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AZ ÖN TESTE. A MI DOLGUNK.
Csak egy teste van. Mi törődünk vele.
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Az emberről szól.
A LEGGYAKORIBB MEGHATÁROZÁS SZERINT az ergonómia tudománya
azt vizsgálja, miként hatnak az emberre a munkaeszközök és
a munkakörnyezet. Ha csak egy szót kellene kiemelnünk ebből
a definícióból, akkor ez lenne az: „ember”. Ugyanis mi – Ön és én,
minden egyéni sajátosságunkkal együtt – vagyunk a kiindulópontjai
a Kinnarps összes tevékenységének az ergonómia területén.
Az általunk fejlesztett, gyártott és eladott bútoroknak köszönhetően átgondolt
belsőépítészeti megoldások és kényelmesebb munkahelyek alakíthatók ki.
Mind közül a legfontosabb: munkánknak köszönhetően az emberek jól érzik
magukat a munkahelyükön.
Az állandó változások, a gyors technológiai fejlődés és a szakmai teljesítménnyel
szembeni új elvárások korát éljük. Minden eddiginél fontosabb hát egy pillanatra
megállni és elgondolkodni azon, hogy miképpen dolgozunk, és mit jelent ez
számunkra.
Pontosan ez a mi célunk is, egy olyan projekt keretében, amely brosúraként indult,
de végül egészséget sugárzó magazinná fejlődött. Egy magazin a munkahelyi jó
közérzetről és a Kinnarpsról. Az ergonómia ugyanis szorosan kapcsolódik ahhoz,
hogy kik vagyunk, és mit csinálunk.
És ezzel még közel sincs vége: az összeállított anyag olvasásakor ébredtem rá,
hogy ez sokkal fontosabb, mint az ülés, az állás, a teherhordás és az egymással
való találkozás módja a munkahelyünkön. A társadalomról van szó. Az életről van
szó. Az emberről van szó.
Kellemes olvasást kívánok!

Per-Arne Andersson
A KINNARPS A ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA
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Az ergonómia terén a Kinnarps immár többet

a különböző igényekből éppen annyi van egy

EGÉSZSÉGES MUNKATERÜLET

foglalkozik a jó közérzettel és az egész-

munkahelyen, mint dolgozóból.

Szakértői vagyunk az olyan környezetek létre-

séggel, mint a bútorokkal – a munkahely

hozásának, amelyek minden szempontból a jó

különféle körülményeknek, igényeknek és

FÓKUSZBAN A HOLISZTIKUS ERGONÓMIA

közérzetet erősítik. Komoly ergonómiai beru-

testalkatoknak megfelelő egyéni testre-

A székek, az asztalok, a világítás, a színsémák

házásunk célja sem más, mint egészséggel

szabásához szükséges valamennyi eszköz

és a hangszigetelés rugalmas megoldásai-

megtölteni az ügyfél munkaterületét!

biztosításával. Az ergonómia számunkra az

val, innovatív technológiájával és intelligens

emberről szól, ennyi az egész.

kombinációival a teljes embert számításba

A közérzet javítását tartottuk szem előtt

vevő, holisztikus ergonomikus szemléletmó-

magazinunk összeállításakor is, amely

Az ergonómia jóval több a megfelelő állásnál,

dot alakítunk ki. Odafigyelünk arra, hogy az

izgalmas cikkeket tartalmaz szakértelmünk-

teherhordásnál és ülésnél. A Kinnarpsnál ez

ember miképpen lép interakcióba a munka-

ről, érdekes kutatásokról, a testmozgásról,

elsősorban a jó közérzetet jelenti, beleéretve

eszközeivel, a környezetével, a feladataival és

a táplálkozásról és a trendekről, de inspiráló

az elmét, a testet és a lelket is. Az irodákat

másokkal, ennek alapján pedig testreszabott,

emberekkel – az emberek inspirálására –

nem annyira bútorral, mint inkább jó közér-

egyénileg tervezett, ösztönző környezeteket

készített interjúk is olvashatók benne. Mert

zettel akarjuk megtölteni. Abból indulunk

hozunk létre, ahol a rugalmasság, a mobilitás

bárkiről is legyen szó, a Kinnarps azt szeretné,

ki, hogy mindenkinek megvan a képessége

és a variálhatóság a három kulcsszavunk

hogy még jobban érezze magát

az egészsége megőrzésére a munkahelyén.

a legfontosabb cél, a munkahelyi egészségvé-

a munkahelyén.

Azt ugyanis tapasztalatból tudjuk, hogy

delem elérése érdekében.

A TEST MŰKÖDÉSE

Legfontosabb eszközünk:
a testünk
Ön otthon van, amikor megszólal a telefon és hosszas beszélgetésbe
kezd. A füléhez tartja a készüléket és járkál telefonálás közben.
Kisvártatva felteszi a headsetjét, a telefont pedig a zsebébe csúsztatja.
Most már teljesen átadhatja magát a beszélgetésnek.
Mozoghat, gesztikulálhat, testbeszéddel kísérheti mondandóját,
amit beszélgetőpartnere nem lát ugyan, de érezhet.
Ma már számos munkahely kínál olyan ergonómiai megoldásokat,
mint az otthoni környezet. Az ergonómia ugyanis akkor a legjobb,
ha az ember oly módon tudja testreszabni a munkakörnyezetét,
hogy ez önmaga és az elvégzendő feladat szempontjából
egyaránt optimális legyen. Ehhez azonban tudnunk kell
egyet s mást a fantasztikus emberi testről.

Átadjuk a szót Lena Lehmann ergonómusnak
és képzett fizioterapeutának, aki komoly
tapasztalatokkal rendelkezik a jó
munkakörnyezet és az egészséges test
kapcsolatát illetően.
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A TEST MŰKÖDÉSE

MOZGÁS
Az emberi lény minden szempontból mozgásra van teremtve. A szerve-

akkor jól üljünk. Ehhez pedig rugalmas munkaeszközök és bútorok

zet működése – az idegrendszertől az emésztésig – a mozgástól függ.

szükségesek, amelyek könnyen az egyéni igényekhez igazíthatók.

Ezért olyan ergonómiai környezetet kell kialakítani, amely jó lehetőségeket kínál testünk aktív használatára. Ezzel szemben azonban,

REGENERÁLÓDÁS

általában a gondolkodást helyezzük előtérbe. Egyre több teret adunk az

A lazítás és a feltöltődés éppen olyan fontos, mint a mozgás és az

agynak, a környezetünket pedig ülve végzett tevékenységekhez igazítjuk

aktív tevékenység. Nem elég évi egy-két hét leeresztés – rendszeres

– számítógép használathoz, tévénézéshez, komoly dokumentumok

aktív pihenésre van szükségünk. A feszültség után lazításnak kell

olvasásához. És mivel az embert a szokásai vezérlik, ezt sokáig helyes-

következnie, és fordítva.

nek is gondoltuk, rengeteg munkát, időt és pénzt fordítva arra, hogy
megpróbáljuk alkalmassá tenni testünket a hosszan tartó ülésre.

A stressz általában véve hasznos számunkra, és kreativitásra ösztönöz – feltéve, hogy regenerálódás követi. Az embert többnyire nem

Ma már azonban a kutatások rámutatnak a mozgás és a jó közérzet

maga a stressz, hanem a regenerálódás hiánya betegíti meg. A jó

közötti szoros kapcsolatra. Hangsúlyozzák, hogy kevesebbet üljünk, ha

munkakörnyezet azt is lehetővé teszi, hogy az ember munkaidőben

pedig ülünk, az egészséges, minőségi módon történjen. Ha már ülünk,

regenerálódjon. >>

AZ EMBERT
TÖBBNYIRE NEM MAGA
A STRESSZ, HANEM
A REGENERÁLÓDÁS
HIÁNYA BETEGÍTI
MEG.

KINNARPS-ERGONÓMIA
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Az ergonómia a munka
tudománya. Mindannyiunknak meg
kell értenünk mindenekelőtt azt,
hogy milyen igényeket támaszt
a munkánk a testünkkel szemben,
és hogy miként biztosítható
a fenntartható munkavégzéshez
szükséges helyes munkavégzési
testhelyzet, a jó munkaeszközök,
a pozícióváltoztatás és
a megfelelő oktatás.
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HÁT

a nyak és a váll feszültségét, világosan látjuk, hogy az izmok oxigénhi-

A hátgerinc testünk egyik leggyengébb láncszeme, ezért vigyáznunk

ánya elkerülhetetlen.

kell rá. A 32–35 csigolya mindegyikének megvan a maga helye és
funkciója. A gerinc anatómiai alakja az S betűre emlékeztet, amit

A nyak és a váll megfelelő ergonómiájához olyan környezet szükséges,

lehetőség szerint ülés közben is fenn kell tartani. Ebben segítenek

hogy munka közben ezek a területek ellazulhassanak, rendszeresen

egyrészt az ergonomikus kialakítású székek, másrészt pedig a

szünetet kell tartani, a véráramlás javítása érdekében váltogatni

környező izmok.

kell a munkavégzési testhelyzetet, és gondoskodni kell a megfelelő
világítással rendelkező beltéri környezetről. Helyesen kialakított

Mivel az egész napos ülés miatt testünk nem kapja meg az igényelt

bútorokkal és a személyre szabás lehetőségével optimális súlyeloszlás

természetes terhelést, biztosítanunk kell némi edzést az „izomköpe-

biztosítható.

nyünk” számára. A helyesen végzett fitnesszel megelőzhetők az izmok
gyengeségéből fakadó problémák. Nem szabad elfelejtenünk, hogy

KAR ÉS KÉZ

az ülőhelyzet – a legjobb széken is – természetellenes a hát számára,

A túlzott terhelés azt jelenti, hogy a test túl nehéz feladatnak van

ami újabb érv az ülő és az álló pozíció váltogatása mellett.

kitéve, vagy túlságosan hosszan, illetve sokszor végez valamilyen
feladatot. Az irodai munka jellemzően nem nehéz fizikailag, ugyan-

NYAK ÉS VÁLL

akkor szinte az egész napot a kéz és az alkar hasonló kis mozdulata-

Szervezetünk olyan, akár egy csörgedező tavaszi patak. Az állandó

inak gyakori ismétlése tölti ki. A monoton mozgással összefüggő két

áramlásnak, a folyamatos keringésnek éltető ereje van. Ha ez leáll,

leggyakoribb, fájdalmas panasz az egérkar- és az alagútszindróma.

olyan akadály képződhet, amely nem engedi újraindulni. Az irodai

Megfelelő munkaeszközökkel és a munkavégzési testhelyzet rendsze-

munka során a váll és a nyak területe hosszan van statikus helyzetben.

res változtatásával azonban ezeknek a kialakulása megelőzhető.

Az izmaink oxigénellátását biztosító erek rendkívül vékonyak.
Az oxigénnel telített vérnek jól jön a segítség, hogy átjusson rajtuk.

Változtasson a szokásain, váltogassa az egeret kezelő kezét, használjon

Az aktív terhelést nélkülöző, feszült munkavégzési testhelyzet azon-

billentyűparancsokat, és a testalkatának megfelelő testhelyzetben

ban oxigénhiányt okoz az izmokban, ami fájdalomhoz és sérüléshez

dolgozzon. Emellett a monoton, ismétlődő feladatok végzését rend-

vezet. Ha ehhez hozzávesszük az esetleges rossz világítást, a huzatot,

szeresen meg kell szakítani, hogy a csörgedező patak – fantasztikus

a gyenge látást és a magas stressz-szintet, amelyek mind fokozhatják

szervezetünk – áramlása zavartalan legyen.

KINNARPS-ERGONÓMIA
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SZERETJÜK
KÉT KERÉKEN STÍLUSOSAN
A Brompton összecsukható kerékpár éppoly stílusos, mint amilyen
Egy s más felkeltette érdeklődésünket és kíváncsiságunkat. Az itt

rugalmas a használata. Az Angliában, kézzel készített bicikli ös�-

bemutatott, általunk figyelemre méltónak ítélt dolgok megfelelnek

szecsukása, illetve szétnyitása nem tart tovább 20 másodpercnél.

korunk szellemének. Szeretjük őket, mert valamivel kellemesebbé,

A vásárló a rendelés során sokféle felület és extra felszereltség

szórakoztatóbbá, és talán egy kicsit ergonomikusabbá is tehetik

közül választhat, így tökéletesen a saját elképzeléseihez és komfort

mindennapi életünket.

igényeihez szabhatja a terméket.

TÖBBFUNKCIÓS UZSONNÁSTÁSKA
Az élelmiszer-minőségű szilikonból,
műanyagok mellőzésével készült ízléses,
praktikus, összetekerhető Compleat
uzsonnástáskában – az ötletes dizájn
miatti öröm mellett – elhelyezheti egész
napi energia-utánpótlását. A tolltartószerűen kialakított, mosogatógépben
tisztítható termék használaton kívül alig
foglal helyet.

ROVARFALATOK
Fehérjében gazdagok, egyszerű a tartásuk,
szeméten is megélnek, és szinte bárhol tenyészthetők. A jövő élelmiszerének kikiáltott
rovarok a hús, klímaváltozás szempontjából
praktikus alternatíváját képezhetik. Bár több
mint 2 milliárdan rendszeresen fogyasztják
őket, nincs mindenki felkészülve arra, hogy
egy kemény-roppanós bogarat

ERŐSEBB TÓNUSOK
A színek döntő szerepet játszanak abban, hogy egy helyiség

a szájába helyezzen. Kíméle-

milyen összbenyomást kelt. A színek pszichológiája külön fejezet,

tes első lépésként azonban

amelyet az ergonómusok és az építészek jól ismernek. A Milanói

jól jöhet a barna rizsből és
rovarlisztből készült NutriBugs
Pro Pasta.

