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Kognition

• Minnessystemen
• Perception
• Exekutiva funktioner



Arbetsmiljö
• Förutsättningar runt omkring oss
• Fysisk, social, organisatorisk
• Kognitiv



Kognitiv 
arbetsmiljö

Inte helt separat aspekt

Fysisk miljö påverkar kognitiv miljö

Social miljö påverkar kognitiv miljö

Interagera med teknik – intuitiva, väl fungerande? Fått
utbildning i? 

Enklare för kognitionen när det är: tydligt, förutsägbart, 
överblickbart, inte för stressigt, men heller inte för tråkigt

Svårare för kognitionen när det är: rörigt, mycket på en
gång, oförutsägbart, tidspress, mycket störningar



Höga kognitiva krav i 
dagens arbetsliv
Planeringsförmåga

Problemlösning

Utläsa arbetsuppgifter utan instruktion

Ta initiativ

Hålla koll

Flera olika projekt/team samtidigt

Mejl, chatt, intranät, mess, Teams

Ej rutinartade, svåra sociala samspel

Vara “tillgänglig”



Exekutiva funktioner
• Inhibering
• Kognitiv flexibilitet
• Arbetsminnet



Kognitionen är 
begränsad

• Kapacitet
• Resurser
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Begränsningar 
leder till…

Vilka uppgifter förtjänar eller behöver BÄST fokus?

• En sak i taget
• Det viktigaste först
• Avlasta



Tecken på 
kognitiv 
stress

• Koncentrationsproblem

• Irritabel
• Blir väldigt trött efter arbetsdagen

• Minnesproblem

• Tankarna rusar
• Svårt att varva ner, släppa tankarna



Minska 
belastningen

• Förtydliga uppgifter, krav, och tillgängliga resurser
• Få saker ut ur huvudet
• Rutinisera
• Gör inte allting alla dagar – gör temadagar.
• Mötesfria dagar
• Turas om med tillgänglighet/beredskapsmoment
• Ha inte proppfullt – då finns inget 

manöverutrymme
• Schemalägg din egen tid, inte bara möten.
• Använd energin klokt – vilka uppgifter behöver 

mest tillgänglig kognitiv kapacitet? Kan de få den?
• Återhämtning både ”i” dagen och ”mellan” dagar



Återställa 
exekutiva 
funktioner

SÖMN Dagsljus

Rörelse Nyfiket fokus istället 
för prestation

Rutinartade uppgifter 
där du kan tänka på 
annat

Byta miljö



Utmaningar i en ny hybrid-vardag?
• Forskare avråder från ”hybridmöten” (både digitala och på plats samtidigt) 

https://www.forskning.se/2021/10/15/valjer-bort-hybridmoten/

• Koordinering och sociala aktiviteter kräver mer proaktivitet
• Risker för ensamhet/isolering
• Insyn i arbetsmiljön

Forskning på 5 – samtalsunderlag Sunt Arbetsliv
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/distansarbete-helt-eller-delvis/

https://www.forskning.se/2021/10/15/valjer-bort-hybridmoten/
https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/distansarbete-helt-eller-delvis/


Hur förvaltar du dina 
resurser?



Tack för din 
uppmärksamhet!
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