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Några enkla saker du behöver veta om ergonomi, enligt oss på Kinnarps

ERGONOMI
DET ALLRA VIKTIGASTE
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Läran om samspelet mellan människan  
och arbetsmiljön.
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”ERGONOMI ÄR INTE BARA BRA FÖR MÄNNISKOR – DET ÄR BRA FÖR  

AFFÄRERNA. NÄR VI SKAPAR DE BÄSTA MÖJLIGA FÖRUTSÄTTNINGARNA  

PÅ ARBETSPLATSEN ÖKAR PRODUKTIVITET OCH VÄLMÅENDE. ATT 

INVESTERA I MEDARBETARNAS HÄLSA ÄR ETT BRA SÄTT ATT VISA  

ATT DERAS ARBETE UPPSKATTAS OCH ÄR VÄRDEFULLT. TANKEN  

– OCH OMTANKEN – BAKOM DE LÖSNINGAR SOM HAR UTFORMATS  

FÖR ATT MÖTA DERAS INDIVIDUELLA BEHOV, ÖKAR MOTIVATION OCH 

PRODUKTIVITET SAMT MINSKAR RISKEN FÖR SKADOR OCH SJUK-

SKRIVNINGAR. FRISKA MEDARBETARE ÄR NÖJDA MEDARBETARE.  

I EN VÄRLD MED ALLT TUFFARE KONKURRENS KAN ERGONOMISKA 

ARBETSPLATSER BIDRA TILL BÄTTRE RESULTAT OCH EFFEKTIVITET.”

ANDERS LUNDAHL, FYSIOTERAPEUT & ERGONOM



SINNENA
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1. https://www.kinnarps.se/Kunskap/the-quiet- revolution/

2. Bort med bullret - en bra ljudmiljö lönar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1 

Evolutionen har utvecklat oss med sinnena på helspänn, och allt som vi upplever 

påverkar vårt välbefinnande och vår produktivitet. Därför bör vi sträva efter 

att minska störande intryck på arbetsplatsen och istället skapa inspirerande 

sinnesupplevelser som bidrar till bättre hälsa och produktivitet. Ljud är ett bra 

exempel på ett sinnesintryck som kan ge energi, men som också kan orsaka 

huvudvärk och koncentrationssvårigheter med värk i nacke och axlar som följd1.

Genom att minimera störande ljud går det att minska stress och hälsoproblem 

samtidigt som medarbetarna får förutsättning att prestera på topp2. Belysning 

och luftkvalitet är också viktigt att tänka på – dålig ventilation kan till exempel 

sänka produktiviteten med upp till 15 %3.
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Sinnena: Färg
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*Meerwein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag

• Kombinera färger för att stimulera beteenden och känslor som är bra 

för produktiviteten.

• Använd färger för att tydliggöra olika arbetsytor på arbetsplatsen. 

• Ljusa färger har den extra fördelen att de reflekterar det naturliga dagsljuset. 

RÅD OCH TIPS!

FÄRG

Sinnena: Färg

Färger påverkar vårt humör och våra känslor. För en del människor 

kan färgen till och med påverka hur de upplever temperaturen 

i ett rum. Orsaken är att färger sänder ut signaler som påverkar 

den hormonella balansen i kroppen och skapar känslomässiga 

reaktioner.* Genom att välja rätt färgsättning på arbetsplatsen 

kan vi alltså påverka välmående och produktivitet. Klarare färger 

anses kunna bidra till att öka motivationen och en riktigt bra 

arbetsmiljö har därför en väl genomtänkt kombination av färger. 

Hur vi uppfattar olika färger beror på vår kulturella bakgrund och 

våra personliga erfarenheter: men generellt kan man säga att 

blått är bra för produktiviteten och kreativiteten, grönt skapar 

harmoni medan rött höjer uppmärksamheten och gult fångar 

uppmärksamhet och gör det lättare att fatta beslut.
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Sinnena: Ljud 
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* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices

Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, Pages 18–26

• Skärmar och akustikplattor minskar bullret och ger visuell stimulans.

• Erbjud många typer av mötesrum i olika storlekar och uppmuntra  

medarbetarna att använda dem.

• Planera kontoret så att lunchrum, fikarum och andra sociala ytor inte  

ligger i direkt anslutning till arbetsplatserna.

RÅD OCH TIPS!