Design Héten tett inspiráló látogatásunk alapján kijelenthetjük:
a színskála a matt pasztellszínek felől az élénkebb árnyalatok
felé tolódik. A következő szezonban elsősorban a piros és a sárga
árnyalataira, valamint a Kinnarps-kékre érdemes figyelni.
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STÍLUSOS
ZENEHALLGATÁS
Az Aëdle megalkotta a piac egyik legvékonyabb fejhallgatóját. Az alumínium-bőr
kombinációban készült, tartós és könnyű
Valkyrie VK-1 akár egész nap kényelmesen
viselhető. A cég a lenyűgöző hangminőséghez társuló esztétikai és dizájnmegoldásért
2015-ben elnyerte a rangos Red Dot formatervezési díjat.

EGYSÉGBEN
A TERMÉSZETTEL
A MOVNAT – MOVE NATURALLY, azaz természetes
mozgás nevű új edzési koncepcióval megtalálhatjuk
magunkban a primitív emberi lényt. Könnyen lehet,
hogy a fitneszvilág következő nagy őrületéről beszélünk.
A szabadban, mezítláb, állatokat idéző mozgással végzett edzéssel az ember visszatalálhat evolúciós, biológiai őseihez. Futógépek és más szerkezetek helyett fák,
sziklák és a terep egyéb akadályai jelentik a kihívást.

EGYÉNRE SZABOTT TORNACIPŐ
Ebben, az egészségügyi és ergonómiai szempontból is kifogástalan
kialakítású, tökéletesen illeszkedő
cipőben a láb és az egész test is
jól érzi magát. A Nike cég NIKEiD
szolgáltatásával a megrendelő
teljes egészében maga tervezheti
meg az igényeinek megfelelő lábbelit – legyen az mindennapi vagy
edzőcipő – és kiválaszthatja a kívánt
anyagot, talpat és színeket. Azt is
eldöntheti, hogy a teljesítmény vagy
a dizájn legyen-e az elsődleges
szempont – vagy mindkettő.

ÁTALAKÍTHATÓ
VILÁGÍTÁS
Az életünkben nélkülözhetetlen fény a jó munkakörnyezet egyik fontos eleme. Megtetszett nekünk Arend
Groosman szettként megrendelhető átalakítható
lámpája, amelyet a vásárló maga állíthat össze elképzeléseinek, ízlésének és kreativitásának megfelelően.
A termék precíz elemei nyírfából, kézzel készülnek,
minimális hulladékkal.

KINNARPS-ERGONÓMIA
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NAPI TESTMOZGÁS

FITTSÉGET
BIZTOSÍTÓ MOZGÁS
ERGONOMIKUS BÚTOROK HASZNÁLATÁVAL HELYES TESTTARTÁSSAL ÜLHET ÉS
ÁLLHAT MUNKA KÖZBEN. TESTÉNEK AZONBAN ENNÉL TÖBBRE VAN SZÜKSÉGE.
A MOZGÁS A LEGJOBB MÓDJA ANNAK, HOGY TESTÉNEK-LELKÉNEK
JÓ KÖZÉRZETET BIZTOSÍTSON. ANGELICA BAUER SZAKÁPOLÓ,
A MOZGÁS RAJONGÓJA PONTOSAN TUDJA, MILYEN NAPI TESTMOZGÁSRA
VAN SZÜKSÉG A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSÉHEZ.

A MINDENNAPI ÉLETÜNKBEN végrehajtott csekély változtatások óriási

Aki ebéd után komolyabb mozgással szeretné kiszellőztetni a fejét, annak

eredménnyel járhatnak, vallja Angelica Bauer, a napi szintű hatékony

Angelica az intervallum- vagy köredzés különféle formáit javasolja.

testmozgás lelkes szószólója. Fokozatosan új, egyszerű szokásokat kell
magunkévá tennünk, s ez a folyamatosságnak és a tervezésnek köszön-

„Ez a fajta rövid és intenzív edzés átfogó mozgást foglal magában. A

hetően jobb egészséget hoz magával. A módszer rendkívül hatékony, és

gyors intervallumedzés begyújtja a test rakétáit, és hamar eredményt

egyáltalán nem időigényes. A napi testmozgás ugyanis egyszerű dolog,

hoz, de csak akkor, ha az ember mindent belead.”

és annak is kell lennie – csak szánjunk rá időt és csináljuk!
A PIHENÉS FONTOSSÁGA

16

„Kerékpáron menjen munkába, szálljon le a buszról egy megállóval előbb,

A pihenés nem kevésbé fontos, mint a mozgás, hangsúlyozza Ange-

vagy tegyen egy rövid sétát ebéd után. A délutáni kávé helyett menjen

lica. Napjaink stresszel teli világa testileg és szellemileg is megviseli

ki egy kicsit a friss levegőre, és a felvonó helyett a lépcsőt használja.

az embert. Stressz hatására szervezetünk kortizol hormont választ ki,

Ragadjon meg minden alkalmat a tartós változás eléréséhez, és az látha-

a magas kortizolszint miatt csökken az inzulintermelés, ettől megemel-

tóvá, érezhetővé válik. Ha ülőmunkát végez, akkor rendszeresen tartson

kedik vércukorszint, ami pedig hízáshoz, sőt elhízáshoz vezet. A magas

szünetet – álljon fel és nyújtson, vagy végezzen egyszerű gyakorlatokat.”

stressz-szint a testmozgás jótékony hatását is tönkreteszi – edzhetünk

AZ ÖN TESTE.

A MI DOLGUNK.

NAPI TESTMOZGÁS

AKI MEGTANUL
ELLAZULNI, AZ
KIEGYENSÚLYOZOTTABB

NEM CSAK BESZÉL RÓLA Angelica Bauer nem
a levegőbe beszél. Ebédszünetben gömbsúlyzózik
egyet, ahelyett hogy hosszan ülne a húsgombócok
felett. Mellesleg Angelica a Kinnarps fekete-fehér

LESZ, JAVUL AZ

kampányfotóinak egyik modellje.

Név: ANGELICA BAUER

IZOMTUDATOSSÁGA,

Életkor: 33
Lakhely: Linköping (Svédország)
FOGLALKOZÁS: Szakápoló a saját cégében
A JÓ KÖZÉRZET ÉRDEKÉBEN: Helyesen táplálkozom,

ÉS SZABADABBAN LÉLEGZIK.

és hetente négyszer edzem. Igyekszem egyensúlyt
tartani az aktivitás és a lazítás között.
KEDVENC EDZÉSI MÓDJA: A súlyzózás mellett
csoportos edzést és némi aerobikot is végzek.
És imádom a reggeli gyaloglást!

keményen és táplálkozhatunk tökéletesen, ha a kortizol, építés helyett

FOLYAMATOSSÁG

rombolja a szervezetet.

Bármilyen célt is tűz ki az ember, eredményt csak az a mozgás hozhat,
amit végre is hajt. A mindennapok részévé tett új szokások energiát

„A NAPKÖZBEN TARTOTT MINISZÜNETEK,

adnak, feltéve, hogy a mozgást mindig következetesen elvégezzük.

RÖVID REGENERÁCIÓS IDŐSZAKOK
SOKAT JAVÍTHATNAK KÖZÉRZETÜNKÖN.”

„Érdemes kísérletezni, hogy az ember megtalálja a testmozgásnak
azt a típusát, amit élvez, és amit be tud építeni mindennapi életébe. Ez

„Az egészség szempontjából nagyon megéri időt szakítani egy rövid medi-

bármi lehet a laza reggeli sétától munkába menet a kollégákkal végzett

tációra vagy ellazulásra. A napközben tartott miniszünetek, rövid regene-

intenzív futásig az ebédszünetben. Feltétlenül olyan mozgást válasszunk,

rációs időszakok sokat javíthatnak közérzetünkön. Aki megtanul ellazulni,

ami kedvünkre van. A kezdők kíméletesen vágjanak bele, de ne féljenek

kiegyensúlyozottabb lesz, javul a testtudata, és szabadabban lélegzik. Az

a kihívásoktól. Csak így javítható az erőnlét és állóképesség, így érhetők el

ellazulás képessége alapvető fontosságú a pihenéshez, a regenerációhoz

szemmel látható eredmények. Az aktívabb életmód egyéb jótékony hatásai

és a mély alváshoz, ezek pedig mind javítják a munkánk hatékonyságát.”

viszont jóval hamarabb jelentkeznek.”

KINNARPS-ERGONÓMIA
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AZ ÖN TESTE.

A MI DOLGUNK.

A JÖVŐBEN

AZ EMBER ÁLL
MAJD A KÖZÉPPONTBAN
A M U N K A V Á LT O Z Á S O K K A L T E L I V I L Á G Á B A N A K R E AT I V I TÁ S É S
A Z I N N O V Á C I Ó K É P E S S É G E A S I K E R T I T K A . D E M I LY E N S Z E R E P E T
J ÁT S Z I K A K R E AT I V I TÁ S B A N A M U N K A H E LY D I Z Á J N J A ?
É S M I LY E N K A P C S O L AT V A N A Z E R G O N Ó M I A É S A Z
I N N O VÁ C I Ó K Ö Z ÖT T ? R O B S T U T H R I D G E E R G O N Ó M I A K U TATÓ
SZERINT A LÉNYEG AZ, HOGY MINDIG AZ EMBER
ÁLLJON A KÖZÉPPONTBAN.

A MUNKA VILÁGÁBAN gyorsan változnak

nyiben segítenek megfelelni ennek a követel-

pedig embernek tekintik. Sajnos még mindig

a körülmények, a lehetőségek és a követel-

ménynek. Nem sokban – ha hihetünk Robert

sok ilyen munkahely van, a jövőben azonban

mények. Ebben megegyeznek a kutatók és az

Stuthridge viselkedés- és ergonómiakutató

egyre inkább visszaszorulnak majd.”

egyéb szakértők. Némileg leegyszerűsítve,

véleményének.
A BIZONYTALANSÁG KEDVEZ

a munka kiszámítható és szabályozott világából olyan világ lesz, amelyet egyre inkább

„Az ember természetétől fogva kreatív

A FEJLŐDÉSNEK

a folyamatos változás jellemez. Ebben az új,

és innovatív lény, munkánk azonban nem

Robert Stuthridge szerint a fizikai környezet

kevésbé kiszámítható – másrészt viszont sza-

minden esetben ad lehetőséget e képessé-

gyakran a munkahely kultúráját tükrözi és

badabb – világban az egyéneknek, a szerveze-

gek kibontakoztatására. A legkevesebb ilyen

erősíti. Ösztönözheti vagy elfojthatja az egyé-

teknek és a társadalomnak egyaránt kreatív-

lehetőséget azok a munkahelyek nyújtják,

nek kreativitását, segítheti vagy gátolhatja

nak és innovatívnak kell lennie a sikerhez.

amelyeket az ellenőrzés, a rutinfeladatok

a szervezet fejlődését.

és a változástól való félelem jellemez. Ahol

A legsikeresebb szervezetek elfogadják

a dolgozókat termelési egységnek, nem

a változást, támogatják az új gondolkodást,

A kérdés az, hogy a mai munkahelyek men�-

KINNARPS-ERGONÓMIA
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a dizájn segítségével ösztönzik a vitákat, a

„Hogyne, szoros és nyilvánvaló közöttük

Még ha a dolgozók feladatai különböznek is,

kreativitást és a fejlődést. Más szervezetek

a kapcsolat. Már azon egyszerű oknál fogva

a munkahelyet nem szükséges fizikailag

ezzel szemben ragaszkodnak az ellenőrzés-

is, hogy a kreativitásban és az ergonómiában

felosztani. Robert Stuthridge véleménye

hez és a korlátokhoz, igyekeznek minden

is az emberé a főszerep. A munkát kell az

szerint ez a csapatok és részlegek elkülönü-

bizonytalanságot szabályokkal és rutin felada-

emberhez igazítani, nem pedig fordítva.”

lését hangsúlyozná, holott éppen a szervezet

tokkal kiküszöbölni, ez azonban visszaveti

működésével kapcsolatos közös felelősség

a dolgozók innovatív gondolkodását és kezde-

Ez azt jelenti, hogy a legergonomikusabb

ményezőkészségét.

munkahelyek egyúttal a leginkább

érzését kellene erősíteni.

kreatívabbak és innovatívabbak?

