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ÖVERSIKT

COVID-19-pandemin har tvingat ett mängd medarbetare att arbeta hemifrån. Övergången 
var utmanande men visade också de många fördelarna med distansarbete och en växande 
önskan från anställda att göra det även i framtiden. Walmarts CTO Suresh Kumar har sagt: 

”När vi har gått över till virtuellt arbete har vi inte bara klarat oss; vi har faktiskt trivts bra. 
Vi är mer fokuserade på de saker som har störst eff ekt för våra kunder, medarbetare och 
verksamheten. Vi har ett bra driv och behöver ta reda på hur vi ska föra det vidare.”1

När organisationer anammar post-pandemiska hybridarbetsstilar måste de vara 
uppmärksamma på designen av arbetsplatser för distansarbete. 

Efter pandemin överväger organisationer att minska sina kontorslokaler och ge de 
anställda fl exibiliteten att arbeta hemifrån. Att bygga en mer formell struktur och policy 
för distansarbete kommer att säkerställa att det blir ett långsiktigt sätt att jobba på, som 
är både hälsosamt och produktivt.

Med den här ändringen till permanenta strukturer för 
distansarbete måste man beakta ansvaret för anställda som 
använder dåligt utformade arbetsplatser. Forskning tyder 
på att anställda som arbetar på distans är särskilt sårbara 
för mental och muskuloskeletal stress. Även om de för 
närvarande är oreglerade kan standarder för arbetssäkerhets 
kräva att arbetsgivare vidtar åtgärder mot de negativa 
psykiska och fysiska smärtor som är förknippade med 
stillasittande datorarbete.

Denna sammanfattning beskriver varför det är viktigt för ett 
team att stödja anställda med de resurser de behöver för att 
arbeta bekvämt och produktivt, till exempel höj- och sänkbara 
skrivbord och utbildning i ergonomi.
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AKTUELL FORSKNING

På grund av hemarbetet under COVID-19-pandemin har vi börjat se en ökning av fysiska 
och psykiska hälsoproblem. 

En studie som publicerades i augusti 2020 fann hemmiljön otillräcklig för anställda som arbetar 
på distans, med en ökad risk för muskuloskeletala och psykiska hälsoproblem.2 Potentiella 
konsekvenser av ökad fysisk och psykologisk stress inkluderar högre kostnader för sjukvård 
och funktionshinder, förlorad tid och produktivitet samt en negativ påverkan på medarbetarnas 
upplevelse.

Hur icke-ergonomiska möbler har påverkat anställda som arbetar på distans under COVID-19-
pandemin

I en analys av den hemarbetande befolkningen under covid-19-pandemin hade 86 % av de 
anställda ett bord som inte var justerbart i höjd.2
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Utgiftsberäkningar visar att muskuloskeletala (MSK) behandlingar som betalas av 
arbetsgivare ligger 40 % högre än 2019, med i genomsnitt 5 687 dollar per anställd 
med MSK-tillstånd.  4 

Fysisk inaktivitet förvärrar problemet. Ökat stillasittande och dålig hållning vid användning 
av utrustning som inte är justerbar eller ergonomisk tycktes orsaka uppkomsten av 
muskuloskeletala störningar, särskilt smärta i ländryggen och nacken. 2 Medarbetare 
som arbetar på distans och som sitter långa perioder och inte får tillräcklig fysisk aktivitet 
rapporterade en signifi kant högre intensitet av ryggvärk.  5 

Datorarbete betyder mycket stillasittande utan korrekta hjälpmedel och kan fortsätta 
utan paus vid arbete hemifrån. Bara 20 minuters sittande i en dålig hållning räcker för att 
deformera ledband.  6 

Lägre fysisk aktivitet på jobbet är kopplat till högre nivåer av upplevd stress  7  och mer 
än hälften av medarbetare som arbetar på distans rapporterar att de har varit stressade 
under det senaste året.  8 

