
W O R K S PA C E  S O L U T I O N S

ERGONOMI
DET ESSENTIELLE

Nogle enkle ting du bør vide om ergonomi, som vi ser det hos Kinnarps



ERGONOMI

/æɐ ̯gonoˈmiˀ/

Læren om samspil mellem mennesker 
og andre elementer i et system.
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ANDERS LUNDAHL, FYSIOTERAPEUT OG ERGONOM

”ERGONOMISK DESIGN ER IKKE KUN GODT FOR MENNESKER – 

DET ER GODT FOR FORRETNINGEN. NÅR MAN SK ABER DE BEDSTE 

BETINGELSER FOR ARBEJDET, FREMMES MEDARBEJDERNES TRIVSEL 

OG PRODUK TIVITET. NÅR MAN INVESTERER I TRIVSLEN, FORTÆLLER 

MAN MEDARBEJDERNE, AT DERES ARBEJDE ER VÆRDSAT. DEN 

OMTANKE OG DE OVERVEJELSER, DER LÆGGES I ERGONOMISKE 

LØSNINGER UDVIKLET TIL AT IMØDEKOMME MEDARBEJDERNES 

INDIVIDUELLE BEHOV, RESULTERER I ØGET MOTIVATION, 

HØJERE PRODUK TIVITET OG L AVERE FOREKOMST AF SK ADER 

OG SYGEFR AVÆR. SUNDE MEDARBEJDERE ER GL ADE MEDARBEJDERE, 

OG I DEN KONSTANTE KONKURRENCE I VORES MODERNE VERDEN 

BIDR AGER ERGONOMISKE ARBEJDSPL ADSER TIL AT SK ABE DET 

BEDSTE PRODUK T MED DE MEST EFFEK TIVE METODER.”



SANSER
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Vi mennesker har udviklet os til at reagere på sansemæssig stimulation, og disse 

oplevelser og erfaringer påvirker vores trivsel og produktivitet. En arbejdsplads 

bør reducere mængden af skadelig sansemæssig stimulation og øge mængden af 

opmuntrende sansemæssige oplevelser for at fremme trivslen og produktiviteten. 

Eksempelvis kan lyde give os energi, men støj kan også give hovedpine og 

koncentrationsbesvær, hvilket igen kan resultere i smerter i nakke og skuldre.1 

Hvis man reducerer støjniveauet, kan det have en positiv effekt på produktiviteten, 

fordi forekomsten af stress og sygdom reduceres og hjælper medarbejderne til at 

arbejde med fuld kapacitet2. Lys- og luftkvalitet er også vigtige parametre, der skal 

tages hensyn til – dårlig ventilation kan sænke produktiviteten med helt op til 15 %3.

1. https://www.kinnarps.dk/artikler/Den-stille - revolution/

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

3. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och- inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror- i -arbetsmiljon/#nr1 
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Sanser: Farver
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Farver påvirker vores humør og følelser. For nogle menneskers 

vedkommende kan farver endda påvirke deres oplevelse af rum-

temperaturen. Farver igangsætter en følelsesmæssig reaktion, 

fordi de transmitterer bølgelængder, der udløser hormonændringer 

i kroppen*. Når man vælger de rigtig farver til arbejdspladsen, kan  

det have en stor indvirkning på medarbejdernes trivsel og pro- 

duktivitet. De bedste arbejdsmiljøer kombinerer farver på bedste 

vis. Hvordan mennesker opfatter farver afhænger af deres 

kultur og erfaringer, men generelt er grøn en harmonisk farve, 

der er behagelig for øjet og har en opfriskende effekt, gul er det 

universelle symbol på optimisme og glæde, rødt giver energi og  

symboliserer lidenskab og magt, og blå har en afslappende 

virkning og virker beroligende.

 

Sanser: Farver

FARVER

TIPS OG TRICKS!

• Kombiner farver for at fremme den adfærd og de følelser, der er nødvendige 

for produktivt arbejde

• Brug farver til at identificere forskellige arbejdsområder på arbejdspladsen 

• Lysere farver har den fordel, at de reflekterer naturligt dagslys 

*Meerwein, G. et al. (2007). Color – Communication in architectural space. Basel: Birkhauser Verlag



8

02

Sanser: Lyd 
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Støj er en normal del af arbejdslivet, men undersøgelser viser, at for 

høje støjniveauer udgør et alvorligt problem for produktiviteten*. 

Støj påvirker vores koncentrationsevne, stressniveauet og vores 

evne til at tænke kreativt. Afbrydelser og distraherende elementer 

resulterer i frustration, og både trivsel og produktivitet falder. 