„Például egy értékesítő dolgozhat egy szám-

„A túlzott ellenőrzés kiirtja az emberből

„Ennél azért árnyaltabb a dolog. Illetve – ez

viteli munkatárs mellett, mert jól kijönnek

a kreativitást, és lomhává, nehézkessé, bizo-

az ergonómiához való hozzáállásunktól függ.

egymással, vagy csak mert ugyanazt a részét

nyos értelemben embertelenné teszi a szer-

Ha felületesen tekintünk az ergonómiára,

kedvelik az irodának. A lényeg az inkluzív

vezetet. A bizonytalansággal és a változással

és pusztán a munkahely fizikai kialakítását

környezet megteremtése, amelyet aztán az

szembeni pozitív hozzáállás ugyanakkor

értjük alatta, akkor nincs sok köze a kreativi-

egyének az elképzeléseikhez és a feladataik-

fejlődést hoz magával. Gyors észjárással és

táshoz. De ha megértjük, hogy az ergonómia

hoz igazítanak.

a fürgeséggel, a DNS-be kódolt rugalmas-

lényege nem a helyes ülés, állás és teherhor-

sággal a szervezetek nem csupán túlélik a

dás, hanem az emberekről, szervezetekről és

Kézzelfoghatóbb és tárgyiasabb szinten ez

változásokat, hanem profitálnak is belőlük.”

technológiákról való gondolkodás holisztikus

jelenthet rugalmas berendezést és mobil

módjáról van szó – akkor láthatjuk, hogy az

megoldásokat, amelyek életkortól és fizikai

SZÍV ÉS FEJ

ergonómiának komoly szerepe van a kreati-

teljesítőképességtől függetlenül mindenkinek

Robert Stuthridge javaslata szerint a munka

vitásban.

megfelelnek, valamint olyan tereket, amelyek

tervezése, szervezése és végrehajtása során

gyorsan átalakíthatók egy új technológia befo-

hasznosítani kell az egyének új ötleteit. Ennek

AZ ÚJ GONDOLKODÁS TÁMOGATÁSA

gadásához vagy egy újfajta együttműködés

megvalósításában sokat segíthet a munkahely

Milyen legyen tehát egy emberközpontú

megvalósításához.”

fizikai kialakítása.

munkahely? Általános követelmény, hogy
a fizikai kialakítás ne tartalmazzon hierarchi-

A Robert Stuthridge által elmondottak

„Olyan munkakörnyezet létrehozására kell

ákat. Ehelyett horizontális szervezeti modellt

azonban nagy igényeket támasztanak

törekednünk, amely a komfortosság mellett

kell tükröznie, amelynek akármelyik pontján

a vezetőséggel szemben:

egyaránt hat a szívre és a fejre. A munkahe-

megjelenhet az innováció és a fejlődés, és

„Meglátásom szerint a vezetőség feladata

lynek – anélkül hogy ez a működése rovására

erősítenie kell az egyén fontosságát a szer-

egyre inkább az, hogy elhárítsa az akadályokat

menne – az emberekből kell kiindulnia. Abból,

vezet gyarapodásában és működésében. Az

a dolgozók kreativitása elől. Hogy ne álljon az

hogy kik ők, és mire képesek egyénileg és

innovatív munkahely előmozdítja a szervezet

útjukba, ne oltsa ki az új ötletek születésének

együtt. Folyamatközpontú helyett emberköz-

működését és céljai, például a kitűzött profit

természetes impulzusait. A bizonytalanság és

pontú munkahelyekre van szükség.”

elérését, ugyanakkor kellemes hely, ahol jó

a változás a munka világának elkerülhetetlen

lenni. Lehetővé teszi az emberek számára,

része, és amelyik szervezet sikeres akar lenni

Van kapcsolat az ergonómia és a között, amit

hogy természetes módon találkozzanak,

a jövőben, annak ki kell aknáznia a dolgozói-

a kreativitásról mondott?

mintha nem is a munkahelyükön lennének.

ban rejlő kreativitást.”

„... a kreativitásban és az ergonómiában is az emberé a főszerep.
A munkát kell az emberhez igazítani, nem pedig fordítva.”
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„Ha felületesen tekintünk az ergonómiára, és pusztán a munkahely
fizikai kialakítását értjük alatta, akkor nincs sok köze a kreativitáshoz.
De ha megértjük, hogy az ergonómia lényege nem a helyes ülés,
állás és teherhordás, hanem az emberekről, szervezetekről és
technológiákról való gondolkodás holisztikus módjáról van szó – akkor
láthatjuk, hogy az ergonómiának komoly szerepe van a kreativitásban.”

Robert Stuthridge Ph.D., CPE
társadalomtudós és ergonómus
a kutatásaiban feltárta
a munkahelyek kialakításának
hibáit. Az emberi tényezők területén
több mint 20 éve tevékenykedő
dr. Stuthridge tanácsadó céget
működtet az Egyesült Királyságban
és az Egyesült Államokban.
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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

FUNKCIONÁLIS
TÁPLÁLKOZÁS

Robbanásszerűen növekszik az érdeklődés a funkcionális –
azaz a szervezet működését optimalizáló – élelmiszer iránt.
Anneli Hallberg szakáccsal, egészségügyi tanácsadóval és személyi
edzővel arról beszélgettünk, hogyan érezhetjük jobban magunkat.
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EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

BÁR A FUNKCIONÁLIS TÁPLÁLKOZÁS

tani a zöldségek funkciólistáját, amelyről meg

rültek és éhesek vagyunk. Így azonban elkopik

új fogalomnak tűnhet, születése az 1980-as

tudnánk állapítani, hogy az egyes fajtáik ho-

a szervezet.

évekre tehető, amikor Japánban kutatási

gyan hatnak a szervezetre. Ha több zöldséget

„Az uzsonnásdoboz jó megoldás lehet, de

program indult az egyes élelmiszerek egész-

fogyasztunk, ez az egészségünk és a bolygónk

csak a megfelelő odafigyeléssel és tervezéssel

ségi hatásainak felmérésére. Ázsiában az

fenntarthatóságához is hozzájárul.”

tölti be a feladatát. Túlságosan megpakolva

ételt hagyományosan orvosságnak tekintik.

nem különösebben vonzó, ezért előfordulhat,

Felfogásuk szerint a gyomor a központ – itt

TERVEZZE MEG TÁPLÁLKOZÁSÁT

hogy inkább kimegyünk, és valami mást,

lakozik a lélek, ezért nem mindegy, hogy mi

A funkcionális táplálkozás nem diéta és

valami kevésbé táplálót eszünk.”

kerül bele. Keleten a betegséget is inkább

nem varázsszer. A jó étrend alapjai Hallberg

megelőzik, mint gyógyítják.

szerint: együnk rendszeresen, reggelizzünk,

HALLGASSON A SZERVEZETÉRE

sok zöldséget fogyasszunk, és igyunk vizet.

Anneli szerint érdemes ismereteket gyűj-

„Nem mindig gondolunk rá, hogy amit

Amennyire csak lehet, korlátozzuk a cukor,

teni a tudományos weboldalakról, illetve

megeszünk, annak segítenie kell a sejtek,

a félkész termékek és az alkohol fogyasztását.

dietetikushoz vagy táplálkozási tanácsadó-

az izmok, a szív és az agy optimális, problé-

Több zöldséget együnk, és fogjuk vissza a hús

hoz fordulni. Ennél is fontosabbnak tartja

mamentes működését – mutat rá Hallberg.

és a gyors szénhidrátok fogyasztását.

azonban, hogy jobban figyeljünk szervezetünk

Egészségesek akarunk lenni, jól akarunk mű-

jelzéseire.

ködni, de táplálkozásunkkal nem biztosítjuk

„A jó étrend nagyban függ a tervezéstől. Az

szervezetünk számára a szükséges tápanya-

emberek gyakran kihagynak egy étkezést,

„Úgy gondolom, hogy az ember maga tudja

gokat. A funkcionális élelmiszerek ismere-

vagy egyszerűen nem reggeliznek, mert nincs

a legjobban, hogy milyen táplálék felel meg

tével azonban olyan táplálékkal láthatjuk el

rá idejük. Ha csupán 30 másodpercet rászá-

neki – csak éppen meg kell tanulnia ezt

a szervezetünket, amely segíti a működését.”

nunk annak átgondolására, hogy mikor és

megérezni. Nem vagyunk egyformák, ezért

mit eszünk majd holnap, akkor könnyebb lesz

különböző étrendre van szükségünk. Tegyük

A legismertebb funkcionális élelmiszerek

tartani a tervet. Megvan minden, ami holnapra

szokásunkká annak figyelését, hogy miként

a hasznos baktériumkultúrákat tartalmazó

kell? Ha nincs meg, hogyan szerzem be?

reagál a szervezetünk a különféle élelmisze-

tejtermékek, a magas rosttartalmú kenyerek

Megállok a boltban munkába menet, vagy az

rekre, hogy minek a fogyasztása után jó a

és tészták, valamint a jótékony hatású omega

ebédszünetben? Az embernek csak egyvalaki

közérzetünk, és gondolkodjunk el táplálkozási

3-zsírsavakat tartalmazó margarinok.

mondhatja meg, mire van szüksége az élete

szokásainkon. A kínzó édességvággyal csak

„Ezek megteszik a dolgukat, a »hozzáadott

rendben tartásához: ő maga.”

akkor tudunk kezdeni valamit, ha ismerjük

funkcionalitás« pedig reklámként is hatéko-

az okát. Figyeljük csak meg, hogyan érezzük

nyan segíti az eladást. A bab, a diófélék és

Munka közben könnyen döntünk úgy, hogy

magunkat sok cukor elfogyasztása után,

a zöldségek a természetes funkcionális élel-

kihagyunk vagy minimálisra csökkentünk egy

összehasonlítva a funkcionális táplálkozással.

miszer ragyogó példái. Jó lenne elkezdenünk

étkezést, csak hogy időt nyerjünk. Ezt gyakran

Persze a sütinek is megvan a maga helye az

funkcionális élelmiszerként kategorizálni

este pótoljuk, vagy a hazaúton vásárolunk

étrendben, de nem más táplálék helyett.”

a zöldségeket és a gyümölcsöket, s összeállí-

valami feleslegeset, mert már annyira kime-

„ N E M M I N D I G J U T E S Z Ü N K B E , H O G Y A Z O K VA G Y U N K , A M I T M E G E S Z Ü N K . ”

NÉV: Anneli Hallberg

AMIKOR NEM DOLGOZOM: Járom a környéket a

ÉLETKOR: 41

kutyáimmal, strandröplabdázom, vagy belekuporo-

LAKHELY: Göteborg

dom otthon egy fotelbe.

FOGLALKOZÁS: Tíz évig szakács voltam, majd

KEDVENC ÉTELEM: Tőkehal tojásmártással burgo-

átképeztem magam egészségnevelőnek. Most

nyával, babbal és brokkolival.

saját cégem van, ahol egészségügyi tanácsadóként

AMITŐL JÓL ÉRZEM MAGAM: Ha olyan emberek-

és személyi edzőként dolgozom. Elsősorban a test-

kel vagyok együtt, akiket szeretek, ha a személyes

súlycsökkentéssel és a fenntartható, egészséges

fejlődésemen dolgozom, vagy ha a természetet

szokásokkal foglalkozom.

járom. Hol gyorsabban, hol lassabban!
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KÖRNYEZETI TRENDEK

A
HEALTHY
PERSONAL
UNIQUE
FUTURE
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AZ ÖN TESTE.

A MI DOLGUNK.

KÖRNYEZETI TRENDEK

STEFAN NILSSON SVÉDORSZÁG EGYIK VEZETŐ TRENDSZAKÉRTŐJE,
NÉPSZERŰ ELŐADÓ ÉS KOMMUNIKÁTOR.
MINDIG ÉRZI AZ IDŐK SZELÉT, ÉS HAMARABB VESZI ÉSZRE
AZ ÚJ FOLYAMATOKAT, MINT LEGTÖBBÜNK. AZ ERGONÓMIA
ÉS A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM FEJLŐDÉSÉRŐL KÉRDEZTÜK.

A TRENDEK ÉS AZ ERGONÓMIA nem fel-

lennie a kávéfőzőnek? A környezetek megteltek sportruházatot idéző

tétlenül hangzik kézenfekvő kombinációnak.

anyagokkal kárpitozott bútorokkal, a konferenciaasztalból pedig időn-

A trendekről gyakran azt gondolják, hogy nem

ként pingpongasztal lett.

egyebek rövid távú megoldásoknál – például
adott szín kiválasztása az adott évre –, az

A környezetvédelem kérdése és a személyes szerepvállalás ugyan-

ergonómiát pedig az irodai hatékonyság és

csak előtérbe került a 2015-ös esztendő során. Tízéves lett Al

a jó közérzet tudományának tekintik. Pedig,

Gore filmje, a „Kellemetlen igazság”, a Milanói Design Héten pedig

ahogy az természetes is, az ergonómia is

tüntettek a sok felesleges új tárgy gyártása ellen. 2015 határozottan a

követi az idők változását.

fogyasztásellenesség előretörésének éve volt. A dizájn világának egyik
legmeghatározóbb személyisége, Daniel Charny szerint olyan kor felé

Az iroda az idők során mindig változott. Az első világháború után

haladunk, amikor az ember nagyobb szerepet kap majd a termékek

kialakultak az ember-gép kapcsolat első megoldásai. Az 1970-es

gyártásában. Ez egyrészt az aktív részvétel érzését adja, másrészt

években megjelentek az ergonomikus székek, az 1990-es években

pedig segíti az újrahasznosítást. A „makers & fixers” nevet adta ennek

a számítógépek és a papírmentes iroda. Az ezredforduló környékén

a mozgalomnak, amely a megszokott házi barkácsolástól a modern

a mobilmegoldások hirtelen kitárták előttünk a világot, és azóta nem

3D nyomtatásig mindent felölel. Itt minden saját készítésű – a tömeg-

helyhez kötött a munka. Az otthonunk vagy a közösségi tér is elcsábít-

termelés és a gyorsjavítások ellenpontozásaként.

hat a munkahelyünkről, az pedig egyre otthonosabbá válik esztétikus
kanapéival, konyhai lámpáival és egyebekkel.