Bra komfort under arbetsdagen kräver en kombination av neutrala hållningar och rörelse 
genom lågintensiv fysisk aktivitet. Investeringen i justerbara kontorsmöbler gör detta möjligt 
och rekommenderas för anställda som arbetar på distans.9

Ett element inkluderar justerbara bildskärmsarmar och tangentbordshyllor som kan 
förbättra hållningen när du sitter. De avbryter dock inte stillasittandet, vilket fortfarande är 
ett av de största hindren för arbetshälsa och välbefi nnande. Endast ett höj- och sänkbart 
skrivbord kan ge fl exibilitet att hantera både fysisk aktivitet och ergonomi utan att avbryta 
produktiviteten.
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Den psykiska hälsopåverkan på medarbetare som arbetar på distans 
under  COVID-19-pandemin  8 



Anställda som arbetar på distans och som inte upplever smärta 
rapporterar betydligt större arbetsglädje,  2  och när anställda tror 
att deras arbetsplats främjar deras hälsa och välbefi nnande är det 
mer än tre gånger så troligt att de känner sig mycket engagerade.  13 

ÅTGÄRDER ATT VIDTA

Fokus på kontorsergonomi kan ha en stor inverkan 
på personalens hälsa och välbefi nnande. 

Organisationer bör ta ergonomiska initiativ för att säkerställa 
att anställda har tillräcklig utrustning och utbildning om säkra 
arbetsställningar och hälsofördelarna med en aktiv arbetsstil. 
En strategi är att bilda en arbetsgrupp med följande mål.

Gör en bedömning.

För att identifi era organisationens unika behov bör man göra en 
undersökning av arbetsplatsens anställda. Inaktiva anställda är 
en viktig fråga, förutom de som arbetar främst på en bärbar dator 
eller utan justerbar utrustning, till exempel bildskärmsarmar och 
tangentbordshyllor.

"Frekvent postural förändring verkar vara 
den mest fördelaktiga för muskuloskeletal 
hälsa, metabolisk hälsa och hjärnhälsa."

– Professor David Dunstan, 
Head of Physical Activity Laboratory vid Baker 
Heart and Diabetes Institute
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Resultaten kan utvärderas internt eller av en ergonomispecialist och användas som en 
färdplan för att avgöra vilka produkter och program som kommer att få störst eff ekt. 
Anställda kommer att behöva lämpliga verktyg först, följt av utbildning om bästa praxis 
för att anta en aktiv arbetsstil.

STANDARDISERA PRODUKTERNA. Arbeta med en ergonomisk specialist eller 
produktrepresentant för att välja utrustning som passar de fl esta medarbetares behov. 
Detta inkluderar vanligtvis en stol, ett höj- och sänkbart skrivbord, en extern bildskärm 
med skärmarm eller fäste, externt tangentbord och extern mus. Välj produkter med 
fl era justeringspunkter för att passa ett brett spektrum av användare. Varje produkt bör 
kontrolleras för säkerhet, ergonomi och hållbarhet.

TRÄNING OCH KULTURFÖRÄNDRING. De fl esta anställda behöver utbildning i hur man arbetar 
på ett sätt som verkligen stöder komfort och hjälper till att minska risken för datorrelaterade 
skador. Att sitta, särskilt med dålig hållning är en ovana som tar tid att omprogrammera. 
Bästa praxis inkluderar stödjande policies, ledarskap och regelbundna påminnelser. 