Afskærmninger og akustikplader kan bidrage til at reducere støj- 

niveauet og kan sørge for, at medarbejderne får stille steder selv i  

travle områder. Støjende møbler er ofte en betydelig kilde til 

forstyrrelse – vælg møbeldesigns, der er lette og ikke larmer, når  

de flyttes. I nogle situationer kan afslappende lyde eller musik  

fremme produktiviteten, så overvej også det positive potentiale   

i lyd på jeres arbejdsplads. 

Sanser: Lyd 

LYD

TIPS OG TRICKS!

• Afskærmninger og akustikplader kan give mærkbar god virkning og  

reducere støjniveauet

• Sørg for mange møderum i forskellige størrelser, og anspor medarbejderne  

til at bruge dem

• Sociale områder såsom køkkener og kaffeautomater bør placeres på  

afstand af de primære arbejdsområder

* J. Kim, R. Dear (2013) Workspace satisfaction: The privacy-communication trade-off in open-plan offices

Journal of Environmental Psychology Volume 36, December 2013, side 18-26
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Sanser: Stimulering
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En af årsagerne til, at vi nyder både naturen og en god udsigt, 

er, at vi har brug for sansemæssig stimulation. Sansemæssig 

stimulation kan også have en positiv effekt på evnen til at fokusere 

og til at fastholde opmærksomheden*. Hvis vores arbejdsmiljø ikke 

stimulerer vores sind og sanser, mister vi motivation og fokus. 

Rækker af arbejdspladser, alle i samme farver, placeret i samme 

højde og uden individuelle kendetegn, eller den monotone summen 

af airconditionanlæg og computerventilatorer er ikke ligefrem 

typiske eksempler på et varieret miljø, der stimulerer produktiviteten. 

Musik, lys, forskellige farvetoner og materialer giver en behagelig 

stimulering af sanserne, der er nødvendig for produktivt arbejde. 

TIPS OG TRICKS!

• Vælg møbler, der stimulerer sanserne – berøring, farver, lyd og duft

• Anvend forskellige materialer – tekstiler, træ og planter 

• Brug farve, kunst og grafiske mønstre til at skabe noget interessant at se  

på i rummet, og leg med forskellige farvetoner

Sanser: Stimulering

STIMULERING

* R. Cooper, The Psychology of Boredom, Science Journal 4, nr. 2 (1968): 38-42
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MENNESKET
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1. Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån

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

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

4. Kinnarps uddannelsesmateriale indenfor ergonomi 20080819

Det er vigtigt at designe arbejdsmiljøer med fokus på menneskelige behov, 

for produktive medarbejdere er en konkurrencemæssig ressource. Måden 

medarbejderne interagerer med kollegaerne på og arbejdspladsen er grundlaget 

for kvaliteten af det arbejde, der udføres. Når mennesker arbejder i gode rammer, 

og føler sig godt tilpas i deres arbejde, er de mere produktive! En tredjedel af dem, 

der bruger computere, angiver, at de oplever smerter i ryg og nakke1. Stress og 

høj arbejdsbelastning bidrager i betydelig grad til arbejdsrelaterede problemer2. 

En medarbejders sygefravær koster omkring 1.944 DKK om dagen3, men hvis man 

sørger for en ergonomisk indrettet arbejdsplads, kan det i betydelig grad reducere 

sygefravær, der skyldes et dårligt fysisk eller psykosocialt arbejdsmiljø4. 



14

04

Mennesket: Relationer 
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Mennesker er sociale væsner, og positive interaktioner øger vores 

trivsel. De positive forbindelser, vi skaber til vores kollegaer, er 

en vigtig del af det samarbejde, der er nødvendigt for produktivt 

arbejde*. Når vi skaber gode relationer, finder vi glæde i at komme 

på arbejde, og produktiviteten stiger! Arbejdspladser bliver stadigt  

mere mangfoldige, så det er vigtigt at skabe områder, hvor 

mennesker med forskellige baggrunde og måder at arbejde på kan 

trives side om side. Funktionelle kaffe- eller caféområder er gode 

til korte interaktioner og giver medarbejderne et fælles område, 

hvor de kan slappe af og lære hinanden at kende. Møderum, der 

placeres lige uden for de primære arbejdsområder, kan bruges til 

brainstorming og giver medarbejderne mulighed for at reservere 

plads til mere formelle møder. 

TIPS OG TRICKS!

