsa som stress, depression, hjärt- och 

kärlsjukdomar, kränkande särbehandling och livsstilssjukdomar.  

Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, 

varav många kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar, men även andra sjukdomar som ryms 

inom ramen för det så kallade metabola syndromet som depression, magbesvär och 

smärttillstånd. Den som är stressad under en lång tid kan drabbas av utbrändhet eller 

utmattningssyndrom. Långvarig negativ stress kan också leda till depression. Stress är en 

huvudfaktor till flertalet sjukdomar som i sin tur är faktorer som går att påverka (Hjärt- och 

lungfonden, 2018).  

När en person drabbas av arbetsrelaterad stress ligger inte felet hos den enskilde individen, 

utan ofta i brister i hur arbetsplatsen är organiserad (Suntarbetsliv, 2015). Enligt Andersson 

och Ejlertsson (2009) så är stressforskningen en viktig del inom arbetslivet, vilken vilar på en 

fysiologisk grund. Att stress i arbetet är en konsekvens av både över- och underbelastning, 

samt avsaknad av egenkontroll och socialt stöd har länge varit en viktig del inom 

arbetsvetenskaplig forskning. För att åtgärda problemen med stress så kan en ökad samverkan 

mellan arbetsplatser, arbetsprocesser och organisationers utformning och styrning vara 

mycket givande för den arbetsvetenskapliga forskningen. Faktorer på arbetet som anses gynna 

mental hälsa är kontroll över när och hur arbete ska utföras och att kraven inte är högre än de 
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resurser som finns. Osäkra anställningsförhållanden är också en riskfaktor för mental ohälsa. 

Ryden och Stenström (2015) förklarar att stressfyllda livsändelser där människor förlorar sitt 

arbete, mister en närstående, skiljer sig eller tvingas flytta, tycks inte bara leda till ökad risk 

för att drabbas av depression, utan har också visat sig vara en riskfaktor för att insjukna i olika 

kroppssjukdomar. Det är därför viktigt att visa på att människor är olika sårbara och kan 

reagera väldigt olika, när de utsätts för stressfyllda händelser. Personlighetsfaktorer, sociala 

omständigheter och hur vi hanterar händelser (coping) har ett stort inflytande på hur 

belastningar och stress upplevs och om de bidrar till ohälsa. I Studien Associations between 

common diseases and work ability and sick leave among health care workers så kan man se 

att psykisk ohälsa och anställda med psykologiska problem ofta leder till låg produktivitet i 

arbetet och sjukskrivning, jämfört med anställda med helt vanliga sjukdomar (Van den Berg, 

Burdorf & Robroek, 2017).  

Vilhelmsson et al. (2016) menar på att höga krav på en arbetsplats är en riskfaktor för mental 

ohälsa exempelvis i form av depression, särskilt om arbetstagarens förutsättningar kombineras 

med lågt inflytande och dåligt stöd. Psykisk ohälsa är också en bidragande anledning till 

funktionsnedsatta år, YLD (years of life lived with any short-term or long-term health loss), 

förlorade år som präglats av sjukdom som till exempel depression. Depression är den näst 

vanligaste sjukdomen i majoriteten av alla länder enligt Global burden of disease omfattande 

undersökning av den globala folkhälsan år 2010. Risken för långtidssjukskrivning är stor, då 

depression och ångestsjukdomar står för 93 % av de sjukskrivningar som varar längre än två 

månader (Bertilsson et al., 2017). 

Kränkande särbehandling på arbetet är en kraftig psykisk belastning och det är därför viktigt 

att det finns handlingsplaner mot mobbing på arbetsplatser. Att utsättas för kränkande 

särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan i längden leda till allvarlig psykisk ohälsa 

(Andersson et al., 2013).  Att känna sig mobbad på sin arbetsplats kan vara fruktansvärt 

stressande och ge förödande kort- och långsiktiga konsekvenser i form av psykisk ohälsa 

(Pihl, Albertsen, Hogh & Sonderbo Andersen, 2016). 

I Sverige lever 1,8 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom, då det är vår vanligaste 

dödsorsak och står för mer än en tredjedel av alla dödsfall (Hjärt- och lungfonden, 2016). 

Psykiska påfrestningar har stor betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar eftersom 

stresshormonet ökar blodtrycket, blodsockret, blodfetterna och upplagringen av bukfett, vilka 

alla är riskfaktorer för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar 
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orsakar cirka 36 000 dödsfall årligen i Sverige och är den största folksjukdomen. Bland män 

löper arbetare och lägre tjänstemän 50 % högre risk att drabbas av hjärtinfarkt än högre 

tjänstemän, i samma ålder (Pellmer et al., 2012). Dålig psykosocial arbetsmiljö bidrar också 

till hjärtinfarkt (Andersson et al., 2009). Minskad hjärtfrekvensvariabilitet på natten eller 

sömnsvårigheter kan vara en potentiell orsak till att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

senare i livet visar en undersökning som är utförd på anställda, beroende på hur mycket stress 

de drabbats av under dagen (Jackowska, Dockray, Endrighi, Hendrikx & Steptoe, 2012). 

Även ilska och fientlighet har visat ha ett skadligt inflytande på hälsan. Genom efterforskning 

har man funnit att förhöjd puls, under stress visar tecken på hjärtkärlsjukdom under 

prekliniska studier. Vidare rapporterar en metaanalys att personer som är aggressiva eller 

fientliga uppvisar högre blodtryck. Större blodtrycksreaktioner i stressiga situationer har 

också varit relaterade till efterföljande kardiovaskulära sjukdomar (Jennings, Pardini & 

Matteews, 2016).  

Livsstilssjukdomar som högt blodtryck, depression, läkemedelsmissbruk, stroke och övervikt 

är sjukdomar som ökar i industrialiserade länder där människorna också lever allt längre. 

Orsaken till livsstilssjukdomar är livsstilen, faktorer i kosten och den yttre miljön. Bristande 

fysisk aktivitet, för mycket mat och stress verka vara centrala orsaksfaktorer för att få 

livsstilssjukdomar senare i livet (Medibas, 2013). Enligt professor emeritus Ruth Bonita är det 

en myt att man inte kan göra något åt livsstilssjukdomar, då de beror på alltifrån hur 

arbetsmarknaden premierar en hälsosam personal, till hur vi planerar infrastrukturen och vilka 

lagar som bestäms för befolkningens hälsa. Det är inte bara upp till individen att välja rätt 

livsstil (Svenska Läkaresällskapet, 2016).  