LJUD

Sinnena: Ljud 

Ljud, och ibland lite oväsen, är en naturlig del av arbetsplatsen. 

Men allt för höga ljudnivåer har visat sig vara mycket negativt för 

produktiviteten.* Buller påverkar koncentrationen, stressnivåerna 

och vår förmåga att tänka kreativt. Att ständigt bli avbrutna och 

distraherade gör oss frustrerade och produktivitet och välmående 

blir lidande. Med hjälp av skärmar och akustikplattor kan vi minska 

bullernivån och erbjuda medarbetarna tysta utrymmen även på 

platser med mycket aktivitet. Möbler orsakar ofta störande ljud, så 

välj möbler som är smidiga och tysta att flytta. Glöm inte bort att 

ljud även kan ha positiv effekt på jobbet: musik och avslappnande 

ljud kan till exempel bidra till att öka produktiviteten. 
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Sinnena: Stimulans
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* R. Cooper, The Psychology of Boredom, Science Journal 4, no. 2 (1968): 38–42

STIMULANS

Sinnena: Stimulans

• Välj produkter som stimulerar sinnena – tänk beröring, färg, ljud och doft.

• Addera många olika texturer – naturfibrer, trämaterial och växter. 

• Använd färger, konst och grafiska mönster för att skapa blickfång och  

nyansskillnader.

RÅD OCH TIPS!

Vi människor älskar, och strävar efter, att stimulera våra sinnen. Det är 

också en av anledningarna till att vi trivs så bra i naturen eller att vi njuter 

av en vacker utsikt. Om sinnena får stimulans, så kan det också ha en 

positiv effekt på vår förmåga att fokusera och vara uppmärksamma 

under en längre tid.* En arbetsmiljö som inte stimulerar vår hjärna och 

våra sinnen får motsatt effekt och vi tappar motivation och fokus. 

Opersonliga, långa rader med skrivbord i samma färg och höjd och 

det monotona brummandet från luftkonditionering och datorer, 

bidrar knappast till en varierad miljö som stimulerar produktiviteten. 

Med musik, belysning, och variationer i nyanser och texturer kan vi 

skapa positiva intryck som stimulerar sinnena och produktivt arbete. 
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MÄNNISKAN
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När vi utformar en arbetsplats måste det ske med människan som utgångspunkt. 

Det är ju produktiva medarbetare som är verksamhetens viktigaste resurs. Att 

medarbetarna trivs på jobbet och i samarbetet med sina kollegor är avgörande för 

resultatet på arbetet som de utför. När människor känner sig trygga och gillar det 

de gör, så mår de bättre och producerar mer. En tredjedel av alla som använder 

dator i arbetet säger att de har upplevt smärtor i ryggen och nacken1. Stress och 

hög arbetsbelastning bidrar också i hög grad till arbetsrelaterade hälsoproblem2. 

Kostnaden för en sjukskriven medarbetare är omkring 2  740 kronor per dag3. 

Med ergonomiska lösningar är det möjligt att kraftigt minska den sjukfrånvaro som  

orsakas av en dålig fysisk eller psykosocial arbetsmiljö4. 

1. Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån

2. Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala miljön. ADI 524, Arbetsmiljöverket

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1

4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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Människan: Gemenskap
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* E.D. Heaphy, J.E. Dutton, ”Positive social interactions and the human body at work:

linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

GEMENSKAP

Människan: Gemenskap

• Utse en grupp med medarbetare som får i uppgift att anordna sociala  

aktiviteter som stärker gemenskapen.

• Känslan av delaktighet ökar om alla medarbetare får vara med och  

bestämma reglerna för de gemensamma ytorna.

• Bokningsbara mötesrum ger bra förutsättningar för sammankomster  

och möten med nya affärskontakter.

RÅD OCH TIPS!

Vi är sociala och goda relationer med andra får oss att må bra. 

Gemenskapen med våra kollegor är viktig för att vi ska kunna 

skapa en positiv och produktiv stämning på arbetsplatsen. Det 

blir roligare att gå till jobbet och vi blir mer effektiva.* Just nu ökar 

mångfalden på våra arbetsplatser, och därför blir det också allt 

viktigare att människor med olika bakgrund och arbetssätt får 

bra förutsättningar att jobba tillsammans. Funktionella lunch- 

och fikarum är perfekta för korta möten och ger möjlighet att 

koppla av och lära känna varandra. Separata mötesrum ger de 

bästa förutsättningarna för kreativa eller mer formella möten. 
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Människan: Kroppen
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• Lyssna på kroppen – om den gör ont eller är spänd är det dags att ta en  

paus eller byta ställning.