• Udnævn en social ambassadør, som skal fremme det sociale miljø,  

der bringer folk sammen

• Lad medarbejderne selv bestemme reglerne for de fælles arealer  

– det øger ejerskabet

• Møderum giver mulighed for at reservere plads til at mødes og skabe  

arbejdsmæssige forbindelser

Mennesket: Relationer 

RELATIONER

* E.D. Heaphy, J.E. Dutton, Positive social interactions and the human body at work:

linking organizations and physiology, Academy of Management Review 2008, udg. 33, nr. 1, 137-162.
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Mennesket: Den menneskelige krop
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Vores kroppe er komplekse systemer, der er udviklet gennem 

tusinder af år. Denne proces har formet vores øjne, knogler, 

muskler og sanser. For at sikre at vi ikke beskadiger eller 

overbelaster dele af vores krop, bør en arbejdsplads designes, 

så den understøtter vores behov. Arbejde belaster vores kroppe, 

hvilket ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Når vi arbejder i aktive 

stillinger, eksempelvis løfter eller flytter noget, frigiver vores 

kroppe proteiner og hormoner, der er gode for vores trivsel. Men 

i statiske stillinger er det vigtigt, at kroppen får hjælp, så muskler 

og sener ikke bliver overbelastede. Ensidigt gentagne opgaver 

eller akavede stillinger kan hurtigt resultere i skader på muskler 

og bevægeapparat. 

Mennesket: Den menneskelige krop

DEN 
MENNESKELIGE 

KROP

TIPS OG TRICKS!

• Lyt til din krop – hvis det gør ondt, eller du spænder, så stop det du gør,  

eller skift stilling

• Borde, stole og computerskærme bør kunne justeres frit, så alle  

medarbejdere kan finde en optimal arbejdsstilling

• Vores bevægeapparat er lavet til bevægelse – sid, stå og bevæg dig!
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Mennesket: Bevægelse
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Vores kroppe er udviklet til at hjælpe os med at bevæge os. 

I  tusindvis af år har bevægelse spillet en afgørende rolle i vores 

udvikling, og giver en lang række fysiske og mentale sund-

hedsmæssige fordele. Bevægelse øger blodcirkulationen og 

frigiver proteiner og hormoner, der fremmer trivslen og reducerer 

spændinger. Fordi kontorarbejdere ofte arbejder i inaktive, stille-

siddende stillinger, giver det adskillige fordele for trivsel og 

produktivitet at opfordre til bevægelse. Bevægelse skaber energi – 

en summen, som kan føles, i samme øjeblik man træder ind på 

jeres arbejdsplads. Efterhånden som teknologien bliver ved med 

at ændre den måde, vi arbejder på, har fleksible arbejdspladser 

den ekstra fordel, at de fremmer øget interaktion og tilfældige 

møder, der sætter gang i innovationen!

Mennesket: Bevægelse

BEVÆGELSE

TIPS OG TRICKS!

• Arbejdsborde med hæve/sænke-funktion og FreeMotion-stole holder  

dig i bevægelse, mens du arbejder

• Indstil en timer, og tag regelmæssige, aktive pauser sammen med en kollega

• Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer fremmer bevægelse, når medarbejderne 

skifter opgaver
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PRODUKTER
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1. https://www.kinnarps.dk/artikler/fra-skrivebord-til -saekkestol/

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

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

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

Medarbejderne har brug for redskaber til at udføre deres arbejde, og den måde, de 

bruger redskaberne på, er afgørende for det arbejde, de udfører. For at reducere 

stress og optimere resultaterne bør redskaberne kunne tilpasses til en bred vifte 

af behov. Omgivelser, der forhindrer eller forsinker medarbejderne, har en negativ 

effekt på både motivation og resultater. Fire ud af fem kontorarbejdere vil gerne 

have adgang til ergonomiske møbler1, f.eks. hæve/sænke-borde. Det er vigtigt at 

tage højde for, for hvis man sidder i længere perioder, øger det sygdomsrisikoen. 

Fysisk aktivitet i fritiden fjerner ikke de sundhedsmæssige farer – det er, hvordan 

medarbejderne bruger tiden på arbejdet, der er vigtigt for trivsel og produktivitet2. 