Ez a mozgalom nyilvánvalóan összekapcsolható a személyreszabási
trenddel, amelyben a személyesség és környezetbarátság a kulcs�-

Jelenleg számos trend zajlik egyszerre. Az egyik az egészséggel és

szó. Tehát egy olyan irodában, amely a „makers & fixers” védjegyet

a jó közérzettel kapcsolatos. Egy másik az önkifejezés területét érinti;

hordozza, az újrahasznosított irodabútorok állandó körforgásának

makers & fixers néven saját szubkultúrája is kialakult.

lehetünk tanúi. Hogy ez világosabb legyen, képzeljünk el egy fehér
irodát – most pedig az ellenkezőjét. Az ilyen-olyan székeket, a külön-

Az egészséggel kapcsolatos trend 2015-ben bontakozott ki igazán.

böző asztalokat, a különös lámpákat, tehát a személyesség érzését

Hirtelen mindenki futni kezdett az ebédszünetben, a főnökök pedig

keltő berendezést. Ha az ember részt vesz a munkakörnyezete kiala-

a testmozgás fontosságáról beszéltek. Úgy alakították át az irodákat,

kításában, a közérzete és a teljesítménye is javulni fog. De legalább az

hogy több mozgásra ösztönözzenek. Esetleg nem kell ennyire közel

ebédszünetben mozogjanak egy kicsit.
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GENERÁCIÓK MUNKÁJA

AZ ASZTALTÓL
A BABZSÁKIG

A legtöbb irodai dolgozó többre tart egy munka
közben használható tornatermet a jó konyhánál,
a presszógépnél vagy a szép látványnál. Nem
kevesebb, mint 27 százalékuk szeretne egy
tornatermet a munkahelyén, így az a kívánságlista
harmadik helyén áll. Csupán a modern és ergonomikus
munkaeszközök fontosabbak! Mindez a Kinnarps és a United
Minds által 2015 őszén végzett felmérésből derül ki.
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GENERÁCIÓK MUNKÁJA

VÉGTELEN KANAPÉK ÉS KIVÁLÓ WI-FI, VAGY ERGONÓMIAI SZEMPONTBÓL TÖKÉLETES
ÍRÓASZTALOK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK? NAPJAINKBAN ANNYIFÉLE MUNKAVÉGZÉSI MÓD VAN,
AHÁNY DOLGOZÓ, ÉS AZ EGYES GENERÁCIÓKNAK ELTÉRŐEK A MUNKAKÖRNYEZETTEL
SZEMBENI ELVÁRÁSAIK. A KREATIVITÁSRA ÉS RUGALMASSÁGRA ÖSZTÖNZŐ TÖKÉLETES
MUNKAHELY NEM FUKARKODHAT AZ ERGONÓMIÁVAL.

HAJDANÁN EGY IRODA berendezése teljesen egyértelmű volt:

a „trendi” munkahelyekkel ne essünk át a ló túloldalára. Nem kell az

íróasztalokra, erős irodaszékekre és ovális konferenciaasztalokra volt

összes íróasztaltól megszabadulni, hogy a párnaszobák és a labdame-

szükség. Ezek az elemek a legtöbb irodában persze ma is megtalál-

dencék vegyék át az uralmat. Bár a kreatív környezet iránt komoly az

hatók – csakhogy ma már a kanapé vagy éppen a babzsák, sokunk

igény, öt irodai dolgozó közül négy szeretné, ha ergonomikus irodabútor

számára éppoly megszokott munkahely, mint az íróasztal.

állna a rendelkezésére, derült ki a Kinnarps és a United Minds felméréséből. Tíz közül négyen minden héten dolgoznak állva, és minden

„Gyakrabban dolgozom egyedül, mint társaságban. Sokat dolgozom

második dolgozó ergonómushoz fordul tanácsért.

otthon, és úgy nagyon jól megy a munka” – árulja el Jane Ahlin,
az Ergo@Work ergonómusa, a Svéd Ergonómiai és

„Íróasztalokra szükség van, de véleményem szerint

Emberi Tényezős Szövetség elnöke. Így folytatja:
„Sokan a kanapén találják meg a legmegfelelőbb
testhelyzetet, mert a hordozható számítógépet a
térdükön tartva leereszthetik a karjukat. Problémát
jelenthet azonban, hogy akinek hosszú a háta, annak
a kanapén görbe lehet a tartása, és ez nyakfájáshoz
vezethet.”

mindegyiknek állítható magasságúnak kellene lennie.

„Íróasztalokra szükség
van, de véleményem szerint
mindegyiknek állítható
magasságúnak kellene
lennie. Másfélét ma már
nem érdemes vásárolni.”
JANE AHLIN

Másfélét ma már nem érdemes vásárolni” – állítja Ahlin.
A munkakörnyezettel kapcsolatos elképzelések
generációnként változnak. A legidősebb, leginkább
hagyománytisztelő generáció számára az ergonómia
mellett a csend és a nyugalom a fontos. A Kinnarps
felmérése szerint az 51–69 éves irodai dolgozók
76 százaléka tartja lényegesnek, hogy legyen saját

A TÖKÉLETES IRODÁT A VÁLTOZÁS JELLEMZI

irodája, míg ugyanez az érték a 15–35 éves korcso-

Ma egy fontos prezentáció éppúgy elkészíthető Skype-

portban 50 százalék alatt van.

on keresztül a kanapén, mint a cég tárgyalótermében, és általánosan
elfogadott nézet, hogy a változatos irodai környezet csodát tesz a

Ahlin azonban úgy látja, hogy ezen a téren is növekszik a tudatosság:

kreativitással. A világ legnagyobb és leggyorsabban növekvő cégeinek

„Szerintem azelőtt nagyobb volt a különbség. Tanítottam középisko-

némelyike, például a Google, a Microsoft és a Spotify elismerést is

lákban, valamint CAD-t használó fiatalokat is. Azelőtt nem foglalkoztak

kapott „őrült” irodáiért, amelyekben a függőágyak, a videojátékok és

az ilyen kérdésekkel, de ma már tudatosabbak. Sokan közülük megta-

a pingpongasztalok éppoly fontosak, mint az irodaszékek.

pasztalták az izomfáradtságot, vagy ismernek olyan embert, akinek
volt ilyenben része, ezért körültekintőbbek lettek.”

„A tökéletes iroda különböző munkaállomásokat kínál a különböző
igényekhez. A testhelyzet változtatásának lehetősége mindenkinek a
hasznára válik” – hangsúlyozza Ahlin. Arra is ügyelni kell azonban, hogy

JANE AHLIN,
az Ergo@Work ergonómusa,
a Svéd Ergonómiai és Emberi
Tényezős Szövetség elnöke
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INTERJÚ – ARAM SEDDIGH

Aram Seddigh kutatása

AZ IRODATÍPUSOK, VALAMINT AZ EGÉSZSÉG
Mindannyian tapasztaltuk már, hogyan hat a munkakörnyezet a hangulatunkra,
a közérzetünkre és a munkánk minőségére. De mik a tények, és mi az, ami
csupán mítosz? Disszertációjában Aram Seddigh feltárja az irodatípus, az
egészség és a teljesítmény közötti kapcsolatot – és nem minden esetben jut
arra a megállapításra, amit várnánk.

EGYRE TÖBBEN TÖLTJÜK mindennapjainkat irodai környezetben, és így mind többen
rendelkezünk tapasztalatokkal és elképzeléssel arról, hogyan érezzük magunkat és
hogyan „működünk” a különféle típusú irodákban. Van, aki szerint az a legjobb, ha van
egy saját helyisége, mások nyílt térben érzik magukat igazán otthon, megint mások
a rugalmas irodára esküsznek.
Mindez azonban csupán vélekedés és találgatás – ugyanakkor már mérések is rendelkezésünkre állnak arról, hogy ténylegesen melyik környezetekben a legjobb a közérzetünk és a teljesítményünk. Köszönhetően Aram Seddigh-nek, pontosabban a Stockholmi Egyetem Pszichológia Tanszékére benyújtott, „Irodatípusok, teljesítmény és
közérzet” című doktori disszertációjának. Seddigh ebben azt vizsgálja, milyen hatással
van az iroda típusa a dolgozók egészségére és teljesítményére, és hogy van-e ebben
szerepe a dolgozók személyiségének és a munkafeladat típusának.
„Eredményeim alapján az egyes irodatípusok közötti különbség a közérzet és a teljesítmény tekintetében nem tükrözi a sokak által osztott elképzelést, és számos esetben
jóval csekélyebb a különbség, mint várnánk” – mutat rá Seddigh.
A SAJÁT HELYISÉG FONTOSSÁGÁNAK MÍTOSZA
A hat szervezet irodafülkében, nyílt terű irodában, illetve rugalmas irodában dolgozó
3000 munkatársának adatait feldolgozó disszertáció alapját egy minden eddiginél
terjedelmesebb és szélesebb körű vizsgálat alkotja.
„Kérdőívekkel és kognitív tesztekkel dolgoztam, így vizsgálhattam egyrészt azt, hogy
milyennek érzékelik az emberek a munkakörnyezetüket, másrészt pedig a környezet
rájuk gyakorolt tényleges hatását. Mivel objektív adatokból indultam ki, az eredményeim valamelyest eltérnek az eddigi kutatásokétól” – hangsúlyozza Seddigh.
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ÉS TELJESÍTMÉNY KAPCSOLATÁT MUTATJA BE

FOTÓ: KLARA LEO
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INTERJÚ – ARAM SEDDIGH

Tehát mit is mondanak az eredmények? Amikor az embereknek
maguknak kellett elmondaniuk, hogy érzik magukat, a saját
helyiséggel rendelkezők számoltak be a legjobb egészségről,
őket követték a rugalmas irodában dolgozók, a legtöbb problémát pedig a nyílt terű irodákból jelentették. A dolgok mélyére
nézve azonban már nem ennyire egyszerű az ábra. Az objektív
adatok szerint nem annyira egyértelmű, hogy az irodafülkék
dolgozói jobban teljesítenek.
„Sokan vélekednek úgy, hogy minden esetben a saját helyiség
a legjobb számukra, a mérések alapján azonban nem akkora a különbség az egyéb irodatípusokhoz képest. Ráadásul
a kognitív memóriatesztek alapján az irodafülkében dolgozók
figyelme terelhető el a legkönnyebben, míg a kis vagy közepes
méretű nyílt terű irodák dolgozói kevésbé vannak ennek kitéve.
A magyarázat az lehet, hogy az utóbbiak megtanultak a zavaró
tényezők ellenére koncentrálni, illetve az, hogy a saját irodákat
helytelenül használják.”
A NAGYOBB RUGALMASSÁG KUTATÁSA
Ha bíztunk is az egyértelmű válaszban, kénytelenek vagyunk
szembenézni azzal, hogy a valóság ennél bonyolultabb. Bizonyos minták kirajzolódnak ugyan, de nem határozható meg
egyetlen irodatípus, amelyik minden esetben a legjobb lenne.
A különböző megoldások eltérő kihívásokat hoznak magukkal,
Aram Seddigh pedig azt tanácsolja, hogy a munkahelyek kialakításához mindig az adott szervezet jellegéből induljanak ki.
„Az iroda kialakításának napjainkban már kevesebb köze van
a bútorokhoz, és több a szervezet folyamatainak és munkamódszereinek holisztikus szemléletéhez. Egy olyan cégnek,
mint a Kinnarps, érdemes megvizsgálnia, hogyan használják
valójában a termékeit a munkahelyeken, és folytatnia a szoros
együttműködést az ügyfeleivel.”
Aram Seddigh folytatódó kutatásának fókuszpontja jelenleg
annak a vizsgálata, hogy miként hatnak ránk a rugalmas
és a tevékenységalapú irodák. Állítása szerint a történelmi
léptékű trendek már régóta az élet és a munka rugalmasabb
módjai felé vezetnek és ez a fejlődés folytatódni látszik.
„A tevékenységalapú iroda által kínált választási szabadságnak
pozitív hatása lehet a dolgozókra. Úgy érezhetik, hogy ők az
irányítók, ettől pedig a közérzetük és a teljesítményük is javul.
A nagyobb választási szabadság ugyanakkor új, önirányítással
kapcsolatos igényeket támaszt a szervezetben. A külön helyiségektől a tevékenységalapú irodára való átmenethez például
a vezetőségnek megfelelő átállási folyamatot kell kidolgoznia,
amelyben aktívan részt vehetnek a dolgozók. Ez az egészségükre és a teljesítményükre is jó hatással lesz.”
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A KÜLÖN HELYISÉGEKTŐL
A TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRODÁRA VALÓ
ÁTMENETHEZ PÉLDÁUL A VEZETŐSÉGNEK
MEGFELELŐ ÁTÁLLÁSI FOLYAMATOT
KELL KIDOLGOZNIA, AMELYBEN AKTÍVAN
RÉSZT VEHETNEK A DOLGOZÓK. EZ AZ
EGÉSZSÉGÜKRE ÉS A TELJESÍTMÉNYÜKRE
IS JÓ HATÁSSAL LESZ.

INTERJÚ – ARAM SEDDIGH

TÉNYEK
„Irodatípusok, teljesítmény és közérzet: a személyiség és a munkafeladatok interakciója korunk irodai
környezeteivel és munkavégzési módszereivel” című
disszertációjában (2015) Aram Seddigh azt vizsgálja,
hogy milyen hatással vannak a dolgozók egészségére és teljesítményére a különféle típusú irodák
– az irodafülkék, az osztott irodahelyiségek, a kis,
közepes és nagy méretű nyílt terű irodák, valamint
a rugalmas irodák.
Aram Seddigh a Stockholmi Egyetem Stresszkutató
Intézetének munkatársa, a változásmenedzsment-
szolgáltatásokat kínáló WeOffice cég
(www.weoffice.se) vezetője.
A www.kontorsforskning.se címen blogot vezet,
ahonnan a disszertációja is letölthető.
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A Next OfficeTM – ABW nagy teret ad
az egyéni kialakítású enteriőröknek,
fókuszban a mozgással.
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Napjainkban a munka nem az a hely,
ahová menni kell. Ma a munka az, amit
csinál az ember. A munkavégzési
módszerek a technológiával együtt
változnak, a hagyományos munkahelyek
csillaga leáldozóban van, helyette új
megoldások hódítanak teret. A Kinnarps
Next OfficeTM – Activity Based Working
helyfüggetlen belsőépítészeti koncepció
a mobilitást és a végrehajtandó feladathoz
szabott ergonomikus kialakítású munkahelyeket támogatja.