• Arbetsbord, stolar och bildskärmar ska kunna ställas in individuellt för  

en optimal arbetsställning.

• Kroppen är utformad för rörelse – så sitt, stå och rör på dig!

RÅD OCH TIPS!

KROPPEN

Människan: Kroppen

Våra kroppar är komplexa och har utvecklats under tusentals 

år. Evolutionen har format våra ögon, skelett, muskler och 

sinnen. För att kroppen inte ska skadas eller överbelastas 

bör arbetsplatsen utformas med hänsyn till våra behov. Visst 

utsätter arbetsplatserna våra kroppar för påfrestningar – men  

det behöver inte vara dåligt. När vi arbetar aktivt i  olika 

kroppsställningar, till exempel lyfter eller flyttar saker, utsöndras 

proteiner och hormoner som ökar vårt välbefinnande. Men 

i  statiska positioner är det viktigt att kroppen får stöd, så att 

muskler inte blir överbelastade. Monotona arbetsuppgifter 

och obekväma kroppsställningar kan snabbt leda till skador 

i muskler och skelett. 
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Människan: Rörelse



19

• Höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar med FreeMotion håller  

kroppen i rörelse under arbetet.

• Sätt en timer och ta regelbundet en aktiv paus tillsammans med en kollega.

• Aktivitetsbaserade arbetsplatser uppmuntrar till rörelse varje gång det är  

dags att byta arbetsuppgift.

RÅD OCH TIPS!

RÖRELSE

Människan: Rörelse

Våra kroppar är gjorda för rörelse. Under tusentals år har rörelse 

varit en viktig del av evolutionen och rörelse innebär många 

fördelar, både för vår fysiska och vår mentala hälsa. Rörelse 

ökar blodcirkulationen och frigör proteiner och hormoner 

som minskar spänningar och hjälper oss att må bra. Eftersom 

kontorsarbete ofta innebär mycket stillasittande så kan vi enkelt 

öka välbefinnande och produktivitet genom att uppmuntra 

varandra till mer rörelse. Rörelse skapar energi och bidrar till en 

positiv atmosfär som känns så fort man kommer in i rummet. Med 

aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vi möta nya arbetssätt i takt 

med att tekniken utvecklas. Dessutom stimulerar de samarbete 

och spontana möten som genererar energi och innovationer.
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PRODUKTERNA
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För att kunna göra vårt jobb behöver vi olika verktyg – och hur vi använder dem 

påverkar arbetet som vi utför. För att minska stress och förbättra prestationen 

så måste verktygen kunna anpassas till många olika behov. Produkter som 

hindrar eller sinkar arbetet påverkar lagandan och resultatet negativt. Fyra av fem 

kontorsanställda säger att de vill ha tillgång till ergonomiska möbler1, till exempel 

höj- och sänkbara skrivbord. Det här är viktigt att ta hänsyn till eftersom 

stillasittande under långa perioder ökar risken för sjukdomar. Att vi motionerar 

på  fritiden räcker inte för att minska riskerna – det är förhållandena på jobbet 

som är viktiga för både välbefinnande och lönsamhet2. Forskningen visar att vi 

bränner 350 kalorier per dag3 om vi står upp och jobbar i två och en halv timme, 

och att stående arbete ökar produktiviteten med 10 procent jämfört med när vi 

sitter ner och jobbar4.

1. https://global.kinnarps.com/knowledge/from-desk-to-bean-bag/

2. https://www.nrk.no/livsstil/_-a-sitte -er- like - ille -som-a-royke-1.11428352

3. http://standup.matting.se/retailers/matting-ab/ga-ner- i -vikt

4. http://www.businessinsider.com/proof-standing-desks-you-more-productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T 
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Produkterna: Höj- och sänkbara skrivbord
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• Välj höj- och sänkbara skrivbord som är enkla att hantera så att medarbetarna 

verkligen använder dem.

• Vänj kroppen vid den nya arbetsställningen genom att börja med att stå upp 

under kortare perioder.