Forskning viser, at hvis man står i 2½ time, forbrænder man 350  kalorier om 

dagen3, og hvis man står i stedet for at sidde, stiger produktiviteten med 10 %4.
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Produkter: Hæve/sænke-borde
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Vi tilbringer en stor del af vores liv med at sidde ned – under 

transport på vej til arbejde, til frokost og under forretningsmøder, 

når vi ser fjernsyn om aftenen ... og mange af os sidder også 

ned, når vi arbejder! Det er ikke godt for hverken kroppen eller 

produktiviteten at sidde ned i lange perioder. Det påvirker vores 

holdning og øger risikoen for sygdomme såsom hjertelidelser og 

diabetes. Hæve/sænke-borde giver medarbejderne mulighed for 

at variere arbejdsstillingen og fremmer bevægelse, hvilket giver 

et bedre kredsløb og frigør hormoner og proteiner, der giver et løft 

til trivsel og velbefindende. Mennesker findes i forskellige former 

og størrelser, men et hæve/sænke-bord er et godt eksempel på 

en løsning, der passer til alle, fordi bordet kan tilpasses, så det 

passer til alle medarbejdere, uanset højde og arbejdspræferencer. 

Produkter: Hæve/sænke-borde

HÆVE/
SÆNKE‑BORDE

TIPS OG TRICKS!

• Sørg for instruktion, og sørg for, at hæve/sænke‑bordene er nemme at betjene, 

så medarbejderne bruger funktionerne hyppigt

• Begynd med at stå i korte perioder, så kroppen vænner sig til en ny arbejdsstilling

• Jo mere man sidder, står og bevæger sig, jo større fordele giver det for helbredet 



24

08

Produkter: Stole
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Det er trættende at stå op hele dagen. Sommetider har vi bare 

brug for at sidde ned og hvile fødderne lidt! Stole giver støtte 

og føles behagelige, og de hjælper os med at slappe af, men 

hvis vi sidder i længere perioder, er det ikke godt for hverken 

vores helbred eller produktiviteten. Mange kontorarbejdere, som 

tilbringer arbejdsdagen i siddende stilling, klager over spændinger 

eller smerter i skuldre eller lænd. Årsagen er helt enkelt, at 

vores kroppe ikke er lavet til at sidde i lange perioder. Moderne 

kontorstole, der er designet til at opmuntre brugerne til at bevæge 

sig, mens de sidder, kan reducere muskelspændinger i forbindelse 

med skrivebordsarbejde. Aktive siddestillinger er godt for trivslen 

og bidrager til, at man føler sig både afslappet i kroppen og frisk!

Produkter: Stole

STOLE

TIPS OG TRICKS!

• Stole til arbejdsstationer bør være fuldt justerbare, så de passer til de enkelte 

medarbejderes behov

• Freemotion‑stole bidrager til en aktiv siddestilling takket være små mikrobevægelser 

• Kombiner med stof, der både er behageligt og giver god ventilation, eksempelvis 

ryglæn i net



26

09

Produkter: Lys
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Medarbejderne har brug for masser af lys for at kunne arbejde. 

Et godt arbejdslys skal give den rigtige mængde blændingsfrit lys og 

være nemt at flytte afhængigt af medarbejdernes individuelle krav 

og behov. Mange kontorarbejdere klager i dag over computersyn 

(CVS; Computer Vision Syndrome), der giver overanstrengte øjne 

og hovedpine. Fordi computere og tablets er baggrundsbelyste, har 

vores øjne brug for mere lys for at kunne afbalancere kontrasten 

mellem skærmen og det naturlige lys omkring skrivebordene. 

Moderne arbejdslys kombinerer lys i høj kvalitet med individuel 

styring, der giver medarbejderne mulighed for at dreje lyset væk fra 

øjnene og fra overflader med genskin, så det ikke blænder. 

Produkter: Lys

LYS

TIPS OG TRICKS!

• Oplysning af et bord fra siden bidrager til at undgå blænding, genskin og skygger

• Juster lysstyrke og farver på computerskærmen, så det passer til det naturlige dagslys

• Tag jævnlige pauser, når du arbejder med computere, for at hvile øjnene
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MILJØ
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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. 

Medarbejderne har brug for at have de rigtige forhold for at kunne arbejde 

produktivt. En arbejdsplads skal have et stabilt indemiljø, der efterligner og reagerer 

på miljøet udenfor. Når årstiderne skifter, skal arbejdsmiljøet tilpasses og justeres, 

så det imødekommer medarbejdernes behov. Indeklimaet påvirkes af mange 

forskellige ting – blandt andet sollys, farver, planter og temperatur. Stationære 

computere og eludstyr genererer varme, og et indelukket kontor kan nemt blive 

både varmt og tørt. Det er vigtigt, at væskebalancen opretholdes, for dehydrering 

kan  resultere i muskelspændinger, der øger risikoen for belastningsskader ved 

skrivebordsarbejde1. For at opretholde væskebalancen bør  man drikke mellem 

1,5 og 2 liter vand om dagen2. Når man indretter en ergonomisk, produktiv og sund 

arbejdsplads, er det en god ide at indtænke nem adgang til at drikke vand. 
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Miljø: Dagslys