EGY ÁTLAGOS MUNKANAP a legtöbb irodai dolgozó számára

A JÓ KÖZÉRZET, MINT NYERESÉG

számos különböző feladatot tartogat. A technológia – mobiltelefonok,

A tevékenységalapú Next OfficeTM megoldás számos előnnyel jár.

táblagépek, hordozható számítógépek és vezeték nélküli hálózatok –

A hatékonyabb helykihasználásnak köszönhetően kisebb költséget

ma már többféle környezetben is lehetővé teszi az egyes munkafelada-

kell fordítani a helyiségekre. Az iroda fenntarthatóbb – sok éven át

tok végrehajtását, az irodán belül és kívül egyaránt. Azelőtt munkába

hozzáigazítható a munkaerő változásaihoz. A spontán megbeszélésekre

mentünk, most a munkát visszük magunkkal.

alkalmat kínáló terek fokozzák a kreativitást. És nem utolsósorban javul
a dolgozók közérzete, akik számos, ergonómiai szempontból kifogás-

A Kinnarps ezeknek az igényeknek a kielégítésére dolgozta ki az

talan, a végrehajtandó feladatoknak megfelelően kialakított környezet

ergonomikus munkahelyek Next Office

közül választhatnak.

TM

– Activity Based Working

tevékenységalapú, mobilitást támogató koncepcióját. A külön íróasztalról le kell mondani az egy fedél alatt található számos, különféle

Csupán a Next OfficeTM – ABW koncepció megvalósítására van szükség.

típusú, helyfüggetlen dolgozóhelyiség javára. A beszélgetéseknek is

És képzelőerőre.

helyt adó nagy nyílt terek mellett kis, csendes helyiségek alakíthatók ki.
A változatos méretű tárgyalók a közösségi tér mellé kerülhetnek, hogy
oldottabb legyen a légkör, és szükség esetén spontán megbeszélést
lehessen tartani.
A személyes munkaeszközök külön szekrényben tarthatók, a dolgozók
pedig a feladatuk alapján napközben választanak helyet a munkájukhoz.
A Next OfficeTM filozófia alapját képező, a bútoroktól a hangokig, a
világítástól a színválasztásig mindent magába foglaló holisztikus szemléletmód minden egyes elemet döntő fontosságúnak tekint az egész
sikere szempontjából.

„AZ IRODATERÜLETEK TERVEZÉSEKOR A LEGJOBB
MEGOLDÁS, HA ELŐSZÖR MEGISMERKEDÜNK A DOLGOZÓK
SZÁMÁVAL, AZ ÁLTALUK VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL,
VALAMINT EZEK HELYSZÍNÉVEL. EZEK ALAPJÁN AZTÁN
AZ ADOTT CÉGGEL EGYÜTTMŰKÖDVE RUGALMAS IRODÁT
TERVEZHETÜNK, AHOL A DOLGOZÓK A FELADATUKNAK
MEGFELELŐN VÁLASZTHATNAK HELYET.”
HENRIK AXELL, KINNARPS
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FUNKCIÓ,
SZÉPSÉG ÉS
FENNTARTHATÓSÁG
Az építészek gyakran a szükséges rossznak tekintik az ergonómiát,
ahelyett hogy inspiráló, kreatív lehetőséget látnának benne – állítja
Giuseppe Boscherini. Az építész, akit telefonon kerestünk meg
Londonban, kívánatosnak tartaná, hogy az építészet nagyobb
összhangban legyen az emberek mindennapi életével, és hogy az
ergonómia kérdése az építészek és dizájnerek érdeklődésének
középpontjába kerüljön.

VITRUVIUS RÓMAI ÉPÍTÉSZ és mérnök „Az építészetről”

AZ ÁTÖLELŐ ÉPÍTÉSZET

írt értekezését általában a legrégebbi fennmaradt építészettudományi

Az építész, belsőépítész és ipari formatervező Giuseppe Boscherini

munkának tekintik. A mű a funkció, a szépség és a fenntarthatóság

munkahely-specialistaként és tanárként is dolgozik, többek között

kölcsönhatásaként definiálja az építészetet.

a londoni KLC formatervezési iskolában. Azt szeretné, ha több építész
tervezne olyan épületeket és enteriőröket, amelyek világosan kap-

Az arról folyó vita, hogy mi álljon a fókuszban, legalább 2000 évre nyúlik
vissza, de ma is aktuális. Ha az ergonómia témakörét is hozzáadjuk
a képlethez, a kérdés a feje tetejére áll. Adja meg magát az építészet az
ergonómiának, az ergonómia irányítson – vagy lehetséges, hogy a két
terület elemei kiegészítsék és erősítsék egymást?

csolódnak az emberek életének, mozgásának és munkavégzésének
tényleges módjához. Charles Jencks építészteoretikust idézi, aki
olyan építészetről ír, amely átölel, ahelyett hogy fejbe vágna.
„Az építészetnek és a belsőépítészetnek javítania kell az emberek mindennapi életét. Segíteniük kell a fejlődésünket, az erősödésünket. Sajnos
azonban ma olyan ikonikus épületek és építmények kapják a legnagyobb

„Hogyne. Én nem látok ellentmondást a »jó építészet« és a »jó ergo-

figyelmet, amelyek nem veszik figyelembe az őket használó embereket.”

nómia« között. Éppen ellenkezőleg, szerintem szoros kapcsolat van
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a kettő között. Például mindkettő az embert veszi alapul, valamint azt

És itt nem kap teret az ergonómia?

a felismerést, hogy a tervezett fizikai környezetnek egyensúlyt kell

„Nem. Az ergonómia ma sok építész számára valami olyasmi, aminek

találnia a funkció, a szépség és a fenntarthatóság között. Vagyis az épí-

az előírások vagy az ügyfél igényei miatt meg kell felelni, ahelyett hogy

tészet és az ergonómia alapvetően ugyanarról szól, csak a »léptékük«

a kreatív inspiráció forrását vagy új területek felfedezésének lehetősé-

különbözik” – fejtette ki Boscherini.

gét látnák benne.

AZ ÖN TESTE.

A MI DOLGUNK.

A jó ergonómia azonban nem olyan dolog, amit a végén még hozzá lehet

a munkahelyen. Jó példaként említette a Google kaliforniai központját.

csapni a munkához, épp fordítva, az épületek és enteriőrök használatá-

„Ennek a projektnek a lényege a maximális rugalmasság, abból

nak és kialakításának módjára vonatkozó általános építészeti elképze-

a felismerésből kiindulva, hogy nem tudhatjuk, hogyan dolgozunk majd

lés alapját kellene képeznie.”

10 vagy 20 év múlva. Ezért olyan architektúrát terveztek, amely úgy
működik, mint egy szoftver, és frissíthető, akár egy alkalmazás. Fix és

GONDOLJUNK AZ EMBERRE

statikus betonépületek helyett könnyű, mobilis és moduláris struktú-

Az építészetnek és a dizájnnak, akárcsak az ergonómiának, hozzá kell

rákkal dolgoztak.”

járulnia a testi és szellemi egészség javításához. A kívánatos cél olyan
objektumok tervezése lenne, amelyek esztétikus megjelenésűek, és

AZ ÉRZÉKEK SZEREPE

nap mint nap, sok esztendőn át komfortosan és örömmel használhatók.

Giuseppe Boscherini hasonló szellemben arra bíztatja a diákjait, hogy

Boscherini az összecsukható Brompton kerékpárját hozza fel példának,

projektfejlesztéskor fedezzék fel és használják az érzékeiket, ez ugyan-

amelyre 15 éves használat alatt sem unt rá.

is segíti a holisztikus szemléletmód kialakítását.

„A titok annyiból áll, hogy mindig gondolnunk kell az emberekre, az

„A tervezést általában olyan folyamatként írom le, amelynek nyitottnak

életükre és a tevékenységeikre. Tegyük fel például a kérdést, hogy mit

és az érzékek oldaláról befogadónak kell lennie. Csak az öt érzékszer-

szólna egy gyerek a tervünkhöz. Vagy egy idős ember. Vagy egy fogya-

vünkön keresztül juthatunk el oda, hogy építészként és dizájnerként

tékkal élő. Ebben a felfogásban a jó dizájn és az ergonomikus gondol-

az emberek igényeit szem előtt tartó környezetet tudjunk létrehozni.

kodás közel áll az inkluzív munkamódszerhez.”

Az ilyen környezet az ergonómiai követelményeknek is automatikusan
megfelel.”

Boscherini az ergonómiai visszajelzésről is szólt, amelynek köszönhetően megérthetjük, hogy az emberek az idő múlásával hogyan használ-

Vagyis röviden – meg kell találni az egyensúlyt a funkció, a szépség és

ják az adott környezetet, és hogy viselkednek benne. A tényleges visel-

a fenntarthatóság között.

kedés, interakció és munka alapján például korrekciók hajthatók végre

GIUSEPPPE BOSCHERINIRŐL
Giuseppe Boscherini nemzetközileg elismert cégek,
mint például a Foster and Partners, a Gensler, az IBI,
a Woods Bagot és a CBRE élvonalbeli, inspiráló tervezőcsapataiban, globális ügyfelek számára végzett
multidiszciplináris projektekben szerzett 30 éves
tapasztalattal rendelkező építész (Dip Arch UCL/
RIBA), ipari formatervező (MDes RCA) és belsőépítész. Legutóbb a CBRE Workplace Consulting csoport kreatív igazgatójaként az ügyfelek workshopjainak támogatása, a projekttartalmak gazdagítása és
a kutatási kezdeményezések vezetése volt a feladata.
Jelenleg saját stúdiót működtet Londonban.
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A CSENDES FORRADALOM
A HANG ÉS A ZAJ KÖZÖTTI HATÁR NEM MINDIG EGYÉRTELMŰ. NEMCSAK EGYÉNENKÉNT, HANEM MÉG
PILLANATNYI ÁLLAPOTUNKTÓL FÜGGŐEN IS VÁLTOZIK, HOGY MIT ÉRZÜNK ZAVARÓNAK, BÁNTÓNAK VAGY
FÁRASZTÓNAK. ANNÁL INKÁBB FONTOS HANGOT ADNI VÉLEMÉNYÜNKNEK, HOGY MIKÉNT ÉRZÉKELJÜK
A BESZÉLGETÉST, A NEVETÉST ÉS A MORMOGÁST A MUNKAHELYÜNKÖN. BESZÉLNÜNK KELL A HANGOKRÓL.

LISBETH FORSBERG, a Kinnarps akusztikáért és környezeti cím-

el oda, hogy jelentősen megnőtt a hangokkal kapcsolatos tudatosság.

kézésért felelős munkatársa mellőzött területnek érzi a „hangergonó-

„Véleményem szerint az akusztikus környezet napirendre kerülésének

miát”, a munkahelyeken éppúgy, mint a társadalom egészében. Hiába

hátterében a technológiai fejlődés áll. Az, hogy rugalmasabban, nyílt

fektetnek rengeteg energiát egy új épület építészeti és belsőépítészeti

terekben dolgozunk. A Kinnarps munkatársai iparágbeli kollégáikkal

tervezésébe, ha – ami nem ritka eset – az átgondolatlan, zavaró akusz-

együttműködve közös szabványokat fejlesztettek ki a termékek hangel-

tikus környezet tönkreteszi az egészet.

nyelésének mérésére.”
Forsberg arra is rámutat, hogy míg a halláskárosító zajokkal jogsza-

„A hang témaköre rendkívül összetett. Egyrészt komoly fizikai tudást

bályok foglalkoznak, az olyan hangok esetében, amelyek „csupán”

igényel. Továbbá a hang nem olyan dolog, amit az ember megpillant

zavaróak, jóval pontatlanabbak a korlátozások.

vagy megérint, és aztán könnyen elfelejt. Noha az emberek nagy
többsége valószínűleg nem foglalkozik az őket körülvevő akusztikus

„Tudjuk, hogy a hangok nagymértékben befolyásolják a teljesítőképes-

környezettel, az így is hatással van az egészségükre, a közérzetükre

ségünket, hogy stresszt, fejfájást és koncentrációs problémákat, de akár

és a teljesítőképességükre.

váll- és nyakfájást is okozhatnak. Másrészt viszont nyilvánvalóan kiküszöbölhetetlenek a munkahelyeken. Tulajdonképpen kellemesen is hathat

A HANGOK HATÁSA A TELJESÍTMÉNYRE

az emberre, ha a kollégái beszélgetnek, nevetnek vagy zenét hallgatnak.