Träning i ergonomi och hälsosam rörelse under arbetsdagen kan utföras virtuellt eller 
på plats, i grupp eller enskilt. De fl esta individer kan lära sig grundläggande principer 
för hållningen och tillämpa dem på sin arbetsplats utan ytterligare hjälp. För personer 
med särskilda tillstånd eller problem rekommenderas en enskild utvärdering och val av 
utrustning. Använd regelbundna påminnelser eller installera programvara för att få anställda 
att stå och röra sig ofta och rätta till sin hållning. 
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Exempelfrågor för en medarbetarundersökning:

 1. Arbetar du främst på en bärbar dator? 
 2. Använder du en separat/extern bildskärm? (inte skärmen på datorn)
 3. Är din bildskärm höjdjusterbar?
 4.  Använder du ett separat/externt tangentbord? (inte tangentbordet på datorn) 
 5.  Använder du en separat/extern mus? (inte datorns pekplatta)
 6. Är ditt skrivbord höjdjusterbart? 
 7. Är din stol höjdjusterbar? 
 8. Hur många minuter sitter du varje dag? 
 9. Orsakar din arbetsplats mental eller fysisk smärta? 
 10.  Skulle du vilja ha kontorsutrustning som främjar rörelse/stående arbete och 

neutral hållning/ergonomi? 
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SLUTSATS

Stillasittande arbete och dålig hållning påverkar komfort och produktivitet negativt. Otillräckliga 
arbetsytor i hemmet är en vanlig anledning till detta och brist på stöd för anställda som arbetar 
på distans kan skapa problem för organisationer och anställda. Höj- och sänkbara skrivbord, 
justerbara bildskärmsarmar och andra tillbehör är populära och forskningsbaserade lösningar för 
att stödja en aktiv och ergonomisk arbetsstil. Investeringen i högkvalitativa lösningar påverkar 
direkt medarbetarnas dagliga komfort, produktivitet och välbefi nnande, vilket i slutändan gynnar 
hela organisationen. 



REFERENSER 

1  Repko, M. (2020). Walmart säger att tusentals av deras tech-anställda kommer att fortsätta distansarbete — även när pandemin avtar. 
https://www.cnbc.com/2020/05/28/walmart-says-its-thousands-of-tech-employees-will-continue-remote-work.html

2  Moretti, A., Menna, F., Aulicino, M., Paoletta, M., Liguori, S., & Iolascon, G. (2020). Characterization of Home Working Population during COVID-19 
Emergency: A Cross-Sectional Analysis [Karakterisering av hemarbetande befolkning under COVID-19: En tvärsnittsanalys.] International Journal of 
Environmental Research and Public Health, 17(17), 6284. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17176284

3  OneCall. (2021). $30,000+ Claim or Proper Ergonomics: The Choice is Simple [30 000 $ + Krav eller korrekt ergonomi: Valet är enkelt]| One Call.
https://onecallcm.com/about/news-blog/30000-claim-or-proper-ergonomics-the-choice-is-simple

4  SHRM. (7 juli 2021). Why HR Should Focus on Ergonomics. [Därför bör HR fokusera på ergonomi.]
https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/hr-topics/employee-relations/Pages/Why-HR-Should-Focus-on-Ergonomics.aspx

5  Šagát, P., Bartík, P., Prieto González, P., Tohănean, D. I., & Knjaz, D. (2020). Impact of COVID-19Quarantine on Low Back Pain Intensity, Prevalence, and 
Associated Risk Factors among Adult Citizens Residing in Riyadh (Saudi Arabia): A Cross-Sectional Study. [Påverkan av COVID-19-karantän på intensitet, 
förekomst och associerade riskfaktorer av smärta i ländryggen bland vuxna medborgare bosatta i Riyadh (Saudiarabien): En tvärsnittsstudie.] International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7302. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17197302

6  Pan, J. (15 augusti 2012). Why Sitting Too Much Is Dangerous [Därför är det farligt att sitta för mycket]. Mashable. 
https://mashable.com/archive/too-much-sitting#DsjH-QKn1IZqV 