• Ju mer man växlar mellan att sitta, stå och röra på sig, desto bättre för hälsan.

RÅD OCH TIPS!

HÖJ- OCH 
SÄNKBARA 
SKRIVBORD

Produkterna: Höj- och sänkbara skrivbord

Vi spenderar en stor del av livet sittande. På väg till jobbet, på 

lunchen och på möten – och i tevesoffan. Dessutom sitter många 

av oss även när vi arbetar. Långvarigt stillasittande är inte bra 

för kroppen och gör oss mindre produktiva. Hållningen påverkas 

negativt och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och 

diabetes ökar. Med hjälp av höj- och sänkbara skrivbord kan vi 

variera arbetsställningen och rörligheten ökar, vilket förbättrar 

cirkulationen. Samtidigt frigörs hormoner och proteiner som 

ökar vårt välbefinnande. Vi är alla olika långa och väger olika 

mycket, men ett höj- och sänkbart skrivbord är ett bra exempel 

på en lösning som fungerar för alla och som kan anpassas efter 

varje enskild persons förutsättningar och önskemål. 
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Produkterna: Stolar
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• Kontorsstolarna bör vara justerbara så att de kan anpassas efter  

individens behov.

• Kontorsstolar med FreeMotion underlättar ett aktivt sittande genom  

små mikrorörelser i sitsen. 

• Välj tyger som kombinerar både skön komfort och som andas,  

till exempel mesh och ulltyger.

RÅD OCH TIPS!

STOLAR

Produkterna: Stolar

Det är jobbigt att stå upp en hel dag. Ibland behöver vi sitta 

ned och vila. Stolar ger ett bekvämt stöd och hjälper oss att 

slappna av, men att sitta länge är inte bra vare sig för hälsan 

eller för produktiviteten. Många med stillasittande arbete 

känner av spänningar eller smärta i  axlarna eller ländryggen. 

Det är inte så konstigt: våra kroppar är inte skapta för att sitta 

ner under långa perioder. Moderna kontorsstolar som har 

designats för att uppmuntra rörelse även när vi sitter, kan bidra 

till att minska muskelspänningar vid kontorsarbete. Aktiva 

sittställningar är bra för hälsan och gör oss mer avslappnade 

och uppmärksamma!
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Produkterna: Belysning
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• Belysning från sidan minskar risken för bländning, reflektioner och skuggor.

• Justera datorskärmens ljusstyrka och färgtemperatur med hänsyn till det 

naturliga dagsljuset.

• Ta regelbundna pauser från arbetet vid datorn så att ögonen får vila.

RÅD OCH TIPS!

BELYSNING

Produkterna: Belysning

För att vi ska kunna jobba effektivt behöver vi rätt ljus i  rätt 

mängd. Bra arbetsbelysning ska ge tillräckligt mycket ljus utan 

att blända och bör lätt kunna justeras och flyttas med hänsyn 

till individuella behov. Idag lider många av så kallat Computer 

Vision Syndrome, CVS, som kan ge trötta ögon och huvudvärk. 

Eftersom datorer och surfplattor är bakgrundsbelysta behöver 

våra ögon mer ljus för att kompensera för kontrasten mellan 

skärmen och ljuset i omgivningen runt våra arbetsbord. Samtida 

arbetsbelysning kombinerar högkvalitativt ljus i  kombination 

med individuella inställningsmöjligheter, vilket gör det möjligt 

att undvika bländning från ljuskällor och reflekterande ytor. 
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MILJÖN
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För att kunna jobba effektivt måste vi har rätt förutsättningar. Arbetsplatsens 

inomhusmiljö behöver vara stabil och anpassad efter utomhusmiljön. Behoven 

skiftar i  takt med årstiderna och arbetsplatsen ska kunna anpassas därefter. 

Inomhusklimatet påverkas av flera faktorer – bland annat solljus, färger, växter 

och temperatur. Bärbara datorer och annan elektrisk utrustning genererar värme 

och inomhusklimatet i ett slutet kontorsutrymme kan snabbt bli varmt och torrt. 

Därför är det viktigt att upprätthålla en god vätskebalans, om vi blir uttorkade ökar 

risken för muskelspänningar och belastningsskador vid sittande skrivbordsarbete1. 