A Kinnarps a hangergonómia úttörője volt – a jobb akusztikus környe-

Ezért a teljes csend sem feltétlenül a legjobb. Nem minden hang zaj.

zet kialakítása érdekében méréseket végeztünk a munkahelyeken. Az

Ráadásul vannak olyan hangok, amelyeket szeretünk, amelyekre

1990-es években folytatott fejlesztés után az elmúlt években jutottunk

szükségünk van. >>

LISBETH FORSBERG,
a Kinnarps akusztikáért
és környezeti címkézésért
felelős munkatársa
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„Noha az emberek
nagy többsége valószínűleg
nem foglalkozik az őket
körülvevő akusztikus környezettel,
az így is hatással van az
egészségükre, a közérzetükre
és a teljesítőképességükre.”
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„Teljesen szubjektív dolog, hogy ki, mit érez zavarónak. Mindenkinek más

a gépeket és az olyan területeket, ahol zaj vagy búgás van, vagy csupán

az érzékenysége. Ráadásul ami egyik nap kellemesnek tűnik, azt máskor

valamivel nagyobb a hang intenzitása, tehát a nyomtatók, a felvonók,

bántónak érezhetjük. Ha az ember fáradt, feszült vagy különös összpon-

a közlekedők, az étkezdék és a recepció területét. A munkahelyek kö-

tosítást igénylő feladaton dolgozik, a kollégák nevetését vagy telefonálá-

zötti térelválasztók a közelség és a kommunikáció előnyeinek feláldozá-

sát jóval zavaróbbnak érezheti, mint máskor” – mutat rá Forsberg.

sa nélkül tompítják a hangot a nyílt terű irodában. A hosszabb-rövidebb
tárgyalások, megbeszélések céljára elkülönített helyiségek ugyancsak

KIKAPCSOLNI A ZAJT

javítják az akusztikus környezetet.

Tehát hogyan alakíthatunk ki jó akusztikus környezetet? Mivel a hangokkal szembeni érzékenység egyénenként, naponként és munkafel-

„Van, amit a viselkedésünkkel is befolyásolhatunk. Ha hosszabb

adatonként változhat, a legjobb megoldás a többféle hangteret kínáló,

telefonbeszélgetésre készülünk, akkor érdemes lehet félrehúzódni.

rugalmas környezet.

Tudnunk kell, hogy az ember hajlamos a szükségesnél hangosabban
beszélni a telefonba. A csendes beszélgetés nyilvánvalóan kevésbé

Első lépésként érdemes szakemberhez fordulni, aki elemzi a mun-

zavaró, mint a hangos” – sorolja Forsberg.

kafolyamatok és a környezet közötti kapcsolatot, javaslatot tesz a
kiküszöbölhető zajok megszüntetésének módjára, valamint esetleges

A CSENDES FORRADALOM

további hangelnyelők alkalmazására. Ezek között lehetnek különle-

Már csak azzal is sokat tehetünk az akusztikus környezet javítása érde-

ges kialakítású termékek, mint például a különféle asztali paravánok,

kében, ha figyelünk rá és arra, hogy milyen hatással van ránk. Az ideális

térelválasztók és falisín-rendszerek, a teljes környezetet tekintve pedig

persze az, ha az építész is foglalkozik a témával, és már az épület

a természetes hangelnyelők, például függönyök, szőnyegek és bútorok

tervezésekor odafigyel az akusztikus környezetre is.

alkalmazásával megkereshető a megfelelő egyensúly.
„Jó néhány olyan környezetben jártam, ahol a tervezők tökéletesen
„Én mindig azt tanácsolom, hogy kezdjék az alapvető bútorozással,

megfeledkeztek az akusztikáról. Ezen néha nagyon nehéz utólag segíte-

amely a helyiségek használatba vétele után korrigálható. Úgyis csak

ni. Éppen ezért érdemes növelni a hangokkal és a ránk gyakorolt hatá-

ekkor derül ki igazán, hogy milyen az adott akusztikus környezet. A pa-

sukkal kapcsolatos tudatosságot – hangsúlyozza Forsberg, hozzátéve:

ravánoknak és térelválasztóknak a hang tompításán kívül az az előnyük,
hogy rugalmassá, az új követelményekhez igazíthatóvá teszik az irodát”

– Sok olyan pozitív jelet látok, amelyek arra utalnak, hogy van fejlődés

– hangsúlyozza Forsberg. Különösen fontos ily módon elkülöníteni

ezen a téren. Mintha egy csendes forradalom zajlana.”

„ÉN MINDIG AZT TANÁCSOLOM, HOGY KEZDJÉK
AZ ALAPVETŐ BÚTOROZÁSSAL, AMELY A HELYISÉGEK
HASZNÁLATBA VÉTELE UTÁN KORRIGÁLHATÓ.”
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NÉHÁNY SZÓ
A HANGOKRÓL

HOGYAN HATNAK AZ EMBERRE A
ZAVARÓ HANGOK?
Az egészségünkre és a teljesítőképességünkre is
hatással vannak. Stresszt, fejfájást és koncentrációs
problémákat okozhatnak, de akár váll- és nyakfájást is.

NAGYON ZAVAR A NYOMTATÓ ÉS A FELVONÓK
HANGJA. MIT TEGYEK?
Javasolja a magasabb zajszintű területek elkülönítését térelválasztóval. Mindenki hálás lesz érte. Térelválasztók, paravánok segítségével elkülönített területek
is kialakíthatók a nyitott terű irodákban.

MIÉRT VAN AZ, HOGY EGYES NAPOKON
KIFEJEZETTEN ZAVARNAK A HANGOK?
A hangokkal szembeni érzékenység nemcsak egyénenként, hanem például attól függően is változhat,
hogy mennyire vagyunk fáradtak vagy feszültek. Nagy
összpontosítást igénylő feladat végzésekor szintén
nagyon zavarónak érezhetjük a hangokat.

MIT TEHETEK JÓMAGAM A JOBB
AKUSZTIKUS KÖRNYEZETÉRT?
Halkabban telefonáljon, így is fogják hallani. Ha hos�szabb telefonbeszélgetésre készül, inkább húzódjon
félre. Figyelje meg és tartsa szem előtt, hogy a kollégái
hogyan érzékelik az akusztikus környezetet. Forduljon
a beszélgetőpartnere felé, hogy jobban hallja Önt.

MILYEN A KÜLÖNFÉLE ANYAGOK A
KUSZTIKAI HATÁSA?
A puha, porózus anyagok, úgymint a függönyök, a
textilkárpitok és a szőnyegek elnyelik a hangot. Ezzel
szemben a keményebb felületek, például a fapadló vis�szaveri azt. Kemény felületekkel teli helyiségben tehát
zavaróbbak a hangok, és visszhanghatás is kialakulhat.

KINNARPS-ERGONÓMIA
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SZÍNVIL
AKUSZTIKAI TERVEZÉSSEL JÓ AKUSZTIKUS KÖRNYEZETET
ALAKÍTHATUNK KI AZ
IRODÁBAN.

A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAFELADATOK
ELTÉRŐ MEGVILÁGÍTÁST
IGÉNYELNEK. AZ ÁLTALÁNOS
VILÁGÍTÁS MELLETT A MUNKAÉS A HANGULATVILÁGÍTÁSRÓL
SEM SZABAD MEGFELEDKEZNI.

A KÖRNYEZETEN BELÜLI KÖRNYEZETEK LÉTREHOZÁSÁVAL TERET TEREMTHET A KÜLÖNFÉLE
TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉGALAPÚ MUNKÁK SZÁMÁRA.

A MUNKAVÉGZÉSI TESTHELYZET
VÁLTOZTATÁSÁHOZ TÖBBFÉLE ÜLÉSI
LEHETŐSÉGNEK KELL RENDELKEZÉSRE
ÁLLNIA A MUNKAHELYEN.
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ÁG

Az egyéni kialakítású irodák trendbarométerének mutatója egyenesen felfelé áll. Az ilyen iroda
egyebek között kedvező hatással van a kreativitásra, a hatékonyságra és a munkavégzés közbeni közérzetre. Az egyénivé tett munkahelyek
skálája végtelen – csupán az igények és a képzelőerő jelenthet korlátot. Szeretnénk Önt arra
inspirálni, hogy nyitott hozzáállással, a Kinnarps
ergonomikus kialakítású bútorainak széles

VALAMENNYI ERGONOMIKUS
IRODASZÉKÜNK SZÁMOS OLYAN
FUNKCIÓVAL RENDELKEZIK,
AMELLYEL AZ OPTIMÁLIS
ERGONÓMIA ÉRDEKÉBEN
A FELHASZNÁLÓ TESTÉHEZ
AZ ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ

választékából, összehangolt színekkel megalkotott enteriőrök felhasználásával szánja rá magát
egy hasznos változás megtételére.

IGAZÍTHATÓ.

ASZTAL LEHETŐVÉ TESZI,
HOGY FELADATUNK
ÉS TETSZÉSÜNK
SZERINT VÁLTOZTASSUK
MUNKAVÉGZÉSI
TESTHELYZETÜNKET.

Térelválasztó: Oktav, Kinnarps
Álló paraván: Prim, Kinnarps
Kanapé: Pio, Kinnarps
Fekvőszék: Frisbee, Kinnarps
Bárszék: Rialto, NC Nordic Care Peter Andersson
Asztalok: Oberon, Kinnarps
Irodaszék: Capella, Kinnarps
Bárszék: Fields, Kinnarps
Térelválasztó sarokpanel: Oktav, Kinnarps
Combine dohányzóasztal, Kinnarps
Fotel: Bone, Materia Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit
Labda: Boullée, Materia Anders Johnsson
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Szék: Papa, Skandiform Jonas Lindvall
Kanapé: Avec, Materia Birgitta Lööf
Bárszék: Fields, Kinnarps
Dohányzóasztal: Fields, Kinnarps
Hangelnyelő: Oktav, Kinnarps
Kanapé: Fields, Kinnarps
Laptopasztal: Slitz, Skandiform Mattias Ljunggren
Fotel: Coat, Materia Fredrik Färg
Falon tárolható székek: Chip, Kinnarps
Ülőlabda: Boullée, Materia Anders Johnsson

A TEXTILEK ELNYELIK A HANGOT,
ÉS ÍGY CSENDESEBBÉ TESZIK
A KÖRNYEZETET.

HASZNÁLJON TÖBBFUNKCIÓS BÚTORT,
MELYNEK ALKALMAZÁSI KÖRE
AZ IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ.
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A HANGELNYELŐK
KELLEMESEBB LÉGKÖRT
BIZTOSÍTANAK A MUNKAHELYEN.
FALI TÁROLÁSSAL
PADLÓTERÜLET
TAKARÍTHATÓ MEG.

FONTOS A MUNKAHELY HELYI
MEGVILÁGÍTÁSA.

A KEREK ZSÁMOLY SEGÍTI AZ
AKTÍV MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁT
ÉS A JOBB TESTHELYZET FELVÉTELÉT.

A KÉNYELMES ÜLŐBÚTOR
SEGÍTI A PIHENÉST.
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Asztal szélére akasztható szék: Neo Lite, Materia Fredrik Mattson
Sárga fotel: Cosa, Martin Stoll
Asztalok: Modulor, Skandiform Claesson Koivisto Rune
Asztal szélére akasztható szék: Neo, Materia Fredrik Mattson
Függőszék: Jackie, NC Nordic Care Peter Andersson
Rakásolható székek: Chip, Kinnarps
Görgős székek: Deli, Skandiform Thomas Pedersen
Irodaszék: Capella, Kinnarps

A TESTÜNK KÜLÖNBÖZŐ. HA AZ ASZTAL
MELLETT TÖBBFÉLE SZÉK ÁLL, AKKOR
MINDENKI KIVÁLASZTHATJA A NEKI
MEGFELELŐT.
A VILÁGÍTÁS ALAPVETŐ
RÉSZE A JÓ KÖZÉRZETNEK
A MUNKAHELYEN.

A GÖRGŐK RUGALMASSÁGOT
BIZTOSÍTANAK.

A PÁRNÁZOTT
BÚTOR NÖVELI
A KOMFORTOT.
A FELHASZNÁLÓHOZ
IGAZÍTHATÓ ÁLLÍTHATÓ
SZÉKEK OPTIMÁLIS
ERGONÓMIÁT BIZTOSÍTANAK.
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AZ ABLAKOK,
A NAPFÉNY
A LEHETŐ LEGJOBB
FÉNYFORRÁS,
AMELY AZ IRODÁBAN
ELKÉPZELHETŐ.

A KÜLÖNFÉLE ASZTALMAGASSÁGOK
LEHETŐVÉ TESZIK
A MUNKAVÉGZÉSI
TESTHELYZET GYORS
ÉS EGYSZERŰ MEG-

AZ IRÁNYÍTOTT

VÁLTOZTATÁSÁT.

MUNKAVILÁGÍTÁS
FÉNYE KÖVETI ÖNT,
NEM PEDIG FORDÍTVA.

A RAKÁSOLHATÓ BÚTOR
HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS.

FELEMELHETŐ BÚTORRAL
A TAKARÍTÓ MUNKÁJA
IS MEGKÖNNYÍTHETŐ.

Ló: Materia, Sandin & Bülow
Körasztalok: Cone, Materia, Carl Öjerstam
Bárszék: Platon Lite, Materia Lucas E Hinnerud
Jackie chairs, NC Nordic Care Peter Andersson
Párnázott szék: Primo, Skandiform Stefan Borselius
Szék zsámolyon: Oak, Skandiform Jonas Lindvall
Bárszék: Plockepinn, NC Nordic Care Helena Svensson

Asztal szélére akasztható szék: Neo, Materia Fredrik Mattson
Asztal szélére akasztható görgős szék: Deli, Skandiform Thomas Pedersen
Függőszék: Oval, Skandiform Claesson Koivisto Rune
Szék: Deli, Skandiform Thomas Pedersen
Döntött szék: Bone, Materia Steinar Hindenes, Lars Tornøe, Atle Tveit
Asztalok: Modulor, Skandiform Claesson Koivisto Rune
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AZ EMBEREK KÜLÖNBÖZŐK. A MEGOLDÁSOK PEDIG EGYÉNIEK.
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NAGY FEJ LŐ D É S K I S
A Kinnarpshoz 1942-es indulása óta közel áll az ergonómia, amely a felhasználóbarát
dizájntól a pontosan célzott holisztikus megoldásokig mindent áthat, ami a kezünk közül
kikerül. Az ergonomikus gondolkodást az egyik alapító, Jarl Andersson honosította meg
a cégben, aki feltalálóként mindig olyan részleteken gondolkodott, amelyek magasabb
szintre emelhetik az egészet. Neki köszönhető, hogy a Kinnarps, mint az első
bútor-sorozatgyártó innovátorok egyike az 1950-es évek elején ergonómusokkal is
együttműködésbe kezdett. Tekintsük most át a Kinnarps ergonomikus megoldásai
fejlődésének legfontosabb mérföldköveit.