7  Lindberg, C. M., Srinivasan, K., Gilligan, B., Razjouyan, J., Lee, H., Najafi , B., Canada, K. J., Mehl, M. R., Currim, F., Ram, S., Lunden, M. M., Heerwagen, J. H., 
Kampschroer, K., & Sternberg, E. M. (2018). Eff ects of offi  ce workstation type on physical activity and stress. [Eff ekter av typen av kontorsarbetsplats på 
fysisk aktivitet och stress.] Occupational and Environmental Medicine, 75(10), 689–695. 
https://doi.org/10.1136/oemed-2018-105077 

8  Lyra Health. (2021). State of Mental Health at Work Report 2021. [Status för psykisk hälsa på jobbet 2021] 
https://get.lyrahealth.com/rs/359-GQR-502/images/state-of-mental-health-report-2021.pdf 

9  Mojtahedzadeh, N., Rohwer, E., Lengen, J., Harth, V., & Mache, S. (2021). Gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung im Homeoffi  ce im Kontext der COVID-
19-Pandemie [Hälsofrämjande arbetsdesign på hemmakontoret i samband med COVID-19-pandemin]. Zentralblatt Für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz Und 
Ergonomie, 71(2), 69–74. 
https://doi.org/10.1007/s40664-020-00419-1 

10  Verburgh, L., Königs, M., Scherder, E. J. A., & Oosterlaan, J. (2013). Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and 
young adults: a meta-analysis. [Fysisk träning och exekutiva funktioner hos barn, ungdomar och unga vuxna: en metaanalys.] British Journal of Sports 
Medicine, 48(12), 973–979. 
https://doi.org/10.1136/bjsports-2012-091441

11  Pronk, N. P., Ph.D., Katz, A.S., Ph.D., Lowry, M., MS & Payfer, J.R. (2012). Reducing Occupational Sitting Time and Improving Worker Health: The Take-a-Stand 
Project [Minska arbetstiden man sitter och förbättra medarbetarnas hälsa: Take-a-Stand Project], 2011. Preventing Chronic Disease.[Förhindra kronisk 
sjukdom] 
https://www.cdc.gov/pcd/issues/2012/pdf/11_0323.pdf. 

12  Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S. C., & Zhao, H. (2016). Produktivitet vid call center under 6 månader efter implementeringen av höj- 
och sänkbara skrivbord. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 4(2–3), 188–195. 
https://doi.org/10.1080/21577323.2016.1183534 

13  Quantum Workplace. (2019). 2019 Employee Engagement Trends. 
https://www.quantumworkplace.com/2019-employee-engagement-trends-report

8 FÖRBÄTTRA KOMFORT OCH PRODUKTIVITET FÖR ANSTÄLLDA SOM ARBETAR PÅ DISTANS



MED HJÄLP AV DESIGNPRINCIPER SOM UTGÅR FRÅN 

MÄNNISKAN VÄLBEFINNANDE OCH TECHNOLOGY  

OF MOVEMENT™ BYGGER VI MILJÖER  

SOM ÖKAR PRODUKTIVITETEN.

MOVING YOU FORWARD

@Ergotron @ErgotronInc @Ergotron @ErgotronGuy @Ergotron

Att anta ett nytt rörelsemönster är lättare med rätt verktyg.
Ergotrons lösningar av professionell kvalitet är utformade

för att skapa arbetsytor som ger stora möjligheter flexibilitet.
Är du redo att sätta din arbetsplats i rörelse?

Ladda ned ytterligare information på ergotron.com
För mer information: 
EMEA +31 334545600 / info.eu@ergotron.com    
Custom-avdelningen: custom@ergotron.com 
© Ergotron, Inc. 19.10.2021 
Litteraturen har tagits fram i U.S.A. Innehållet kan komma att ändras.
Ergotrons enheter är inte avsedda att användas för att bota, behandla, lindra eller förhindra uppkomsten av sjukdom. 
Patentinformation finns på www.ergotron.com/patents. 
WorkFit, StyleView, LearnFit, Neo-Flex, PowerShuttle, LiFeKinnex, CareFit, eKinnex och TRACE är varumärken som tillhör Ergotron.


