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Bra arbetsmiljö och ergonomi vid 

den egna arbetsplatsen 
 

Ergonomi handlar om hur arbetsplatsen och miljön anpassas så att den inte 

sliter på kroppen eller orsakar skador. Det handlar bland annat om 

arbetsställningar och lyft men även om ljud, ljus, inomhusklimat och stress. De 

flesta av dagens arbetsuppgifter sker vid skrivbord och felaktiga positioner har 

en negativ inverkan på muskler, kotor och leder. Även långvarigt stillasittande är 

skadligt för hälsan. En bra ergonomi vid skrivbordet där man sitter och jobbar 

håller kroppen frisk men det gör även verksamheten mer effektiv och mer 

lönsam. 

Så här skapar man mer välmående vid den egna arbetsplatsen. 

 Sitta rätt vid skrivbordet 

• Ställ in höjden på stolen så att fötterna når ner i golvet. Sitt långt in på stolen 

och undvik en framåtlutad ställning som belastar diskarna i ryggen. 

 

• Ställ även in bordshöjden så att en framåtlutad ställning undviks. 

Underarmarna ska få stöd när de hålls i 90 graders vinkel. Skrivbordet ska 

vara så pass djupt att hela underarmen får stöd och så att bildskärmen inte 

kommer för nära. 

 

• Med ett höj- och sänkbart skrivbord går det att stå och jobba. Då hamnar 

kroppen automatiskt i en naturlig ställning där muskler, leder och skelett 

belastas rätt och kroppen rör på sig på ett naturligt sätt. 

 

• Pekdon och tangentbord ska vara centrerade och nära kroppen. Sprids de ut 

hamnar kroppen lätt i sneda ställningar. 

 

• Bildskärmen ska vara långt in på skrivbordet. Höjden ska vara så att ögonen 

är i linje med skärmens övre del. Det är bra att pausa några gånger i timmen 

för att titta på någonting längre bort eftersom ögonen behöver variation. 

 

• Även kroppen kräver variation så det är viktigt att byta position ofta och ta 

pauser för att sträcka på sig samt få in rörelse. 
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Få in rörelse för att motverka 

stillasittande arbete 

Människokroppen är skapt för rörelse och dagens långvariga stillasittande kan 

medföra att muskler och skelett förtvinar, balans och koordination försämras, 

samt en ökad risk för sjukdomar som hjärtproblem, diabetes och högt blodtryck. 

Därför är det viktigt att resa sig upp och få in rörelse med jämna mellanrum. 
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