AZ 1950-ES ÉVEKBEN az ergonómia
főként a széken való helyes üléssel,
valamint magával a székkel foglalkozott.

1975 Az 510-es irodaszék be-

A K 1538 ÍRÓSZÉK a Kinnarps

vezetése. Ez volt az első nagy,

1989 Megjelenik az új ergonómiai

ergonomikus szék, melyet az

kutatásokon alapuló Decade

ülés és a támla beállításával

bútorszéria, egyebek között

személyre lehetett szabni.

integrált kábelezéssel és világítással, ülő/álló asztallal.

1950-es években napvilágot
látott irodaszékeinek egyike.

1987 Bevezetjük a Vip Matic
funkciót, amely követi a test
mozgási mintáját.

1963 Az állítható üléssel és támlával
ellátott Ero szék megjelenése egyfajta
startjel volt, a Kinnarps ezután ontotta
az innovatív bútorterveket.
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LÉP ÉS EKB EN

2016 A rugalmas munkahelyek
számára rengeteg kombinációs lehetőséget kínáló Fields
bevezetése. Részleteket a
64–65. oldalon találhat.

2011 Tevékenységalapú
irodadizájn-megoldást
kínálunk a Next OfficeTM
-ABW koncepció alapján.

1993 A Free Float funkció bevezetése a 6000-es székkel. Ennek
az egyedülálló szerkezetnek
köszönhetően a test határozza
meg a szék mozgását.

2015 A Free-motion
mechanikával ellátott
Capella szék bevezetése.

1997 Ergonomikus kialakítású,
kompakt Zapp munkaállomásunk
bemutatása. Az innováció komoly
érdeklődést keltett az iparágban.

Az elmúlt években robbanásszerű növekedés következett be az ergonomikus megoldások fejlesz1991 Az MSG, az első motoros mű-

tésében és gazdagságában. A Kinnarpsnak köszönhetően ma már a legtöbb munkakörnyezethez

ködtetésű ülő/álló asztal gyártásának

rendelkezésre állnak fenntartható alternatívák. A munka jelenleg és a jövőben is sok kihívást tartogat

megkezdése. Ez volt a mai állítható

majd, de tudjuk, hogy a dizájn és az ergonómia közötti kapcsolat egyre szorosabb. Így könnyebb

magasságú asztalok elődje.

olyan ergonomikus termékeket választani, amelyek elősegítik a munkahelyi közérzet javulását.
Fontosnak tartjuk, hogy Jarl Andersson öröksége, funkcionalitás és felhasználóbarátság iránti
elkötelezettsége a jövőben is tovább éljen a Kinnarpsnál.
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ERGONÓMIA A KINNARPSNÁL

Az anyag adagolása
automatikus,
a dolgozóknak nem
kell nehéz súlyt
emelniük.

A székváz felhajtható, így könnyebb elvégezni a kényes
műveleteket. A célszerszámoknak és a szerszámok
személyre szabható elhelyezésének köszönhetően
a munka stresszmentesen zajlik.
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ERGONÓMIA A KINNARPSNÁL

AZT TESSZÜK, AMIT HIRDETÜNK
AZ ERGONÓMIA AZ EGÉSZ EMBERRŐL SZÓL – ÉS AZ EGÉSZ CÉGRŐL.
LEGALÁBBIS A KINNARPSNÁL EGYÉRTELMŰEN. AZ ÜGYFELEINK SZÁMÁRA
BELSŐÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSOKAT FEJLESZTŐ, GYÁRTÓ ÉS ELADÓ CÉGÜNK
MAGA IS EGY NAGY MUNKAHELY, AMELY LEGALÁBB OLYAN, VAGY MÉG
NAGYOBB ERGONÓMIAI IGÉNYEKET TÁMASZT, MINT MÁS MUNKAHELYEK.

„IGEN, VALÓSZÍNŰLEG MAGASABBRA TESSZÜK A MÉRCÉT

A szerelősor ezért úgy van kialakítva, hogy a székváz automatikusan

az ergonómia terén, mint a cégek többsége, de furcsa is lenne

megfelelő szögbe álljon a szereléshez, így a dolgozónak nem kell

másként – mondja Anders Hermansson termelési igazgató. – Egy-

természetellenes, fárasztó testhelyzetben végeznie a munkáját.

részt pontosan tudjuk, mennyire fontos az ergonómia az emberek
közérzete és teljesítőképessége szempontjából. Másrészt eleve

„Továbbá állítható magasságú a padlózat, így nem számít, hogy ki,

rendelkezünk a szükséges szakértelemmel, így valamivel egysze-

milyen magas, és a dolgozók azt is eldönthetik, hogy állva vagy ülve

rűbben és magától értetődőbben valósítunk meg a saját cégünkben

szeretnének-e dolgozni.”

jó ergonómiai megoldásokat.”
FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
ERGONÓMIA A KEZDETEKTŐL

Miközben körbejárjuk a szerelősort, Anders Lundahl tovább ma-

A magasra tett mérce természetesen nem csak az irodai környezete-

gyaráz. Megmutatja az állítható magasságú padlózatot, az árnyék

inkre vonatkozik, hanem a gyártástól a szállításig a teljes folyamat-

és vakítás nélküli világítást, és az adott feladathoz kialakított, kézre

ra. Mivel a Kinnarps számos terméke fejlett műszaki megoldáson

álló szerszámokat. Szemmel látható, hogy itt a legapróbb részlet is

alapul, az összeszerelésük komoly kihívást jelent. Jönköpingi

tudatosan van kialakítva.

gyárunkban nemrégiben állítottunk üzembe egy új székváz-összeszerelő sort. Ellátogattunk oda, hogy beszélgessünk Anders Lundahl

„És most is normális hangerővel beszélgetünk, annyira alacsony

ergonómussal, a Kinnarps egy régi munkatársával.

a zajszint” – jegyzi meg. Nyilvánvaló szempont a biztonság, amit
részben a kezelő mindkét kezét igénylő, kettős parancsok használata

„Az ergonómia területén végzett módszeres munkánk a cég egészé-

biztosít, ezzel is megelőzve a zúzódásokat. Nem kevésbé fontos,

re hatással van, aminek jó példája az új szerelősor. Az ergonomikus

hogy az anyag adagolásához a kezelőnek nem kell nagy súlyt emelnie.

gondolkodást már a tervezés fázisában megkezdtük, ezután pedig

Anders Lundahlnak minden oka megvan az elégedettségre.

kialakítottunk egy próbamunkahelyet, hogy a tényleges szerelősor létrehozása előtt értékelést végezhessünk” – idézi fel Lundahl a gyárban.

„Igen, elégedett vagyok, mivel sikerült létrehoznunk egy igazán jó
termelési környezetet. Ugyanakkor van még, amin lehetne javítani,

A konkrét szerelés esetében az jelenti az egyik legnagyobb kihívást,

itt és a szervezet egyéb részein is. Folytatjuk az ergonomikus megol-

hogy sok kényes és precíz műveletet kell elvégezni a székváz belse-

dások fejlesztését, és továbbra is azt tesszük, amit hirdetünk.”

jében és a sarkakban.

A szakképzett ergonómus és fizioterapeuta Anders Lundahl
a Kinnarps munkatársa. A termékek ergonómiai fejlesztésével
párhuzamosan valamennyi munkahelyet megvizsgál, és
gondoskodik arról, hogy minden dolgozó megfelelő képzésben és
tanácsokban részesüljön az ergonomikus munkavégzést illetően.
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GYAKORLATI
ERGONÓMIA

5 tipp a jobb munkahelyi egészségvédelemhez
A LEGJOBB GYAKORLAT AZ, AMIT AZ EMBER TÉNYLEGESEN ELVÉGEZ.
Ugyanez a helyzet az ergonómiával. A kutatás és az elmélet elengedhetetlen alapja a termékek
és átfogó munkakörnyezetek fejlesztésének, ugyanakkor a gyakorlatban is meg kell tennünk
mindazt, ami hasznos számunkra. A munkanap egy részében álljunk. Ülés közben mozogjunk.
Ne takarékoskodjunk a monitor és a billentyűzet minőségén. Gondolkodjunk a megvilágítás és
az akusztika kérdésén a magunk, de a mások érdekében is. És nem utolsósorban – ne feledjük,
hogy a testünk mozgásra, nyújtásra, pozícióváltoztatásra termett.

FELÁLLNI!
A legtöbb ember túlságosan sokat ül. Nemcsak a munkahelyén. Az autóban. A buszon.
Reggelizéskor és tévézéskor. A becslések szerint ma egy felnőtt a napi 16 ébren töltött
órájából 9 órát végigül. Gondoljon csak bele: hány órát ül naponta, hány órát mozog, és
mit tehetne azért, hogy aktívabb legyen?
Első lépésként az aktívabb, egészségesebb élethez megteszi egy állítható magasságú
asztal. Értelme persze csak akkor van, ha kiaknázzuk a lehetőségeit, és rendszeresen
váltogatjuk az ülő és az álló testhelyzetet. Az időnként beiktatott tízpercnyi állómunka
nem hangzik soknak, de annál jótékonyabb hatása lehet a szervezetre. Természetesen
az a legjobb, ha „önszántunkból” állunk fel az egészségünkért, és nem várjuk meg, amíg
a nyakunk, a vállunk vagy a hátunk kényszerít erre.

AKTÍV SZÜNET
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Ha időről időre tartunk egy rövid szünetet,

a szív- és érrendszeri megbetegedések

ezzel megtettük az első lépést az egészsé-

kockázatát is csökkenti. Számos új vizsgálat

gesebb élet felé. Szünet alatt azonban nem

mutat rá a munka közbeni mozgás fontos-

a passzív pihenést értjük. Épp ellenkezőleg.

ságára, mivel az edzés és az egyéb fizikai

Lehetőleg mozogjunk egy kicsit. Egy kis

tevékenységek nem képesek teljes mérték-

izommunka rengeteg pozitív folyamatot indít

ben ellensúlyozni a hosszú ülésből fakadó

el a szervezetben, és csodákat művel az

egészségügyi kockázatokat. A túl sok ülés

egészséggel.

a testsúly, a vérzsírszint és a cukorbetegség

A mozgást és testhelyzet-változtatást

szempontjából is veszélyes.

lehetővé tevő munkahely nemcsak a hátnak,

Nagyjából félóránként tartson szünetet.

a vállnak és a nyaknak tesz jót, de például

Nem pihenésre, mozgásra.

A MI DOLGUNK.

FEL A FEJJEL!
Korunk komoly ergonómiai kihívása, hogy nap mint nap hosszú órákat töltünk a képernyő előtt.
Nemcsak a munkahelyen. Munkába menet és munkából jövet, vásárláskor, a kávészünetben,
otthon a konyhában, és még az ágyban is – beletemetkezünk a képernyőbe. Szó szerint.
A problémát nem maga a képernyő jelenti, hanem az, hogy hajlamosak vagyunk fölé- és
belehajolni. Ez hatványozottan igaz hordozható és mobileszközök – okostelefon, táblagép,
laptop – használata esetén. Ez azonban „képernyőnyak” kialakulásához vezet.
Az erős feszülés, amelynek a nyakunkat ezzel a hajlítással kitesszük, fájdalmat okozhat a nyak és
a váll területén, fáradtnak és feszültnek érezhetjük magunkat miatta, és a fejünk is megfájdulhat.
Ha nincs más ellenszer, önmagunkra kell hagyatkoznunk. A legjobb megoldás az, ha elfelejtjük
a képernyőt, és más tevékenység után nézünk. De ha erre nincs mód, már az is sokat segíthet, ha
a képernyő magasabbra kerül, és a fejünket is valamivel feljebb tartjuk. Így jobb lesz a testhelyzetünk, és komfortigényeihez szabhatja a terméket. Egy apró változtatás nagy eredményt hozhat.

ÜLJÜNK MINDENFÉLEKÉPPEN, CSAK NE NYUGTON!
Nehezen bír mozdulatlanul ülni? Gratulálunk! Az ülés legjobb módja
ugyanis az, ha mozog közben.
Felejtse el azt a hiedelmet, hogy csak egyféle helyes ülési pozíció
létezik, és mindenkinek erre kell törekednie. De azt is, hogy egy
pillanatra sem lenne szabad leülni, hogy az ember egy kicsit megpihentesse a lábát. Semmi rossz nincs abban, ha a nap egy részét ülő
helyzetben töltjük, különösen ha az üléshez testhelyzet-változtatás,
mozgás és fizikai tevékenység társul.
Érdemes tehát olyan irodaszéket választani, amely követi a testünk
mozgását (és nem fordítva), amelyet könnyen az igényeihez igazíthat, és amely a lehető legkülönfélébb üléshelyzeteket teszi lehetővé.

ÉS AMI NEM LÁTHATÓ

figyelni a munkahelyek tervezésekor, mert egyéni-

Az asztalok és a székek ergonómiai fontossága

leg nem sokat javíthatunk rajtuk.

nem kétséges. Látjuk és meg tudjuk érinteni őket.