För att ha en god vätskebalans behöver vi dricka mellan 1,5 till 2 liter vatten om 

dagen2. Att se till att vatten finns lätt tillgängligt på kontoret är ett enkelt sätt att 

bidra till en ergonomisk, produktiv och hälsosam arbetsplats. 

1. http://www.sittingergonomics.com/how-much-water-do- i -need-to-drink-per-day/

2. https://ki.se/forskning/sluta-klunka-du-dricker- inte -for- lite -vatten. 
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Miljön: Dagsljus
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*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Number P500-03-082-A-9.

Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment

DAGSLJUS

Miljön: Dagsljus

• Fönster ger nödvändigt dagsljus och en utsikt som förändras över dagen. 

• Glasväggar inomhus är ett bra sätt att sprida det värdefulla naturliga ljuset.

• Strukturera arbetsplatsen kring naturliga ljuskällor och skapa öppna ytor 

i anslutning till fönstren så att det naturliga ljuset sprids effektivt.

RÅD OCH TIPS!

Dagsljuset hjälper oss att reglera den cirkadianska rytmen – det  

vill säga balansen mellan vakenhet och sömn. Dygnsrytmen är 

en naturlig cykel som påverkas av olika signaler i vår omgivning, 

men det är dagsljuset som har störst betydelse. För att kunna 

jobba så bra som möjligt under dagen, så behöver vi sova bra  

och det är just dagsljuset som styr vår inre, biologiska klocka.  

När vi tillbringar så mycket som upp till 90 procent av arbets-

dagen inomhus är fönster och andra dagsljusinsläpp viktiga för 

hälsan och produktiviteten.* Om vi sover gott kan vi börja nästa 

dag utvilade och pigga!
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Miljön: Natur
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* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12–14, 1998

NATUR

Miljön: Natur

• Tänk på utsikten – även i städerna finns det vyer som fångar ljusets skiftningar.

• Utforma gemensamma ytor så att det finns många olika blickfång.

• Uppmuntra medarbetarna att gå ut på rasterna och ge förslag på korta 

promenader som ger ny energi. 

RÅD OCH TIPS!

Att ta en promenad i parken, i skogen eller vid sjön är något som 

nästan alla njuter av. Naturen påverkar den mänskliga hjärnan 

positivt – vi blir friskare, gladare och får mängder av sensorisk 

stimulans. Att vistas i naturen minskar även stressymptom och 

med naturliga inslag i arbetsmiljön kan vi stimulera våra sinnen 

så att vi mår bättre.* Öppna ytor med växter och träd, ljudet av 

rinnande vatten, väggar av trä och en fin utsikt är enkla grepp för 

att flytta naturen inomhus. Att ta sina raster utomhus är också 

ett bra sätt att upprätthålla kontakten med världen som finns 

utanför kontorsfönstret. 
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Miljön: Temperatur
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* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” March 12–14, 1998

• Om medarbetarna själva kan justera temperatur och luftflöde 

så ökar både komforten och produktiviteten.

• Golvventilation och reglerbara temperaturzoner är bra alternativ.

• Fönster med persienner eller markiser gör det möjligt att reglera 

solljusinsläpp, luftflöde och temperatur.

RÅD OCH TIPS!

TEMPERATUR

Miljön: Temperatur

Vad som är den bästa temperaturen i en arbetsmiljö beror på   

vilket jobb som ska utföras. När vi sitter stilla känner vi oss 

lätt frusna eftersom kroppen alstrar värme när vi rör på oss. 

Rätt  kombination av temperatur, luftflöde och luftfuktighet 

skapar tillsammans de bästa förutsättningarna för arbete. Om  

många klagar på att de är för varma eller fryser, så är det troligt  

att även luftflödet och luftfuktigheten är en del av problemet. 

En temperatur på 21,5 °C är lämplig för kontorsmiljöer, och varje 

grad över eller under kan bidra till att minska effektiviteten 

på jobbet. 
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DEN ERGONOMISKA 
ARBETSPLATSEN 
BÖRJAR MED DIG
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HÖR AV DIG

På kinnarps.se/kontakt finns 

alla våra kontaktuppgifter.

Du kan också hitta ett showroom 

nära dig på kinnarps.se/hitta oss. 

LÄR DIG MER

På kinnarps.se hittar du 

mer kunskap och tips på hur 

din arbetsplats kan bli mer 

ergonomisk. Här finns också 

inspirerande kundcase och mer 

information om våra tjänster.
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