31

Dagslys hjælper os med at regulere vores døgnrytme – den daglige 

cyklus, hvor vi er vågne eller sover. Den naturlige rytme påvirkes 

af signaler fra vores miljø, hvoraf det vigtigste er dagslys. Hvis vi 

skal være så produktive som muligt om dagen, har vi brug for en 

god nattesøvn. Når vi udsættes for dagslys, tænder og slukker det 

de gener, der styrer vores indre ur. Når medarbejderne tilbringer 

90  % af arbejdsdagen indendørs, spiller vinduer, ovenlysvinduer 

og andre kilder til naturligt lys en vigtig rolle for både trivsel og 

produktivitet*. Når vi sover godt, starter vi den nye dag med at føle 

os oplagte og friske!

TIPS OG TRICKS!

• Vinduer sørger for både det dagslys, vi så hårdt har brug for, og en varierende 

udsigt dagen igennem når lyset skifter  

• Indvendige glasvægge bidrager til at sprede det værdifulde naturlige lys i rummene

• Organiser arbejdspladsen omkring naturlige lyskilder, og skab åbne rum omkring 

vinduer, så det naturlige lys spredes effektivt

Miljø: Dagslys

DAGSLYS

*California Energy Commission Technical Bulletin October (2003). Nr. P500-03-082-A-9.

Windows and Offices A study of Office workers Performance and the Indoor Environment
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Miljø: Natur
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De fleste mennesker holder meget af en gåtur i en park, en skov eller 

ved vandet. Naturen gør gode ting ved den menneskelige hjerne – 

den gør os sundere, gladere og giver masser af sansestimulering. 

Naturen hjælper også med til at lette stresssymptomer, og når 

man bringer naturlige elementer ind på en arbejdsplads, stimulerer 

det vores sind og øger trivslen*. Åbne rum med masser af planter, 

lyden af rislende vand, indvendige trævægge og udsigt til verden 

udenfor er alle effektive metoder til at bringe naturen indenfor. 

Når man opmuntrer medarbejderne til at bruge pauserne udenfor, 

kan det også hjælpe dem med at få genoprettet forbindelsen til 

verden uden for vinduerne. 

TIPS OG TRICKS!

• Tænk over udsigten – hvis arbejdspladsen ligger i en by, er der så en udsigt, 

der fanger det skiftende lys?

• Tænk udsigter ind omkring arealer, der deles af flere, så alle tilgodeses

• Opmuntre til at tilbringe pauserne udenfor ‑ sørg f.eks. for et kort, der viser korte 

gåture i nærheden, der kan give energien et løft 

Miljø: Natur

NATUR

* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., ”Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?”, 12.-14. marts, 1998
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Miljø: Temperatur
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Den optimale rumtemperatur på en arbejdsplads afhænger 

af den type arbejde, der udføres. Når vi sidder stille, har vi en 

tendens til at føle os kolde, fordi kroppen naturligt producerer 

varme, når vi bevæger os. Den rette kombination af temperatur, 

ventilation og luftfugtighed skaber gode arbejdsbetingelser. Hvis 

medarbejderne klager over, at der er for varmt eller for koldt, er der 

en stor sandsynlighed for, at problemet skyldes luftudskiftningen 

og luftfugtigheden. 21,5 °C er en god temperatur i et kontormiljø, 

og hver enkelt grad over eller under kan resultere i faldende trivsel 

og dermed præstationer. 

Miljø: Temperatur

TEMPERATUR

TIPS OG TRICKS!

• Giv medarbejderne mulighed for at regulere temperatur og luftudskiftning for at øge 

komfort og produktivitet

• Overvej et luftudskiftningssystem under gulvene (UFAD; Underfloor Air Distribution) 

og zoneopdelt temperaturstyring

• Vinduer med persienner eller gardiner gør det muligt at justere mængden af sollys, 

luftudskiftning og temperatur

* Heerwagen, Judith H. , Ph.D., ”Design, Productivity and Well Being: What Are the Links?”, 12.-14. marts, 1998
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EN ERGONOMISK 
ARBEJDSPLADS 
BEGYNDER 
MED DIG
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HVIS DU VIL 
VIDE MERE

Kig ind på kinnarps.dk 

for at få flere nyttige tips 

og viden om, hvordan du kan 

gøre arbejdspladsen ergonomisk. 

Der er også referencecases 

og flere oplysninger om vores 

serviceydelser.

 

KONTAKT OS

Se kontaktoplysningerne 

på kinnarps.dk/kontakt

Find det nærmeste showroom 

på kinnarps.dk/showrooms 
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