W O R K S PAC E S O L U T I O N S

ERGONOMICS
THE ESSENTIALS

Det viktigste du trenger å vite om god hverdagsergonomi fra Kinnarps

ERGONOMI
/ærgonomi: /
Relasjonen mellom deg og ditt arbeidsmiljø.

”E RGONOMIS K DESIG N E R IK K E BA RE BR A FOR DE N E N K E LTE –
DE T E R BR A FOR FORRE TNING E N OGSÅ. V E D Å S K A PE BES T
M U LIG E A RBE IDS FORHOLD ØK E R TRIVS E L , OG DE RM E D
PRODUK TIVITETEN. NÅR MAN INVESTERER I VELVÆRE, SKJØNNER
A RBE IDE RN E AT A RBE IDE T DE RES BLIR V E RDSAT T. N Å R M A N
TE N K E R PÅ OG FIN N E R E RGONOMIS K E LØS NING E R SOM E R
DESIGNET FOR Å OPPFYLLE INDIVIDUELLE BEHOV, FØRER DETTE
TIL ØK T MOTIVAS JON, HØY E RE PRODU K TIVITE T OG K A N
REDUSER BEL ASTNINGSSK ADER OG FR AVÆR. FRISKE ARBEIDERE
ER LYKKELIGE ARBEIDERE, OG I DAGENS KONKURR ANSEPREGEDE
V E RDE N BIDR A R E RGONOMIS K E A RBE IDS PL AS S E R TIL Å S K A PE
DE T BES TE PRODU K TE T M E D DE M ES T E FFE K TIV E M E TODE N E.”

ANDERS LUNDAHL, FYSIOTERAPEUT OG ERGOTERAPEUT
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SANSER

Vi har utviklet oss til å respondere på sansestimulering, og disse opplevelsene
påvirker vår trivsel og produktivitet. En arbeidsplass skal redusere negativ
stimulering, og øke de positive sanseopplevelsene, dette for å øke velvære og
produktivitet. Lyder kan for eksempel gi oss energi, men støy kan også føre til
hodepine og konsentrasjonsproblemer, noe som igjen kan føre til smerte i nakke
og skuldre.1 Reduksjon av støy kan være bra for produktiviteten, ettersom den
senker stressnivået og sykefraværet, og bidrar til at ansatte kan jobbe for full
kapasitet2. Belysning og luftkvalitet er også viktige vurderinger – dårlig ventilasjon
kan senke produktiviteten med opptil 15 %.3

1. https://www.kinnarps.se/Kunskap/the - quiet- revolution/
2. Fjern støy – et godt lydmiljø lønner seg. ADI 598, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete -och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
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Sanser: Farger

FARGER
Farger påvirker humøret og følelsene våre. For noen kan farger
til og med påvirke oppfattelsen deres av romtemperatur. Farger
utløser en emosjonell respons fordi de overfører bølgelengder
som utløser hormonendringer i kroppen vår.* Å velge riktige farger
til arbeidsplassen din kan ha en stor påvirkning på arbeidernes
velvære og produktivitet. Generelt kan vi si at grønt er en harmonisk farge som er behagelig for øyet og har en forfriskende
effekt. Gult er den universelle fargen for optimisme og glede,
rødt gir energi og signaliserer styrke og blått har en avslappende
effekt og gjør deg rolig. De beste arbeidsmiljøene kombinerer
farger på en effektiv måte. Hvordan folk oppfatter farger er avhengig av deres kultur og erfaringer, men generelt er grønt bra
for produktivitet, blått for kreativitet, rødt for oppmerksomhet og
gult for beslutningstaking.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Kombiner farger for å forsterke adferder og følelser som er nødvendige
for produktivitet på din arbeidsplass

•

Bruk farger for å identifisere forskjellige arbeidsmiljøer innenfor
arbeidsplassen din

•

Lysere farger har en ekstra fordel ved at de reflekterer naturlig dagslys

*Meer wein, G. et al. (2007). Color– Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag
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Sanser: Lyd