1.2.2. Prevention 

Genom användning av ett hälsoarmband går det att mäta till exempel arbetstagares puls, 

blodtryck och stressnivå. Vilket gör att man senare kan få fram ett mätresultat och på så sätt 

möjliggöra en kartläggning av stressen och vad den beror på, för att därefter sätta in 

preventiva insatser. Stress i sin tur påverkar om arbetstagaren får högt blodtryck eller hjärt- 

och kärlsjukdomar (Hjärt och lungfonden, 2018). Däremot kan det vara svårt att fånga in 

resultat som pekar på depression, mobbing eller ångest, men med hjälp av stressresultaten och 

arbetstagaren själv så går det att koppla in företagshälsovården, eller att arbetstagaren själv 

vänder sig till sin husläkare för att få hjälp med att kontrollera sitt blodtryck, få utskrivet 

mediciner eller bli beordrad vila och sjukskrivning i förebyggande syfte. Vid lite allvarligare 
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fall kan även fackförbund eller arbetsmiljöverket kopplas in, för att kontrollera arbetsmiljön 

eller arbetstagarnas arbetssituation (Arbetsmiljöverket, 2018). Det finns också andra 

behandlingsalternativ som kan vara aktuella, som att få prata med en psykolog eller en 

sjukgymnast till exempel. Ett professionellt stöd är viktigt. En förändring i livsstilsfaktorer är 

ofta nödvändig i behandlingen, både kropp och själ behöver vårdas. De individuella 

förutsättningarna hos arbetstagare är mycket olika och sambanden kropp, själ och omgivning 

är mycket komplexa. Det är viktigt att förstå helheten för att kunna förändra sin situation och 

finna en balans mellan påfrestningar och vila (Stressmottagningen, u.å.). 

 

Psykiska problem som depression, ångest, missbruk och stress är vanliga sjukdomar som 

påverkar individer, deras familjer och medarbetare. Dessutom har de en direkt inverkan på 

arbetsplatser genom ökad frånvaro, minskad produktivitet och ökade kostnader. Psykiska 

problem är resultatet av ett komplext samspel mellan biologiska, psykologiska, sociala och 

miljömässiga faktorer. Det finns ökande bevis på att båda arbetets innehåll och sammanhang 

kan spela en stor roll i utvecklingen av mental hälsa och problem på arbetsplatsen 

(Hjärnfonden, 2017). 

 

I Japan använder man i ganska stor utsträckning, djup andning som en metod för att minska 

stress. I en studie med universitetsstudenter försökte man komma fram till om avslappnande 

metoder som djup andning kunde förbättra eller minska stressnivåerna. Det psykologiska 

tillståndet av stress utvärderades med hjälp av mätningar, medan den biologiska profilen av 

stress detekterades genom mätning av hjärtfrekvensen och spyttkortisol. Genom flertalet av 

olika mätningar och tekniker och metoder kanske det går att förhindra uppkomsten av stress 

om man bara kan finna orsaken till dess uppkomst. I studien hittade man ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor (Perciavalle et al., 2017). 

1.2.3. General Data Protection Regulation (GDPR) – Dataskyddsförordningen 

Att mäta hälsa, även om det är för ett gott syfte, kan likaledes inkräkta på den personliga 

integriteten. EU:s nya dataskyddsförordning antogs den 27 April, 2016 och trädde i kraft 25 

Maj, 2018. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2018) är det viktig att varje 

organisation följer den, då de som behandlar personuppgifter tvingas inte bara att följa den 

nya lagstiftningen utan också att visa att de uppfyller de krav som dataskyddsförordningen 

står för. Genom den nya förordningen ges mindre tolkningsutrymme på nationell nivå, men 
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inom hälso- och sjukvården finns fortfarande möjligheter till kompletterande lagstiftning, 

eftersom det är ett område där EU tillåter nationell lagstiftning.  

 

De viktigaste förändringarna för hälso- och sjukvården i den nya dataskyddsförordningen är 

att uppgifter inte används eller tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person. Alla 

pseudonymiserade uppgifter bör betraktas som personuppgifter. Genom förordningen införs 

också nya definitioner för personuppgifter som rör hälsa, genetiska data och biometriska 

uppgifter:  

 

• Uppgifter om hälsa: Personuppgifter som rör en fysisk persons fysiska eller psykiska 

hälsa, inbegripet tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster, vilka ger 

information om dennes hälsostatus. 

 

• Genetiska uppgifter: Personuppgifter som rör nedärvda eller förvärvade genetiska 

kännetecken för en fysisk person, vilka ger unik information om denna fysiska persons 

fysiologi eller hälsa och vilka framför allt härrör från en analys av ett biologiskt prov 

från den fysiska personen i fråga. 

 

• Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst 

till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 

 

Den rättsliga grunden för laglig behandling av personuppgifter är nästan densamma som i 

direktivet från år 1995. En viktig förändring  i och med GDPR är att som laglig behandling 

räknas inte längre den intresseavvägning som myndigheter tidigare åberopade som grund för 

sin behandling. Enligt förordningen måste myndigheter (inklusive offentliga sjukhus och 

övriga vårdgivare) numera kunna ange en laglig grund för sin behandling. I Sverige finns den 

lagliga grunden för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården huvudsakligen 

i patientdatalagen. Andra lagliga grunder för att behandla personuppgifter i förordningen är:  

 

• Att den registrerade har gett sitt medgivande. 

 



15 
 

• Att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, i vilket den registrerade är 

part. 

 

• Att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

registeransvarige. 

 

• Att behandlingen är nödvändig för att skydda vitala intressen för den registrerade 

eller en annan fysisk person (liv eller död) 

 

• Att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller vid 

myndighetsutövning. 

 

I stort sett kommer den nya lagstiftningen ha en oförändrad inverkan på forskningen inom 

många områden men de förändringar som införts bör man ta hänsyn till, genom att arbeta med 

nuvarande tillsynsstrategier, såsom etiska kommitténs godkännande. 

 

1.3. Problemformulering  

Denna studies syfte är att se om det finns stöd i forskning för att förebygga stress på 

arbetsplatser med hjälp av digitala verktyg. Kan sådan teknik användas för att identifiera 

riskfaktorer hos arbetstagare i ett tidigt stadium och på så sätt hinna signalera, innan den 

anställdes psykiska hälsa påverkats allt för negativt. Genom att granska kvalitativa och 

kvantitativa, vetenskapliga artiklar där forskare utför mätningar på människor som sportar 

eller där forskare undersöker patienter inom vården med eller utan psykisk ohälsa, eller via 

undersökningar om kränkande särbehandling på arbetsplatser. Även studier gällande 

ledarskap och mötestekniker kanske kan ge svar på denna studies syfte. Att också ha i 

beaktande att det är av största vikt att ta hänsyn till GDPR, så inga identifierbara uppgifter går 

att tillskrivas en fysisk person eller hamnar i felaktiga händer. 
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1.4. Syfte 

Att belysa om det finns aspekter i kontorsmiljöer som kan påverka individens hälsa, samt om 

stress i dessa miljöer kan kartläggas och förebyggas med hjälp av digitala verktyg. 
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2. Metod 

Metod: Systematisk litteraturstudie.  

I följande avsnitt beskrivs hur studien planerats och genomförts.  