Néhány hasznos tipp azonban jól jöhet az akuszti-

A hangok és a fény esetében már bonyolultabb

kus és a fénykörnyezet javításához.

a helyzet. Bár mindenki tudja, hogy hatnak az

Ami a hangokat illeti, érdemes azzal kezdeni a javí-

emberre, mégis gyakran feledkeznek meg ezekről

tást, hogy tekintettel leszünk egymásra. A csendes

a „láthatatlan” dolgokról.

beszélgetés nyilvánvalóan kevésbé zavaró, mint

A káros zajokkal jogszabályok és előírások foglal-

a hangos. Az ember hajlamos a szükségesnél han-

koznak ugyan, de olyan hang is lehet zavaró, amelyik

gosabban beszélni a telefonba. Hosszabb beszélge-

ténylegesen nem ártalmas. A hangok érzékelése

tésre, tárgyalásra érdemes tehát félrevonulni.

szubjektív dolog, egyénenként különbözik, és attól

És azt tudta, hogy túl kevés fényben a szervezet

is függ, hogy éppen milyen feladaton dolgozunk, és

melatonint termel, és ez álmosságot okoz?

mennyire vagyunk feszültek. Ugyanaz érvényes a

Ragyogó ötlet tehát a jó világítás biztosítása,

világításra. Talán elég annyit említeni, hogy a fénnyel

hogy ne lankadjon a figyelmünk. Ha szükséges,

szembeni igények az életkorral változnak.

gondoskodjon további lámpákról a megfelelő fény

A hangokra és a fényre különösen oda kellene

biztosításához.
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„A titok annyiból áll, hogy mindig gondolnunk kell az emberekre,
az életükre és a tevékenységeikre. Tegyük fel például a kérdést,
hogy mit szólna egy gyerek a tervünkhöz. Vagy egy idős ember.”
GIUSEPPE BOSCHERINI
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A FÉNY TEGYE
A DOLGÁT

AZ EMBERI SZERVEZET A BIOLÓGIAI ÓRA ALAPJÁN MŰKÖDIK,
EZT PEDIG NEM MÁS IRÁNYÍTJA, MINT A FÉNY.
MIVEL AZ ÉBREN TÖLTÖTT IDŐNKNEK ÁTLAGBAN 90%-ÁT BELTÉRBEN
TÖLTJÜK, EZ KÜLÖNÖS FONTOSSÁGOT AD A VILÁGÍTÁSNAK
ÉS A FÉNYNEK. NEM UTOLSÓSORBAN A MUNKAHELYEN.

A FÉNYNEK ÓRIÁSI HATÁSA van az emberi lényre.

(Összehasonlításképpen: hagyományos izzó esetében

Nemcsak a látást teszi lehetővé, hanem a hangulatun-

ez az érték körülbelül 5%, az energia többi része hővé

kat és az aktivitási szintünket is nagymértékben befolyásolja. Az ember napi ritmusa a Naphoz igazodott. Napközben
éberebbek vagyunk, és jobban teljesítünk, éjjel pedig, amikor
alszunk, a testünk regenerálódik.

alakul.) Emellett nagyon jó színvisszaadást biztosítanak, és
alacsony szintű a vibrálásuk. Hátrányt jelent azonban, hogy
a különféle LED-lámpák között nagy lehet az eltérés a fényminőség tekintetében. Fontos tehát a körültekintő választás, hogy jó
minőségű legyen a fényforrásunk.

HAGYOMÁNYOS IZZÓ, FÉNYCSŐ VAGY LED?
Mivel a fényre adott fiziológiai reakciónk annak intenzitásától és szín-

EMBERKÖZPONTÚ VILÁGÍTÁS – BIOLÓGIAILAG HATÉKONY FÉNY

hőmérsékletétől függ, és mivel a modern kor embere rengeteg időt

Egyre inkább tudatára ébredünk, hogy a világításnak nem látható

tölt beltérben, nagy a jelentősége a mesterséges fény jellemzőinek

hatásai is vannak. Az emberközpontú világítás (Human Centric

és minőségének környezetünkben.

Lighting) úgynevezett dinamikus fény, ami annyit tesz, hogy a nap
folyamán a fény intenzitása és színe is változtatható, és ez segíthet

A hagyományos izzó fénye a napfény teljes spektrumát tartalmazza,

a felhasználó figyelmének fenntartásában. A változtatással támogat-

csak éppen rendkívül rossz az energiahatékonysága. A fénycső ezzel

ható a szervezet napi ritmusa, javítható a koncentráció, megelőzhetők

szemben korlátozott spektrumban sugároz, ezért nem tudja ugyan-

az alvási problémák, és javítható az általános közérzet.

ilyen mértékben kielégíteni a fény iránti igényünket. Ráadásul egyes
fényforrások érzékenyebbek a váltakozó áramra, ezért tudatosan nem

Az emberközpontú világítási megoldások az iskolákban, irodákban

érzékelhető frekvencián vibrálnak*, ami fejfájást és akár stresszérzést

vagy kórházakban növelhetik a diákok, a dolgozók, illetve a betegek

is okozhat.

energiaszintjét és motivációját. Például az intenzív, hideg fehér fény
a nap kezdetén segíthet kilépni az alvási fázisból és „újraindítani” bio-

Az új LED**-lámpák jó alternatívát jelentenek, mivel rendkívül ener-

lógiai óránkat. Azokban az országokban, ahol a téli időszakban kevés

giahatékonyak, 70–80% körüli az energiakoefficiensük – azaz a lámpa

a természetes fény, az állítható fényhőmérsékletű megoldásokkal

által fogyasztott energia ilyen arányban alakul ténylegesen fénnyé.

enyhíthető a téli depresszió és az egyéb szezonális betegségek.
* (Olyan vibrálás, amelyet a szemünk nem érzékel,
kb. 100-as gyakorisággal másodpercenként
**Light Emitting Diodes, azaz fénykibocsátó dióda
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THORBJÖRN LAIKE JÓ TANÁCSAI A
MEGFELELŐ MUNKAHELYI FÉNYKÖRNYEZET
KIALAKÍTÁSÁHOZ
A TERMÉSZETES FÉNY A LEGJOBB
Az ablaknál jobb fényforrás nem létezik. A
napfényt semmi sem tudja tökéletesen pótolni,
még ha a kutatások óriás léptekkel haladnak is
az egyre jobb megoldások felé.
SOK FÉNY KELL, DE NEM VAKÍTÓ
A legjobb a közvetett világítás, vagyis a falat és
a mennyezetet kell megvilágítani. Egy vakító
lámpa határozottan kedvezőtlenül hathat a szervezetre, az ember ugyanis mindig alkalmazkodni
próbál a környezetéhez. Ha egy fényforrás
elvakít, akkor megpróbáljuk kivédeni a rosszul
irányított fényt. Hamarosan helytelen munkavégzési testhelyzetben találjuk magunkat, a testünk
oldala megfeszül, és ez hosszú távon kifejezetten veszélyes.
VEGYES FÉNYFORRÁSOK
A fénycsövekkel jó alapvilágítás biztosítható,
de a fényük borús hangulatú. Az új LED-lámpák keskenyebb sugárban világítanak, vagyis
könnyen elvakíthatnak, ugyanakkor árnyékeffektusok kialakításával és megvilágított pontokkal
alkalmasak a „térszobrászatra”.
MEGFELELŐ MEGVILÁGÍTÁS
A jó lámpatest ernyővel vagy burával rendelkezik,
amely gátolja a vakítást. Hogy ne csillogjon és
tükröződjön a képernyőkön, a mennyezetről kell
lógnia, és a munkahely mögött közvetett fényt
kell adnia.
KIEGÉSZÍTŐ EGYÉNI FÉNYFORRÁS
Az emberek világítási igényei különbözőek. A
kutatások tanúsága szerint fontos, hogy az
ember a hiányzó fény pótlásával megkapja a
szükségesnek érzett fénymennyiséget. Egy
egyszerű asztali lámpa jó megoldás lehet.
THORBJÖRN LAIKE a Lundi Egyetem környezetpszichológiai adjunktusa és
docense, a pszichológia doktora. Kutatási területe a fény hatása az emberre a beltéri

AZ ÉLETKOR HATÁSA

környezetekben és a mesterséges fény hatásai. Különösen a fény és a színek nem

Gyermekek és fiatalok esetében könnyen rövid-

látható hatásaival foglalkozik, konkrétan azzal, hogy ezek a környezeti jellemzők

látást okozhat a gyenge világítás. Az ő esetükben

hogyan befolyásolják közérzetünket. A közérzet a viselkedés és a teljesítőképesség

tehát még fontosabb a fény. 40 éves kor felett

szempontjából is fontos tényező. Thorbjörn emellett a CEEBEL, az energiatakarékos

egyre nő a fény iránti igény, melynek akár

világítás nemzeti oktatási központjának vezetője, melynek célja a fény és a világítás

kismértékű növelése is elegendő lehet ahhoz,

svédországi kutatásának koordinálása, terjesztése és kezdeményezése.

hogy ne legyen szükség olvasószemüvegre.
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FIELDS
A rugalmas, moduláris Fields bútorsorozat a Kinnarps legújabb

is meg kellett felelni, hogy az egyének és a csoportok is megtalálják a

termékcsaládja, a Next OfficeTM koncepció építőkockáinak

teret, amelyre szükségük van. A koncepció ezért nagyszámú modulra

egyike. A Fields lehetőséget kínál arra, hogy mindenki az egyéni

és funkcióra épül. A bútorok és a belsőépítészet a különféle elemek

tulajdonságainak és igényeinek megfelelően testreszabhassa

kombinálásával a felhasználók igényeihez és kívánságaihoz szabható.

munkahelyét. Olle Gyllanggal, a dizájn mögött álló építésszel

Az én elképzelésem az volt, hogy olyan megoldást kell találni, amely

beszélgettünk.

minden kombinációt lehetővé tesz, és a forma szempontjából
működőképes. Egyensúlyt kerestem a puha, organikus ülőbútorok és

HOGYAN SZÜLETETT MEG A FIELDS ÖTLETE?

a szögteles számítógép-képernyők között, amelyek persze ugyancsak

„A Fields koncepció a Kinnarps által végrehajtott pontos elemzéseken

fontos elemei az irodának.”

és stratégiákon alapul. Így amikor bekapcsolódtam a projektbe, a cél
már adott volt, én pedig azt a feladatot kaptam, hogy – a Kinnarps csa-

MI A LEGJOBB MÓDJA A FIELDS HASZNÁLATÁNAK?

patával együtt – megoldást találjak a már megfogalmazott igényre.”

„Ahogyan én látom, a tér, az igények és a kontextus alapján építőelemeket és lehetőségeket hoztunk létre az építészek számára, ame-

MI VOLT AZ ELKÉPZELÉSE, AMELY EZZEL A MEGOLDÁSSAL

lyekből a megjelenés és a használat szempontjából egyaránt számos

MEGVALÓSULT?

variációs lehetőséget kínáló jó, funkcionális környezetek alkothatók.”

„A Fields fejlesztéséhez kapcsolódó munka jórészt a különféle munkavégzési igényeknek és tevékenységtípusoknak megfelelő feltételek

MIVEL ELÉGEDETT A LEGINKÁBB?

megteremtéséről szólt. Hogy a dolgozók a saját igényeiknek megfele-

„Az egésszel és a részletekkel. Szerintem a Fields jól képviseli az új

lően, zavarás nélkül tudjanak dolgozni és koncentrálni, rövid szünetet

Kinnarpsot.”

vagy kisebb megbeszélést tartani. A privát és a közösségi igényeknek
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„Az egyensúlyt kereső megoldás arra épül,
hogy az építész a különféle elemek kombinálásával
változatos típusú tevékenységvégzési területeket
alakíthasson ki, de mindezt egységes stílusban.”

Az új, moduláris Fields bútorszéria
mögött álló Olle Gyllang a Kinnarps
partnerének, a Propeller Design
cégnek a dizájnstratégiai munkatársa
és üzlettársa.
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Minden összefügg.
A KINNARPS SZÁMÁRA egyértelmű, hogy az ergonómiát holisztikus
szemlélettel, az általános képtől a részletek felé haladva kell megközelítenünk.
Végig kell gondolnunk a munka tervezését és szervezését. A munkakörnyezet
kialakításának módját. Továbbá a munkaeszközök működésének és
a felhasználók számára történő testreszabásuknak a megfelelő módját.
Termékeink és szolgáltatásaink a rendelkezésünkre álló eszközök azon
munkakörnyezetek létrehozásához, amelyek egyéni és szervezeti szinten
egyaránt kedvező hatással vannak az egészségre és a teljesítményre.
Intenzív fejlesztési munka, tesztek, műszaki innovációk és innovatív dizájn –
mindegyikre szükség van komoly ambícióink teljesítéséhez.
Az ergonómia kifejezés a görög „ergon” és „nomosz” szavakból származik,
amelyek jelentése „munka”, illetve „törvény”. Ez azt sugallja, hogy a jó
ergonómiának kell, hogy legyenek objektív és külső szabályai – én azonban
mégis szubjektív és időben változó dolognak látom.
Mert igaz ugyan, hogy az emberi faj teste nem változik, munkavégzési
módszereink azonban annál inkább, talán gyorsabban is, mint korábban
bármikor. A Kinnarps szorosan a nyomában jár a fejlődésnek, hogy mindig
olyan bútorokkal, tudással és megoldásokkal rendelkezzünk, amelyek
hozzájárulnak a testi-lelki jó közérzethez. És ha ebben sikerrel járunk,
akkor az egyének és a szervezetek teljesítménye is javul.
Ily módon a jó ergonómia jó ökonómiát hoz magával. Minden összefügg.

Elisabeth Slunge
Brand Range Design Director, Kinnarps AB
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