LYD
Støy er en vanlig del av arbeidet, men for høye støynivåer har
blitt identifisert som et stort problem for produktiviteten.* Støy
påvirker konsentrasjonen, stressnivåene og evnen til kreativ
tenking. Avbrudd og distraksjoner forårsaker frustrasjon, og
trivsel og produktivitet lider. Skjermer og støyabsorbenter kan
bidra til å redusere støynivåer og gi arbeidere stille oaser på
travle områder. Møbler som lager lyd er ofte en stor kilde til
distraksjoner – se etter design som er lette og kan flyttes på
en stille måte. I enkelte situasjoner kan avslappende lyder eller
musikk fremme produktiviteten, så man må tenke godt over det
positive potensialet for lyd på din arbeidsplass.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Skjermer og lydpaneler kan gi tekstuell stimulering og redusere støynivåene

•

Sørg for å ha nok møterom i forskjellige størrelser, dette er med til å
oppmuntre kollegaer til å bruke ulike rom og samarbeide

•

Hold sosiale områder som kjøkken og kaffebarer på avstand fra
hovedarbeidsområdene

* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy- communication trade - off in open - plan offices
Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, sider 18 -26
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Sanser: S timulering

STIMULERING
En av grunnene til at vi nyter naturen og god utsikt, er at vi trenger
sansestimulering. Sansestimulering kan ha en positiv påvirkning
på konsentrasjonen og evnen til å være oppmerksom.* Hvis
arbeidsmiljøet vårt ikke stimulerer sinnet og sansene våre, mister
vi motivasjon og fokus. Rader av arbeidsstasjoner, alle i samme
farger, innstilt i samme høyde og uten individuelle funksjoner, eller
den flate summingen av klimaanlegg og data-maskinvifter, er ikke
akkurat et variert miljø som stimulerer produktiviteten. Musikk,
belysning, tone og teksturvariasjoner gir behagelig stimulering
som er nødvendig for produktivt arbeid.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Velg produktene med tanke på sanseopplevelse - følelse, farge, lyd og lukt

•

Introduser teksturer - naturlige fibre, treullfliser og planter

•

Bruk farge, kunst og grafiske mønstre for å skape interne utsikter og tonalendringer

* R. Cooper, “ The Psychology of Boredom, Science Journal 4, no. 2 (1968): 38–42
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Det er viktig å sette mennesket i sentrum når man tenker innredning og designer
et arbeidsmiljø. Produktive arbeidstagere er en konkurransedyktig ressurs. Måten
kollegaer samarbeider med hverandre og arbeidsplassen sin på, former kvaliteten
på arbeidet de utfører. Når folk jobber på en god måte, og de koser seg med
jobben sin, så føler de seg bra og blir mer produktive! En tredjedel av arbeidere
som bruker datamaskiner, har rapportert om smerter i nakke og rygg.1 Stress
og arbeidsbelastning bidrar betydelig til arbeidsrelaterte helseproblemer 2. En
persons sykefravær koster ca. 2740 SEK per dag3, og hvis man har en ergonomisk
arbeidsplass, kan det senke sykefraværet som skyldes fysiske eller psykososiale
arbeidsmiljøer betydelig4.

1. Magazine Välfärd, 2005:4, S tatistiska Centralbyrån
2. Ha en rik tig belastning, sett skjermen korrek t – tenk digitalt miljø. ADI 524, Arbetsmiljöverket
3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete - och -inspek tioner/arbeta- med -arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1
4. Kinnarps Utbildningsmaterial inom ergonomi 20080819
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Mennesket: Relasjoner

SAMARBEID
Mennesker er sosiale vesener, og positivt samspill med andre
øker vår trivsel. De positive relasjonene vi skaper med kollegaer,
er en viktig del av samarbeidsånden som er nødvendig for
produktivt arbeid.* Når vi skaper positive relasjoner, gleder vi
oss til å komme på jobb, og produktiviteten øker! Arbeidsplasser
blir stadig mer allsidige, så det er viktig å skape steder der folk
med forskjellige bakgrunner og arbeidsstiler kan være sammen.
Funksjonelle kaffe- eller kjøkkenområder er perfekte for korte
samtaler og gir arbeidstagere et fellesareal der de kan slappe
av og bli kjent med hverandre. Møterom som ligger rett ved
hovedområdene, er perfekte for idedugnader og gjør det mulig
for alle å booke plass til mer formelle møter.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Utnevne en ansvarlig som fremmer sosiale arrangementer som samler folk

•

Hvis alle får bestemme reglene for fellesområdene, øker deres
eierskapsfølelse

•

Møterommene er steder som kan bookes til samlinger og nye samarbeid

* 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.