 

2.1. Studiedesign 

Med hjälp av en systematisk litteraturstudie utfördes forskning och kritiskt granskning av 

litteratur och data från redan publicerade vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien är baserad 

på redan existerande forskningsresultat och målet var att belysa det befintliga kunskapsläget 

inom det valda syftet. Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa studier och en induktiv 

analysmetod har fakta inhämtats och bearbetats. Via en omfattande sökning av vetenskapliga 

artiklar så valdes elva studier ut för granskning och analys, med hänsyn till validitet, 

reliabilitet och lämplighet för undersökningens intention (Forsberg & Wengström, 2008). För 

att finna framträdande mönster och teman i texterna genomfördes analys i linje med Bryman 

(2011). 

 

2.2. Sökord 

Då studien är omfattande så valdes många, olika sökord och kombinationer. Sökorden 

sammanställdes på olika sätt, även med AND, vilka presenteras i tabell 1. 

 

2.3. Val av databaser 

Sökningar har genomförts i World Cat Discovery, då flertalet inriktningar går att finna där 

som till exempel psykisk ohälsa, organisation, ledarskap, arbetsmiljö och fysisk aktivitet. 

Denna sökmotor når bibliotek världen över. Val av databaser går att se i tabell 1. 

 

2.4. Inklusion- och exklutionskriterier 

För att avgränsa sökresultaten av artiklarna så valdes oftast samma inklusions- och 

exklusionskriterier. Studierna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed, vara i fulltext 
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och inte publicerade längre än fem år tillbaka för att få så aktuella forskningsresultat som 

möjligt. Vid väldigt många träffar minskades årtalen ned till de senaste två åren.  

I Studien Noncontact Pressure-Based Sleep/Wake Discrimination så ville de få fram 

deltagarnas sömnkvalitet så därför försökte de mäta om personen i sängen var vaken eller sov 

(sleep/wake classification). Men i detta fall så använde de ett specifikt mätsystem som inte 

var i kontakt med personen i fråga, då mätsystemet var monterat under madrassen. Därför 

uteslöts denna artikel (Walsh, McLoone, Ronda, Duffy & Czeisler, 2017). 

 

2.5. Etiska aspekter   

Eftersom EU:s nya dataskyddsförordning GDPR eller General Data Protection Regulation 

trädde i kraft 25 Maj, 2018 så måste detta tas i beaktande när genomgång av de vetenskapliga 

artiklarna görs. Då flertal av de studier som var gjorda innan detta datum, kanske inte är 

godkända enligt lag idag. Det är därför väldigt viktigt att värna om individers integritet då 

möjligheten att samla in data om individer har ökat enormt och är en konsekvens av 

digitaliseringen (Previa, u.å.).  

Litteraturstudier sammanställer ett urval av redan utförda studier och behöver därför inget 

godkännande från en etisk kommitté (Bryman, 2015). Men i valet av artiklar har hänsyn tagits  

till att de etiska riktlinjerna följs och till de tillvägagångssätt man använts sig av. Genom mer 

noggrann genomgång av de artiklar jag valt, så kommer jag mer tydligt studera hur de använt 

sig av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

2.6. Redovisning av sökprocessen 

Då denna litteraturstudie är en produkt som ännu inte finns, så bygger valen av sökord på 

syftet, om det går att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser med hjälp av ett 

hälsoarmband. Sökprocessen resulterade därför i många olika studier som senare sållades bort 

för mer relevanta artiklar som kom att granskas och analyseras djupare. I Sverige skiljer man 

på svår och lättare psykisk sjukdom, där det senare begreppet är ifrågasatt och bör undvikas. 

Istället används det mer internationella begreppet common mental disorders (CMD). I och 
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med denna information utökades sökorden, då tidigare bara ”mental illness, mental health och 

mental disorders användes (Bertilsson et al., 2017). 

 

2.7. Datainsamling och urval 

Artiklarna har sökts via olika databaser, se tabell 1. Inklusionskriterier som användes vid 

urval av artiklar var att de skulle vara publicerade inom intervallet 5-10 år, för att få senast 

möjliga forskningsresultat. Vid många träffar minskades årtalet ned från 10 år till 5 år. 

Artiklarna skulle vara på engelska. Inkluderade artiklar skulle vara originalartiklar samt Peer 

Reviewed, vilket garanterade vetenskaplig evidens och att etiska principer följts (Brymans, 

2011). 
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Tabell 1 Tabell över sökta och funna artiklar 

Databas Sökord Träffar Lästa abstract Lästa artiklar Utvalda artiklar 

Springer Link stress detection 

and smartphone 

1848 12 2 1 

Science Direct 

 

Open-plan 

office noise 

 

4317 20 1 1 

Doaj (Directory 

of open access 

Journals 

 

openplan office 9 4 2 2 

Science Direct 

 

irrelevant 

speech AND 

office-task 

823 15 2 1 

PubMed digital device 

AND stress 

AND mobile 

app 

3 3 1 1 

PubMed Sickness 

absence AND 

offices types 

4 4 3 1 

Medline Mobile 

application 

AND 

Smartphone 

AND stress 

83 10 2 1 

Sage  Employees 

work patterns 

173 19 1 1 

IEEE Stress level 

AND Sleep 

Quality AND 

Mental health 

 

2 1 1 1 

PubMed MHealth AND 

stress AND 

Mobile app  

85 17 1 1 
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2.8. Analys och databearbetning 

Vid sökning och bearbetning av data ögnades det igenom flertal titlar och abstrakt på 

träfflistan. Därpå valdes de mest intresseväckande artiklarna. De artiklar som lämpade sig bäst 

i linje med valt ämne skrevs sedan ut och lästes noggrant igenom. Analys av artiklarna skedde 

i linje med Forsbergs et al. (2008) teori, där data och fakta som framkom klassificerades på ett 

systematiskt sätt för att identifiera teman som framträdde ur de olika artiklarna. De teman som 

återfanns genom textanalysen och diskussionen författarna emellan handlade om de digitala 

verktygens användbarhet, vilka resultat man fått fram och vilka resultat som gått att använda i 

preventivt syfte. Relevanta fynd som etiska perspektiv har inte uteslutits, dock saknades 

denna information i flertal av artiklar som lästs igenom.  Efter granskning påbörjades arbetet 

med resultatdelen. 

