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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Årets Levipris för IT-stöd i 
arbetsmiljö 
 
Professor Bengt Sandblad vid Uppsala universitet får årets Levipris för 
sina pionjärinsatser inom psykosocial arbetsmiljö, han är en nytänkare 
i att se sambanden mellan arbetsmiljön och IT-stöden i arbetet. Priset 
på 50 000 kronor delas ut av Civilingenjörsförbundet (CF). 
 
Bengt Sandblad är professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet 
och forskar sedan flera decennier om IT-användning i arbetslivet, vilka problem 
som finns och hur datorer och annan IT kan bidra till en positiv utveckling av både 
verksamheten och arbetsmiljön.  
 
Ett problem är så kallad IT-stress – ökad datorisering leder ofta till ökade krav, 
vilket kan leda till problem och ohälsa. Men om man får rätt stöd och hjälp så att 
man i stället behärskar situationen får man en attraktiv arbetsplats där människor 
mår bra av att arbeta, menar Bengt Sandblad. 
 
– Datorer och annan IT ska stödja oss – inte störa oss, säger han. 
 
Utöver forskningsarbetet har Bengt Sandblad varit drivande i utvecklingen av 
människa-datorämnet vid Uppsala universitet. Genom att väva in moment om 
användbarhet och arbetsmiljö i de tekniska kurserna ges nu framtidens IT-
utvecklare bättre förutsättningar för att anpassa tekniken till människans och 
arbetslivets krav.  
 
Levipriset, uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor Lennart 
Levi, instiftades 2004 av CF. Priset syftar till att stimulera och belöna forskning 
och utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet. Det första 
tilldelades Eva Mauritzon-Sandberg, docent i teknisk psykologi i Luleå. 
 
Bengt Sandblad (som nås på bengt.sandblad@it.uu.se och 018-471 28 68) får 
Levipriset 2005 i samband med ”Lär sig ingenjörerna tillräckligt om arbetsmiljö på 
högskolan?”, ett seminarium som hålls i Ingenjörshuset i Stockholm den 14 april. 
Då talar bl a Lennart Levi om arbetsrelaterad stress och Volvos personaldirektör 
Kjell Svenson om hur bättre arbetsmiljö stärker vår konkurrenskraft.  
 
 
Bengt Sandblad-bild och seminarieprogram finns på www.cf.se  
För mer information: 
Natasha Kavalic, Levipriskommittén, 070-604 35 26, natasha.kavalic@cf.se

Civilingenjörsförbundet (CF) samlar civil- och högskoleingenjörer i Sverige och är med sina mer än 
100 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.cf.se 
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