15

Mennesket: Menneskekroppen

05

16

Mennesket: Menneskekroppen

MENNESKEKROPPEN
Kroppene våre er komplekse systemer som har utviklet seg
over flere tusen år. Denne prosessen har formet øynene, beina,
musklene og sansene våre. For å sikre at vi ikke skader eller
overbelaster noen del av kroppen vår, må arbeidsplassen være
designet for å støtte behovene våre. Ulike arbeidsoppgaver
belaster kroppene våre, men dette er ikke nødvendigvis negativt.
Når vi arbeider i aktive stillinger, for eksempel når vi løfter, frigjør
kroppene våre proteiner og hormoner som fremmer velvære.
I statiske stillinger er det imidlertid viktig at kroppen har støtte
for å sikre at muskler og sener ikke overbelastes. Ensformige
oppgaver eller unaturlige stillinger kan raskt føre til muskelog skjelettskader.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Lytt til kroppen din – hvis du føler smerte eller spenning, må du slutte med
det du holder på med, og endre stilling

•

Arbeidsbord, stoler og skjermer bør være fullt justerbare for å oppnå en optimal
arbeidsstilling for hver enkelt medarbeider

•

Vårt muskel-skjelettsystem er designet for bevegelse – sitt, stå og beveg deg!
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Mennesket: Bevegelse

BE VEGELSE
Kroppene våre har utviklet seg for å hjelpe oss å bevege oss. I over
flere tusen år har bevegelse spilt en avgjørende rolle i vår evolusjon,
som bringer med seg en rekke fysiske og mentale helsefordeler.
Bevegelse øker blodsirkulasjonen og frigjør proteiner og hormoner
som fremmer velvære og reduserer spenning. Ettersom de som
jobber på kontor ofte arbeider i stillesittende stillinger, vil det ha
mange positive fordeler for velværet og effektiviteten hvis man
oppmuntrer til bevegelse. Bevegelse skaper energi – en stemning
som folk føler med en gang de kommer inn på arbeidsområdet
ditt. Teknologien forandrer hele tiden måten vi jobber på. Fleksible
arbeidsplasser har den ekstra fordelen at økt samspill og tilfeldige
møter oppstår, og slik kan det skapes noe nytt!

STRATEGIER OG TIPS!
•

Sitte/stå-bord og FreeMotion-stoler holder deg i bevegelse når du arbeider

•

Følg med på tiden og ta jevnlige og aktive pauser sammen med en kollega

•

Arbeidsmiljø som er tilpasset virksomhet og oppgaven som skal løses,
oppmuntrer til bevegelse når arbeidere endrer oppgaver
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Alle trenger gode verktøy for å gjøre sine jobber, og måten den enkelte bruker
sine verktøy er avgjørende for jobben de gjør. For å redusere stress og forbedre
prestasjonene bør verktøyene kunne tilpasses en rekke forskjellige behov.
Produkter som hindrer eller forsinker medarbeiderne, har en negativ virkning
på arbeidslyst og ytelse. Fire av fem som jobber på kontor, ønsker seg riktig
ergonomisk møblement1, f.eks. sitte/stå-bord, noe som er viktig å vurdere,
ettersom lange perioder med stillesitting øker risikoen for sykdom. Trening utenfor
arbeidsplassen eliminerer ikke disse helserisikoene – det er hvordan arbeidere
bruker tiden på arbeid, som er viktig for velvære og lønnsomhet2. Forskning viser
at hvis man står i to og en halv time, forbrenner man 350 kalorier hver dag3, og at
hvis man står i stedet for å sitte, så blir man 10 % mer produktiv4.