 

2.9. Studiepopulation  

Studera både manliga och kvinnliga anställda i arbetsför ålder mellan 18-67 år, i 

kontorsmiljöer i alla delar av världen. Vissa studier och dess resultat berör stress och är därför 

utförda på sjukhus, eller i andra miljöer än kontor.  
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3. Resultat 

Resultat för valt ämnesområde grundas utifrån elva vetenskapliga originalartiklar som 

analyserats genom databearbetning och presenteras som en litteraturöversikt. Analysen och 

funna teman utgör resultatets struktur samt upplägg och är kategoriserat i tre huvudteman; 

Aspekter som kan påverka arbetsmiljön och arbetstagares psykiska och fysiska hälsa, 

Tekniska lösningar för kartläggning av stress hos individen och Digital teknik som 

arbetsterapi. Artiklarna presenteras i en översiktstabell (se Tabell 2 ) för att sedan beskrivas 

närmare utifrån de tre teman. Resultatet ämnar ge svar på om det finns aspekter på 

arbetsplatser som kan påverka individers hälsa, samt om det finns vetenskapliga studier som 

pekar på att stress och psykisk ohälsa i kontorsmiljöer kan kartläggas och förebyggas med 

hjälp av hälsoarmband eller annan teknisk lösning. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar använda i Resultat 

Författare Titel År Land Typ av 

studie/delta

gare 

Syfte Resultat 

Vildjiounait, 

E., Kallio, J., 

Kyllönen, 

V., 

Nieminen, 

M., 

Määttänen, 

I.,Lindholm, 

M., 

Mäntyjärvi, 

J & 

Gimel’farb, 

G. 

Unobtrusive 

stress  detection  

on the basis of 

smartphone 

usage data 

2018 Finland Experiment

ell studie, 

56 

medverkan

de (9 män 

och 47 

kvinnor) /  

Mäta stress med 

hjälp av data från 

användande av 

mobiltelefoner 

Daglig 

klassificering i 

3 nivåer av 

stress har 

uppnåtts med 

en precision av 

mellan 50-

70%. 

Jahncke, H., 

Hygge, S., 

Halin, N., 

Green, A-

M., & 

Dimberg, K. 

Open-plan office 

noise: cognitive 

performance and 

restoration 

2011 Sverige Experiment

ell studie / 

Studie 1:  

47 

studenter 

(27 

kvinnor, 20 

män)  

Hur betydelselöst 

(irrelevant) prat i 

öppna landskap 

påverkar 

arbetstagares 

förmåga att utföra 

kognitiva 

uppgifter. 

Resultaten 

visar att 

uppgifter som i 

huvudsak 

använder 

korttidsminnet 

samt uppgifter 

som kräver 

inlyssning 

påverkas i hög 

grad av 

irrelevant prat i 

öppna 

landskap. 
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Jahncke, H., 

& Halin, N. 

Performance, 

fatigue and stress 

in open-plan 

offices: the 

effects of noise 

and restoration 

on hearing 

impaired and 

normal 

hearing 

individuals 

2012 Sverige Experiment

ell studie  

 

Deltagare: 

 

Hörselskad

ade 20 st (9 

kvinnor och 

11 män) 

 

Hörande 18 

(8 kvinnor 

och 10 

män) 

Undersöka hur 

skillnaden i stress, 

kognitiva förmågor 

och återhämtning 

skiljer sig mellan 

fullt hörande 

individer och 

individer med 

hörselnedsättning i 

omgivningar med 

lågt respektive 

högt 

bakgrundsljud. 

 

Individerna 

med 

hörselnedsättni

ng påverkades 

mer av högt 

bakgrundsljud 

än de 

normalhörande. 

De blev också 

mer utmattade 

och fick högre 

stresshormon-

nivåer än dem 

med normal 

hörsel. Normalt 

hörande 

återhämtade sig 

bättre i en miljö 

med en tyst 

naturfilm, än i 

en miljö med 

bakgrundsbrus, 

medan det var 

tvärtom för 

individer med 

hörselnedsättni

ng. 

Jahncke, H., 

Hongisto, 

V., & 

Virjonen, P. 

Cognitive 

performance 

during 

irrelevant 

speech: effects 

of speech 

intelligibility and 

office-task 

characteristics 

2012 Sverige Experiment

ell studie  

 

Deltagare: 

42 personer 

(18 

kvinnor, 24 

män) med 

normal 

hörsel 

 

1. Undersöka hur 

mycket den 

kognitiva 

förmågan 

försämras av 

irrelevant tal i 

bakgrunden, där 

man varierat hur 

begripligt 

bakgrundstalet är. 

 2. Syftet med 

studien var också 

att bestämma om 

några typiska 

kontorsrelaterade 

uppgifter var mer 

känsliga för 

distraktion än 

andra. 

 

1.Det 

semantiska 

korttidsminnet 

(som används 

tex: vid ord-

memory) är 

mer känsligt 

för bak-grunds 

tal än att lösa 

en matematisk 

uppgift. 

Användande av 

det semantiska 

långtidsminnet 

påverkas inte 

alls av hur 

begripligt eller 

störigt 

bakgrundstalet 

är.  

2.Informations-

sökning stördes 

enbart av 

bakgrundstal 

som var fullt 

begripligt och 

förståeligt. 

Jahncke, H. Open-plan office 

noise: The 

susceptibility 

and suitability of 

2012 Sverige Experiment

ell studie  

Hur irrelevant prat 

i öppna landskap 

påverkar personers 

förmåga att utföra 

Resultaten 

visar att 

uppgifter som i 

huvudsak 
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different 

cognitive tasks 

for work in the 

presence of 

irrelevant speech 

 

 

 

Deltagare: 

24 personer  

(16 män, 8 

kvinnor) 

 

kognitiva 

uppgifter. 

använder 

korttidsminnet 

samt uppgifter 

som kräver 

inlyssning 

påverkas i hög 

grad av 

irrelevant prat i 

öppna 

landskap. 

Morris, M., 

Kathawala, 

Q., Leen, T., 

Gorenstein, 

E., Guilak, 

F., Labhard, 

M & 

Deleeuw, W. 

Mobile Therapy: 

Case study 

evaluations of a 

cell phone 

application for 

emotional self-

awareness 

2010 USA Fallstudier 

Deltagare: 

10 personer 

(6 kvinnor, 

4 män 

mellan 30-

48 år) 

Förbättra 

medvetenheten om 

psykisk ohälsa och 

minska risken för 

hjärt- och 

kärlsjukdomar med 

kognitiv 

beteendeterapi via 

mobilen 

Deltagarna 

förstod snabbt 

humörkartan 

och de 

terapeutiska 

begreppen och 

tillämpade dem 

både på sig 

själva och 

andra. 

Pejtersen 

JH, Feveile 

H, 

Christensen 

KB & Burr, 

H. 

Sickness absence 

associated with 

shared and open-

plan offices 

 

2011 Danmark Kohortstudi

e 

 

Deltagare: 

14 969  

(18-59 år) 

 

Om sjukfrånvaron 

i öppna landskap 

och delade kontor 

är högre än för de 

anställda med eget 

rum. 

Arbetstagare 

som delade 

kontor eller 

som arbetade i 

ett öppet 

landskap hade 

en högre 

sjukfrånvaro än 

dem som hade 

eget kontor. 

Muuuraiska

ngas,S., 

Harjumaa, 

M., 

Kaipainen, 

K & Ermes, 

M. 