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-vik t
4. http://www.businessinsider.com/proof-standing - desks-you - more - productive -2013-9?r=US&IR=T&IR=T
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Produkt: Hev & senk bord

JUSTERBARE
BORD
Vi tilbringer mye av livet vårt sittende – når vi pendler til jobb, i lunsjen
og i forretningsmøter, når vi ser på TV om kvelden, og mange av
oss sitter også når vi arbeider! Å sitte i lange perioder er ikke bra
for verken kroppen eller produktiviteten. Den påvirker holdningen
vår og øker risikoen for sykdommer som f.eks. hjertesykdom og
diabetes. Bord som kan justeres, hvor du både kan stå og sitte, gjør
det mulig for den ansatte å variere arbeidsstillingen og oppmuntrer
til bevegelse. Dette forbedrer sirkulasjonen og frigjør hormoner og
proteiner som øker velværet. Folk kommer i forskjellige fasonger
og størrelser, men et sitte/stå-bord er et godt eksempel på noe
som passer for alle, og som kan tilpasses slik at den passer til alle
arbeideres høyde eller arbeidspreferanser.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Gi opplæring og sikre at sitte/stå-bordene er enkle å betjene, slik at arbeiderne
bruker dem jevnlig

•

Start med å stå i korte perioder, slik at kroppen din bli vant til den nye
arbeidsstillingen

•

Jo mer du sitter, står og beveger kroppen din, desto bedre er det for helsen din
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Produkt: Kontorstoler

STOLER
Det er slitsomt å stå hele dagen. Noen ganger er det godt å kunne
sette seg ned og hvile litt. Stoler gir støtte og komfort slik at vi
klarer å slappe av, men hvis vi sitter i lengre perioder, så er det
ikke bra for verken helsen eller produktiviteten vår. Mange som
tilbringer arbeidsdagen sittende, klager på spenning eller smerte
i skuldrene eller korsryggen. Grunnen er enkel – kroppen vår er
ikke laget for å sitte i ro i lange perioder. Moderne kontorstoler
som er designet for å oppmuntre arbeidere til å bevege seg, kan
redusere muskelspenninger tilknyttet skrivebordsarbeid. Aktive
sittestillinger er bra for velværet og bidrar til å holde arbeiderne
avslappede og oppmerksomme!

STRATEGIER OG TIPS!
•

Kontorstolene skal være fullstendig justerbare for å passe til de individuelle behovene

•

Freemotion-stoler oppmuntrer til aktiv sitting gjennom små mikrobevegelser

•

Kombiner stoffer som gir komfort med luftflyt, som f.eks. mesh

25

Produkt: Lys

09

26

Produkt: Lys

LYS
Ansatte trenger masse og riktig lys for å kunne arbeide godt.
Et godt arbeidslys skal gi riktig mengde blendfritt lys og være
lett å flytte, avhengig av arbeiderens individuelle krav. Mange
ansatte i dag klager over datasynsyndrom, noe som fører til
belastning på øynene og hodepine. Ettersom datamaskiner
og nettbrett har bakgrunnsbelysning, trenger øynene våre
mer lys for å balansere kontrasten mellom skjermen og
det omgivende lyset rundt arbeidsbordene våre. Moderne
arbeidslys kombinerer kvalitetslys med individuell kontroll, noe
som gir arbeiderne mulighet til å dirigere lys vekk fra øynene
og reflekterende overflater for å unngå blending.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Belysning av et arbeidsbord fra siden bidrar til å unngå blending,
refleksjoner og skygger

•

Juster lysstyrken og fargetemperaturen på datamaskinskjermene
for å synkronisere med naturlig dagslys

•

Ta jevnlige pauser når du arbeider med datamaskiner, slik at
øynene dine får hvile
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28

For å sikre at arbeidet utføres riktig, trenger den enkelte ansatte riktige
arbeidsforhold. En arbeidsplass må ha et stabilt innemiljø, ved å simulere
og respondere på miljøet utenfor. Siden årstidene endrer seg, må arbeidsplassen
tilpasses og justeres for å imøtekomme arbeidernes behov. Inneklima påvirkes
av mange ting – f.eks. sollys, farger, planter og temperatur. Stasjonære PC-er og
elektrisk utstyr genererer varme, og et innestengt kontorlokale kan lett bli varmt
og tørt. Det er viktig for arbeidere å få i seg nok veske, ettersom dehydrering
fører til muskelspenninger, noe som igjen øker risikoen for belastningsskader
når man sitter ved et arbeidsbord.1 For å holde seg hydrert bør arbeiderne drikke
mellom 1,5 og 2 liter vann hver dag2. Det er viktig å sørge for lett tilgang på
vann på arbeidsplassen når man skal skape en ergonomisk, produktiv og sunn
arbeidsplass.