Process and 

effects 

evaluation of a 

digital mental 

health 

intervention 

targeted at 

improving 

occupational 

well-being 

2016 Finland Interventio

nstudie 

Deltagare: 

43/332 

Studera effekterna 

av en digital 

hälsointervention i 

arbetslivet, dess 

välbefinnande och 

vilka faktorer som 

påverkar. 

Av alla 

anställda tog 

endast 27 

deltagare appen 

i bruk. Vilket 

visade på ett 

misslyckande i 

verksamheterna 

att integrera 

interventionspr

ocessen i de 

vardagliga 

aktiviteterna på 

arbetsplatsen. 

Bonn, SE., 

Löf, M., 

Östenson, 

CG & Trolle 

Lagerrros, 

Y. 

App-technology 

to improve 

lifestyle 

behaviors among 

working adults- 

the Health 

Integrator study, 

a randomized 

controlled trial 

2019 Sverige Randomiser

ad 

kontrollera

d studie 

Deltagare: 

209 stycken 

Utvärdera om 

digitala plattformar 

via smartphone 

appar kan erbjuda 

livsstils 

intervention med 

eller utan personlig 

hjälp av hälsovård 

eller hälsocoach 

hos löntagare för 

Resultaten 

visade att 

appen Health 

Integrator 

enkelt kan 

implementeras. 
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att förbättra deras 

livskvalité 

Soriano, A., 

Kozusznik,

M., Peiró, J 

& Mateo, C. 

The Role of 

Employees Work 

Patterns and 

Office Type Fit 

(and Misfit) in 

the Relationships 

Between 

Employee Well-

Being and 

Performance 

2018 Spanien Klinisk 

studie  

 

Deltagare: 

83 

Att ta reda på om 

gladare anställda 

utför ett bättre 

arbete än olyckliga 

och på vilket sätt 

arbetsmiljön 

påverkar. 

Relationen mellan 

välbefinnande och 

prestationsförmåga

/arbetsförmåga. 

Studien visar 

på att för bästa 

resultat/prestati

onsförmåga hos 

den anställde 

behövs 

kontoren 

utformas efter 

arbetstagarnas 

egna behov och 

arbetsmönster 

Sano, A., 

Phillips, AJ., 

Yu, A., 

McHill , 

AW., 

Taylor, S., 

Jaques, N., 

Czeisler, 

CA., 

Klerman , 

EB & 

Picard, RW. 

Recognizing 

Academic 

Performance, 

Sleep Quality, 

Stress Level, and 

Mental Health 

using Personality 

Traits, Wearable 

Sensors and 

Mobile Phones 

2015 USA Observatio

ns studie  

 

Deltagare: 

66 (19 

kvinnor och 

47) 

 

Om det går att 

använda mobiltfn 

och bärbara 

sensorer till att 

mäta stress, 

sömnkvalitet och 

mental hälsa 

Det gick bra att 

använde sig av 

bärbara 

sensorer och 

mobiltelefoner 

för att mäta 

deltagarnas 

psykiska hälsa. 

Bästa resultat 

fick de fram 

när man 

kombinerade 

de båda. 

 

 

3.1. Aspekter som kan påverka arbetsmiljön och arbetstagares psykiska 

och fysiska hälsa 

På 1970-talet började man övergå till att ha öppna kontor, vilket organisationer fortfarande 

har idag. Den typen av arbetsmiljös påverkan på medarbetares välbefinnande och 

arbetsresultat är något man valt att undersöka i studien The Role of Employees Work Patterns 

and Office Type Fit (and Misfit) in the Relationships Between Employee Well-Being and 

Performance. I studien undersökte man relationen mellan arbetstagarens välbefinnande och 

prestationsförmåga (arbetsförmåga) genom en analys med fyra olika grupper av anställda; 

1. Medarbetare som brukar arbeta ensam och utföra enkla uppgifter 

2. Anställda som ibland interagera med andra människor på jobbet 

3. Anställda som ofta interagerar med andra och utföra enkla uppgifter 

4. Anställda som ofta interagerar med andra människor på jobbet och utföra komplexa 

uppgifter. 

 

https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au%3DSano%20A&databaseList=2375,233,1842,1875,1697,203,3313,1672,239,1708,638,1847,1834
https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au%3DPhillips%20AJ&databaseList=2375,233,1842,1875,1697,203,3313,1672,239,1708,638,1847,1834
https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au%3DMcHill%20AW&databaseList=2375,233,1842,1875,1697,203,3313,1672,239,1708,638,1847,1834
https://his.on.worldcat.org/search?queryString=au%3DMcHill%20AW&databaseList=2375,233,1842,1875,1697,203,3313,1672,239,1708,638,1847,1834
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Baserat på resultaten från gruppanalysen och den rekommenderade typen av utrymme för den 

typ av arbete som utfördes, identifierades att för arbetstagarnas del räcker det inte att bara 

utforma en perfekt kontorsmiljö utan kontoren måste utformas efter arbetstagarnas egna 

behov och arbetsmönster (Soriano, Kozusznik, Peiró & Mateo, 2018). 

I de fyra studierna av Helena Jahncke, (Jahncke, 2012), (Jahncke, Hongisto & Virjonen, 2012 

), (Jahncke, Hygge, Halin, Green & Dimberg, 2011) och (Jahncke & Halin, 2012) har 

forskarna studerat ljudnivåer i olika kontorslandskap, ljudliga störningsmoment, om 

arbetstagare med normal hörsel påverkas mer än dem med hörselnedsättning, eller om 

arbetstagares stressnivåer ökar vid hög ljudnivå eller vid irrelevant prat i bakgrunden. 

Resultaten i studierna visar på att arbetstagare på många sätt blir störda av olika ljudliga 

störningsmoment. I en av studierna Open-plan office noise: cognitive performance and 

restoration gjorde forskarna en experimentell studie och undersökte effekterna av olika ljud 

eller störningsmoment, som tal, människor som går, telefoner och hur denna typ av ljud 

påverkade deltagares arbetsförmåga och kognitiva förmåga, om deltagarna i studien kände 

trötthet eller stress. Testet utfördes på deltagarna med olika ljud i bakgrunden. Studien 

omfattade 47 studenter som alla rapporterade att deras hörsel och syn var normal. 

Experimentet utfördes i ett laboratorium som simulerade ett öppet kontor. Sessionen startade 

med datoriserade bakgrundsfrågor, följt av en träningsperiod på flera uppgifter som ordminne, 

matematik, informationssökningsuppgift och ordgenerering i fem minuters tystnad. Därefter 

provade man samma sak i olika akustiska förhållanden. Se bild 1 nedan, där ett tydligt sämre 

resultat kan ses på en rad olika test när deltagarna haft människor som pratar i bakgrunden. 
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Bild 1. Procentandel av korrekta svar i den kognitiva uppgiften, både under tystnad och 

under irrelevant tal (Jahncke, Hygge, Halin, Green & Dimberg, 2011), sidan 13. 

 

I studien Cognitive performance during irrelevant speech: effects of speech intelligibility and 

office-task characteristics som också är en experimentell studie var det 42 deltagare där 18 

stycken var kvinnor och 24 stycken var män. Forskningen genomfördes i ett kontors-

laboratorium på 60 m2. Rummet var utformat för att likna ett öppet kontor, inklusive fönster 

med konstgjord utomhusbelysning. Arbetsstationerna separerades med 1,43 meter höga 

skärmar. Varje bås var 1,24 meter brett. Studien hade två syften det ena var att undersöka hur 

mycket den kognitiva förmågan försämras av irrelevant tal i bakgrunden, där man varierat hur 

begripligt bakgrundstalet är. Det andra syftet var att bestämma om det fanns några typiska 

kontorsrelaterade uppgifter som var mer känsliga för distraktion än andra. Resultatet som 

framkom var att det semantiska korttidsminnet, det minne som används vid till exempel ett 

ord-memory är mer känsligt för bakgrundstal, än den del av minnet i hjärnan som individer 

använder för att lösa en matematisk uppgift. De kom också fram till att användandet av det 

semantiska långtidsminnet inte påverkades av hur begripligt eller störigt bakgrundstalet 

var. Däremot så stördes deltagarna av fullt begripligt och förståeligt bakgrundstal, när de 

ägnade sig åt att söka information (Jahncke, Hongisto & Virjonen, 2012 ). 
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I studien Performance, fatigue and stress in open-plan offices: the effects of noise and 

restoration on hearing impaired and normal hearing individuals använde man sig av både 

normalt hörande deltagare och hörselskadade i en experimentell studie. De hörselskadade var 

20 stycken (9 kvinnor och 11 män) och de normalt hörande var 18 stycken (8 kvinnor och 10 

män). I studien undersökte de hur skillnaden i stress, kognitiva förmågor och återhämtning 

skiljde sig mellan fullt hörande individer och individer med hörselnedsättning i omgivningar 

med lågt respektive högt bakgrundsljud. Resultatet i studien visade att individer med 

hörselnedsättning påverkades mer av högt bakgrundsljud än de normalhörande, de blev också 

mer utmattade och fick högre stresshormonnivåer än de med normal hörsel. Normalt hörande 

återhämtade sig bättre i en miljö med en tyst naturfilm, än i en miljö med bakgrundsbrus, 

medan det var tvärtom för individer med hörselnedsättning (Jahncke & Halin, 2012). 

Den sista av de fyra studierna Open-plan office noise: The susceptibility and suitability of 

different cognitive tasks for work in the presence of irrelevant speech var också en 

experimentell studie  med 24 deltagare (8 kvinnor och 16 män) som handlade om hur 

irrelevant prat i öppna landskap påverkar individers förmåga att utföra kognitiva uppgifter. 

Studien resulterade i att uppgifter som i huvudsak behövs för att använda korttidsminnet, samt 

uppgifter som kräver inlyssning påverkas i hög grad av irrelevant prat i öppna landskap 

(Jahncke, 2012). 

Sammanfattningsvis visade de fyra artiklarna att en öppen planlösning har en negativ 

inverkan på trötthet, motivation och prestation hos arbetstagare.  

 

I studien Sickness absence associated with shared and open-plan offices – a national 

cross sectional questionnaire survey har de gjort en tvärsnittsstudie om sjukfrånvaron är 

högre på grund av arbetsmiljön och i detta fall när anställda får dela kontor eller arbeta i öppet 

kontorslandskap, i jämförelse med arbetsplatser där de anställda har enskilda rum. Studien 

baserades på en nationell undersökning av danska invånare mellan 18-59 år, med en 

svarsfrekvens på 62%. Antal medverkande i studien var 2403 stycken anställda (i minst 2 

månader) på kontor. Resultatet visade att arbetstagare som delade kontor eller som arbetade i 

ett öppet landskap hade en signifikant högre sjukfrånvaro än dem som hade eget kontor. De 

anställda som var 2 stycken eller 3-6-anställda och delade kontor hade i genomsnitt 50% 

respektive 36% fler sjukdagar än anställda med möjlighet att ha eget rum, medans anställda i 

öppet kontorslandskap från 6 personer och upp hade i genomsnitt 62% fler sjukfrånvarodagar 
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än medarbetare i enskilda kontor (Pejtersen, Feveile, Christensen & Burr, 2011). Se tabell 

nedan. 

 

Självrapporterade sjukanmälningsdagar, det senaste året enligt kontorstyp (Pejtersen et al., 

2011), sidan 379. 

 

Ovanstående bild visar att antal sjukdagar är nästan dubbelt så hög för anställda som arbetar i 

öppna landskap, än för dem som arbetar ensamma i eget rum, samt att antal sjukdagar är högst 

för dem i gruppen med flest personer i landskapet (>6pers). 

I resultatet påpekar forskarna att man ska uppmärksamma att det är skillnad mellan eget rum, 

kontra olika former av delat rum och öppet landskap.  De olika orsakerna till skillnaderna var 

att det kunde vara högre ljug eller oljud i delade utrymmen, skillnad i luftkvalitén och 

ventilation, att virus lättare spreds i delade utrymmen, att det kunde vara skillnad psykosocialt 

då arbetstagare utan eget privat utrymme hade fler sjukdagar, svårigheter med att utföra 

självständigt arbete i öppna landskap på grund av medarbetare och/eller chefer som stör eller 

lägger sig i arbetet, vilket i sin tur gav upphov till stress på grund av brist på självständighet.  

 

3.2. Tekniska lösningar för kartläggning av stress hos individen 

Analyserna i studien Unobtrusive stress detection on the basis of smartphone usage data visar 

på hur man kan tillämpa ”användandet” av en mobiltelefon eller en smartphone” för att 

upptäcka stress hos en individ. Studien bestod av 56 deltagare, 47 kvinnor och 9 män. I 

studien anser forskarna att arbetsrelaterad stress ökar och därför kräver nya lösningar, för att 

de bedömer att metoder som är utvecklade i laboratorier inte kan omvandlas till verklighet. I 

laboratorier är forskning på stress vanligtvis baserad på ”normal” data som samlats in under 
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relativt kort tidsperiod, vanligtvis inte mer än två timmar. Den mest frekvent använda 

mätmetoden för att mäta stress och hjärtfrekvensvariationer är elektrokardiografi (EKG). 