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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Omgivelser: Dagslys

DAGSLYS
Dagslys hjelper oss med å regulere døgnrytmen vår – den
daglige syklusen med å være våken og å sove. Disse naturlige
rytmene påvirkes av signaler fra miljøet, og det viktigste signalet
er dagslys. For å oppnå optimal produktivitet på dagtid, må vi ha
god søvnkvalitet. Eksponering av dagslys påvirker genene som
slår vårt indre ur av og på. Når den som jobber bruker opptil 90 %
av arbeidsdagen sin innendørs, er vinduer, takvinduer og andre
naturlige lyskilder viktige faktorer for velvære og produktivitet.*
Når vi sover godt, starter vi en ny dag med å føle oss våkne
og friske!

STRATEGIER OG TIPS!
•

Vinduer gir svært nødvendig dagslys, og gjør det mulig for oss å følge
endringer gjennom dagen

•

Interne glassvegger bidrar til å spre dyrebart naturlig lys på et sted

•

Skap arbeidsmiljø rundt naturlige lyskilder og skap åpne plasser rundt
vinduer, slik at naturlig lys spres effektivt

*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Nummer P500 - 03- 082-A-9.
Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment
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Omgivelser: Natur

NATUR
De fleste liker å gå tur i parken, i en skog eller langs sjøen.
Naturen har en positiv virkning på menneskehjernen – den
gjør oss friskere, gladere og gir masse sensorisk stimulering.
Naturen bidrar også til å lette stressymptomer og bringe
naturlige elementer inn på en arbeidsplass, noe som stimulerer
sinnet vårt og øker velværet.* Åpne steder med planter eller trær,
lyden av rennende vann, trevegger og utsikt mot landskapet
utenfor er alle effektive måter å bringe naturen innendørs på.
Hvis man oppmuntrer arbeiderne til å ta pausene sine utendørs,
kan dette også hjelpe dem med å komme nærmere verdenen
utenfor vinduet sitt.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Tenk på utsikter – hvis du er i en by, er det en utsikt som fanger opp
det skiftende lyset og forholdene utenfra?

•

Skap sosiale rammer rundt fellesområder for maksimum virkning

•

Oppmuntre ansatte til å ta pauser utenfor, og gi dem en oversikt over
korte turer eller andre aktiviteter de kan gå for å få mer energi

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” 12.–14. mars 1998
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Omgivelser: Temperatur

TEMPER ATUR
Den optimale omgivelsestemperaturen for en arbeidsplass er
avhengig av type oppgaver som skal utføres. Når vi sitter stille,
har vi en tendens til bli kalde, ettersom kroppen vår produserer
varme når vi beveger oss. Riktig kombinasjon av temperatur,
lufting og fuktighet skaper riktige arbeidsforhold. Når ansatte
klager på at de føler seg for varme eller for kalde, er det en stor
mulighet for at luftstrømmen og fuktigheten også er en del av
problemet. 21,5 C er en god temperatur for kontormiljøer, og hver
grad over eller under dette kan føre til redusert prestasjon.

STRATEGIER OG TIPS!
•

Hvis ansatte får justere temperaturen og luftstrømmen, kan dette øke
komforten og produktiviteten

•

Vurder undergulvsluftdistribusjon (UFAD) og temperatursonekontroller

•

Vinduer med persienner eller rullegardiner gjør det mulig å slippe inn
sollys, luftstrøm og gjør at man kan kontrollere temperaturen

* Heer wagen, Judith H. , Ph.D., “Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?,” 12.–14. mars 1998
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EN ERGONOMISK
ARBEIDSPLASS
BEGYNNER HOS
DEG SELV
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FINN UT MER

TA KONTAK T

Besøk kinnarps.no for flere nyttige

Besøk kinnarps.no/kontakt

tips og kunnskap om hvordan

for kontaktopplysninger.

du kan gjøre arbeidsplassen
din ergonomisk. Der finner

Finn ditt nærmeste utstillingslokale

du også referansesaker og mer

på kinnarps.no/utstillinger.

informasjon om tjenestene våre.
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