Dock anses fysiologiska anordningar i studien som väldigt känsliga, då de lätt kan ge ett 

felaktigt resultat, till exempel bröstbälten som används i flertal studier, men som är krångliga 

att få på patient, eller lätt ramlar av. En studie gjord på detta sätt visade att 30% av de EKG 

mätningarna som gjordes gick förlorade på grund av att bältet lossnade, därför vill man 

istället förespråka en helt annan lösning. I första hand en lösning för att enkelt kunna mäta 

och skilja på normala dagar och stressiga dagar. Man har i studien studerat hur en användare 

vanligtvis använder sin telefon. Hur vederbörande öppnar och stänger olika appar, hur länge 

varje app är öppen, hur ofta deltagaren ”flippar” mellan apparna. Data användes sedan för att 

klassificera dagar i tre olika stressnivåer och på så sätt få fram en mätmetod. De skriver också 

att med endast denna lilla mängd data så kunde de åstadkomma data med upp till 70% 

noggrannhet, vilket är liknande siffror som andra mycket mer avancerade verktyg eller 

mätmetoder gällande stress brukar åstadkomma. De skriver också att vidareutvecklingen av 

denna metod ser lovande ut och har flera intressanta förutsättningar (Vildjiounaite, Kallio, 

Kyllönen, Nieminen, Määttänen, Lindholm, Mäntyjärvi & Gimel´farb, 2017). 

I Studien Recognizing Academic Performance, Sleep Quality, Stress Level, and Mental Health 

using Personality Traits, Wearable Sensors and Mobile Phones använde sig forskarna av 

mobiltelefoner och bärbara sensorer för att se om de kunde läsa av deltagarnas stress. Med de 

bärbara sensorerna fick de fram 80-90% träffsäkerhet av PSS ( Percieved Stress Scale) och 

MCS (Mental Component Score). PSS ä ett verktyg som mäter individers stressnivå, medans 

MCS är ett mätverktyg för hälsa. Med hjälp av mätningen med bara mobiltelefonen blev 

träffsäkerheten lägre. Bästa resultat fick de genom en kombination av de bärbara sensorerna  

och mobiltelefoner. De bärbara sensorerna, kunde läsa av hur mycket deltagaren rörde sig, 

dess hudtemperatur, hur mycket hen svettades (fukt) och exponering av ljus. Denna sensor 

hade deltagaren på den arm som de använde mest. På den andra handen hade deltagen en 

mätare som mätte fysisk aktivitet som hjärtaktivitet och puls. Mobiltelefonen istället 

fungerade så att en app laddades ner och denna app mätte samtalsstatistik, sms, geografisk 

plats, e-mail användning och hur mycket deltagaren surfade på internet. Under 

observationsstudien fyllde deltagarna i ett frågeformulär både morgon och kväll om vilka 

studieaktiviteter de haft, träningsaktiviteter, övriga aktiviteter, sömnkvalitet, hur mycket 

koffein de fått i sig, vad för socialt umgänge de haft, deras humör och dagsform (stress, 

trötthet). På detta sätt jämförde de svaren med mätresultaten från de bärbara sensorerna och 
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mobiltelefonerna. Studien pågick under 30 dagar med 66 medverkande, 19 kvinnor och 47 

män (Sano et al., 2015). 

 

3.3. Digital teknik som arbetsterapi 

I studien Mobile Therapy: Case study evaluations of a cell phone application for emotional 

self-awareness utfördes en fallstudie om mobil teknik kunde vara ett stöd under de tillfällen 

där arbetstagare drabbades av stress, mental ohälsa och risk för hjärt- och kärlsjukdom. 

Arbetstagaren kunde i ögonblicket hen mår dåligt tillhandahålla stöd i form av kognitiv 

beteendeterapi via mobilen. Mobilapplikationen hade utvecklats med touchscreen (pekskärm) 

formulär för att rapportera deltagarnas känslotillstånd, humör och välbefinnande. Tio stycken 

deltagare, 6 kvinnor och 4 män mellan 30-48 år fick i uppdrag att rapportera sitt ”humör” flera 

gånger per dag via en ”humörkarta”. Studiens resultat visade att med hjälp av 

mobilapplikationen minskade deltagarnas känslotillstånd som ilska, ångest och sorgsenhet 

under studiens gång (Morris, Kathawala, Leen, Gorenstein, Guilak, Labhard & Deleeuw, 

2010). 

I studien  App-technology to improve lifestyle behaviors among working adults- the Health 

Integrator study, a randomized controlled trial utvärderar forskarna om digitala plattformar 

via smartphone appar kunde erbjuda livsstilsintervention åt arbetstagare med eller utan 

personlig hjälp av hälsovård eller hälsocoach som en möjlighet till att förbättra arbetstagarnas 

livskvalité genom att få dem att göra livsstilsförändringar. Resultaten visade att appen Health 

Integrator enkelt kan implementeras, även i större sammanhang (Bonn, Löf, Östenson, &  

Lagerrros, 2019). 

I interventionsstudien Process and effects evaluation of a digital mental health intervention 

targeted at improving occupational well-being: Lesson from a intervention study with failed 

adoption undersöktes om digitala tekniker kunde användas som en kostnadseffektiv möjlighet 

till att hantera arbetsstress. Deltagare i studien var 43 stycken, där 67% var kvinnor av de 332 

anställda. Resultatet visade att endast 27 av de anställda tog appen i bruk. Verksamheten 

misslyckades med att integrera insatsen i de vardagliga aktiviteterna på arbetsplatsen. 

Anställda som använde sig av appen upplevde många fördelar i stressiga situationer. De 

hinder som identifierades av deltagarna var brist av tid, brist på upplevda fördelar och 

behovsbrist (Muuuraiskangas, Harjumaa, Kaipainen & Ermes, 2016) 
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4. Diskussion 

4.1. Resultatdiskussion 

I flertal av de studier som bearbetats finns det aspekter i kontorsmiljöer som påverkar 

individers hälsa, men med hjälp av digitala verktyg går det att kartlägga och förebygga både 

stress och psykisk ohälsa. 

Hypotetiskt så skulle det kunna se ut så här att anställda i kontorsmiljöer bär ett digitalt 

verktyg under arbetstid, som är ihopkopplat med en företagsapp och ett datasystem som bara 

företagshälsovården har tillgång till. Appen laddas ner till mobilen och som anställd har man 

möjlighet att följa sitt hälsotillstånd under arbetsdagen. Verktyget är utrustat med sensorer 

som läser av puls, fysiska aktiviteter, stressnivå under möten och stillasittande. Genom att det 

digitala verktyget också vet klockslag när varje impuls sker får vi också statistik över hur 

ohälsosam, eller hälsosam en arbetsdag är och kan på så sätt koppla ihop statistiken med 

pågående aktiviteter. Detta kan också gå att se i realtid, men måste inte göra det. Systemet ska 

kunna kopplas ihop med arbetstagarens Outlook och kalender i mobilen så att det direkt går 

att få en överblick över vilken ”aktivitet” som påverkar den anställde negativt. På detta sätt 

kan den anställdes hälsotillstånd tydliggöras och det digitala verktyget uppmärksammar också 

medarbetaren om de varningssignaler den ser. Genom samtal med både ledare och 

företagshälsovård går det att åstadkomma åtgärder i förebyggande syfte, så att den anställde 

inte drabbas av långvarig sjukskrivning på grund av stress och psykisk ohälsa.  

Digitala verktyg kan vara en arbetsmetod för kommande generationer som ska ut i arbetslivet 

och även för dem som redan befinner sig där. Det är en innovation som kan utvecklas vidare, 

från tidigare pilotstudier som visar på möjligheten att använda tekniska verktyg som bärbara 

sensorer. Detta för att kunna urskilja och identifiera stress och psykisk ohälsa i arbetsmiljön 

hos arbetstagare (Betti et al., 2018). 

Både sensor och mätare i studien Recognizing Academic Performance, Sleep Quality, Stress 

Level, and Mental Health using Personality Traits, Wearable Sensors and Mobile Phones  

påminner om ett armband eller en klocka, men är ett digital verktyg (mobihealthnews, 2011). 
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Studien Automated sensing of daily activity pekar på flertal metoder som tydligt visar på 

möjligheterna att mäta stressnivåer (Barbaro, 2018) och studien Recognizing Academic 

Performance, Sleep Quality, Stress Level, and Mental Health using Personality Traits, 

Wearable Sensors and Mobile Phones har visat statistisk signifikans att tekniska hjälpmedel 

kan vara ett bra sätt att kartlägga stress och psykisk ohälsa i kontorsmiljöer (Sano et al 2015). 

Men kanske är detta en för liten litteraturstudie med för få deltagare och som tagits fram på 

ganska kort tid, därför vore det bra med fler studier på lång sikt för att få en ”större tyngd”.  

En annan sida av myntet är etiken. Studien Etics of the health-related internet of things: a 

narrative review handlar om internetbaserade IT-verktyg inom vården som ses som ett 

hjälpmedel och stöd för både patienter och vårdpersonal. Men där diskussionen om dessa 

internetbaserade digitala verktyg börjat spela en alltför stor roll i samhället, då de idag 

används till att förebygga sjukdomar, övervakar patienter i realtid och människors fysiska 

förmåga och välbefinnande, används till tester av olika behandlingsmetoder, medicinsk 

spridning, forskningsdata med mera. Digitala verktyg har många fördelar för både individers 

hälsa och för vården, men väcker också en mängd etiska frågor om känsligheten för 

hälsorelaterad data och de framtida etiska effekterna genom användning av IT. Dock bör man 

inte bortse från de potentiella fördelar man ser som ökad tillgång till vård för de grupper som 

vanligtvis marginaliseras bort, på grund av till exempel geografiska avstånd, eller patienters 

icke kommunikativa förmåga eller sociala status. För dessa människor kan användningen av 

vård via digitala verktyg vara en stor tillgång. Trots de fördelar som man ser så är det 

fortfarande oklart om patienter fortsättningsvis och i framtiden verkligen vill ta ett eget ansvar 

för sin sjukvård i jämförelse med att få professionell vård (Mittelstadt, 2017). 
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Gällande arbetsmiljö så är höga krav en riskfaktor för mental ohälsa och depression, särskilt 

om kraven kombineras med lågt inflytande och dåligt stöd. Omvänt kan risken med höga krav 

mildras av högt inflytande och gott stöd (Andersson et al., 2013). 

4.1.1. General Data Protection Regulation (GDPR) 

Möjligheten att samla in data om individer har ökat enormt som en konsekvens av 

digitaliseringen. För att harmonisera utvecklingen av en inre digital marknad och samtidigt 

värna om individens integritet så är det bra att den nya EU-förordningen General Data 

Protection Regulation (GDPR) trädde i kraft den 25 maj, 2018 (Previa, u.å.). 

Viktigt att tänka på är att de som arbetar inom hälso- och sjukvård använder personuppgifter 

inte bara för vård av enskilda patienter, utan till att bättre förstå sjukdomar och behandlingar 

eller för att kontrollera säkerheten på vissa läkemedel eller för jämförelser av kvalitén på 

hälso- och sjukvården (SKL, 2018). 

Tydliga riktlinjer för ägande och säkerhet kring bärbar data om de anställdas ”uppgifter” bör 

ingå i företagens eller organisationers integritetspolicy, för att säkerställa så att alla anställda 

förstår dess regler. En fundering kan vara vem det är som äger data som framkommit genom 

mätning med digitala verktyg? Verktyget och dess data ägs delvis av företaget som köpt in 

tjänsten el produkten. Men data som skapats kommer från en individ, en anställd, därför är det 

viktigt att personen är fullt insatt i vad som gäller, så att studien inte strider mot något av de 

krav som finns.  

Inom vissa företag kanske det är en fördel att hålla sina ledare neutrala till sina anställda. Med 

fakta kanske de istället skapar sig en åsikt  och på så sätt har ett annorlunda förhållningssätt 

gentemot den anställde? Det kan också finnas en oro över säkerheten kring de uppgifter och 

resultat som framkommer om den anställde. Då dessa uppgifter kan komma att hamna i 

felaktiga händer, via chefer som kanske visar för vänner eller via anställda med kriminellt 

beteende eller via ”hacking”. Men genom att använda sig av en tredje part för insamling eller 

via anonymisering av data, så kan man gå runt problemet (Weston, 2015). 
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4.2. Metoddiskussion 

När sökning av vetenskapliga artiklar utfördes hittades många rewied artiklar som hade 

intressanta resultat för studien, men tyvärr väldigt få originalartiklar som gick att ha med i 

resultatdelen. Från början sattes en begränsning i sökningen av artiklarna, då en önskan var att 

de skulle vara skrivna inom 5 år, denna begränsning ändrades sedan till 10 år för att få fler 

träffar. Dock ansågs tidsintervallet för artikelsökningarna relevant med tanke på ämnet 

”digital teknik”, då resultaten inte fick vara oaktuella eller gammalmodiga. Artiklarna som 

använts till litteraturöversikten var skrivna på engelska och har översatts och tolkats med 

hjälp av lexikon, vilket kan innebära att språkliga missförstånd kan ha uppkommit som 

påverkat litteraturöversiktens resultat. 
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5. Slutsats 

Litteraturöversiktens syfte var att ge svar på om det finns aspekter inom kontorsmiljöer som 

kan påverka individers hälsa, samt om det finns vetenskapliga studier som pekar på att stress 

och psykisk ohälsa i kontorsmiljöer kan kartläggas och förebyggas med hjälp av digitala 

verktyg. Resultatet visade på flertal metoder och möjligheter att identifiera riskfaktorer i ett 

tidigt stadium hos arbetstagare, med hjälp av digitala verktyg och på så sätt förebygga stress 

och psykisk ohälsa. Att hejda den ökning av arbetsrelaterad ohälsa som vi ser i Sverige genom 

preventivt folkhälsoarbete och med hjälp av dessa verktyg gynnar det individer i arbetsför 

ålder (20-64 år) och samhället i stort, i form av minskad sjukfrånvaro och sjuk- och 

aktivitetsersättningar. 
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