
Personlig ergonomi
OH-Serie



Olika kroppsmått. Stående arbete

Kvinnan är 159 cm.
Mannen är 199 cm.

95% av kvinnorna är längre än kvinnan på bilden.
95% männen är kortare än mannen på bilden.

Hon har bordet inställt på ca: 930 mm.
Han har bordet inställt på ca: 1220 mm.

Samma bord används till båda personerna.

Sitt/ståbordet ESS50 är lätt inställbart med hjälp av elektrisk styrning. 
Med ställområde 620 - 1220 mm klarar samma bordsstativ ge stöd för 
armarna vid stående arbete och vid sittande för ca: 95 % av befolkningen.

Vid stående belastas ryggen mindre än vid sittande. Svanken behåller sin ursprungliga form. För 
mycket stående ger dock ökad belastning på hjärtat och blodomloppet samt ben och fötter. Det 
är därför lämpligt att variera mellan sittande och stående. 



Hon 159 cm

Han 199 cm

Olika kroppsmått. Stående arbete

Bordsstativ: ESS50 / Bordskiva: 1266



Olika kroppsmått. Sittande arbete

Samma stol och samma bord används till båda personerna.
Bordshöjden för kvinnan är 620 mm och för mannen 820 mm.

Stolens höjd för kvinnan är 385 mm och för mannen 510 mm.



Bordshöjd 620 mm
Bordshöjd 820 mm

Olika kroppsmått. Sittande arbete

Bordsstativ: ESS50 Bordsskiva:1266 / Stol: 4000 SyncroSenseTM



Sitta rätt

1. Fötterna i golvet.
Det är viktigt att hela foten vilar i golvet. Då undviker man att stolens framkant trycker 
på lårets undersida och försämrar blodcirkulationen ned till fötterna. Man får dessutom 
en jämn belastning på lår och säte.

2. Rätt sittdjup.
Sittdjupet ställs in så att en knytnäve får plats mellan knävecket och sitsens framkant 
och att  ryggen når ryggstödet. 

3. Ryggstödet ger stöd i svanken.
Vid sittande på horisontell yta strävar svankryggen att buktas utåt/bakåt. 
Det  innebär en snedbelastning på diskarna (mellankotsskivorna) mellan ryggkotorna. 
Rätt inställt ryggstöd gör att ryggens normala profil kan bevaras.

4. Armstödet justeras så att armarna, nacke och axlar får avlastning.
Armarna kan få stöd från armstöden eller bordet, eller båda delar. Rätt inställt 
medför det att den onödiga belastningen minskar i nacke och axlar. 

5. Ställ in bordet i höjd så att armarna kan vila på bordsytan.
Det gäller alla bord. Manuellt eller elstyrda ben.

Bord: 1216P
Stol: 6000 Free Float



Sitta rätt

3. Ryggstödet ger 
stöd i svanken.

4. Armstöden är justerade
så att armbågarna får 
fast stöd.

2. Sittdjupet ställs in 
så att en knytnäve får 
plats mellan knävecket 
och sitsens framkant, 
ryggen kan då vila mot
ryggstödet.

1. Ställ in stolshöjden så 
att fötterna har stöd 
mot golvet.

5. Underarmarna vilar 
på armstödet och 
bordsskivan

Bord: 1216P / Stol: 6000 Free Float



Kortare armstöd, kroppen närmare bordet

Armstöden är vändbara. Om man önskar nå längre in på bordet utan att sträcka på sig 
är det lämpligt att ha den kortare delen mot bordet. Alternativet är att sänka ned armstöden 
så långt att de får plats under bordsytan och armarna vilar direkt på bordet.



Kortare armstöd, kroppen närmare bordet

Kortare armstöd gör att
kroppen och armarna 
kommer närmare bordet 
och ryggstödet ger bra
stöd åt svanken.

Bord: 1216P / Stol: 6000 Free Float



Stöd för nacke, armar och rygg

När man inte är tvungen att arbeta på bordsytan, vid t.ex. läsning, samtal och liknande, lutas stolen 
bakåt. På detta sätt får man en avslappnande arbetsställning med bra stöd för kroppen.

Med ESS- bordet får man dessutom en behaglig fotvila.

Bord: 1216P
Stol: 6000 Free Float



Stöd för nacke, armar och rygg

Stöd för nacke, armbågar,
svank och fötter.

Bord: 1216P / Stol: 6000 Free Float.



Sitsens lutning gör att svanken behålls

Vid synkrävande arbete lutar man sig gärna framåt med kroppen för att kunna se ordentligt. 
Sitter man på en horisontell sittdyna lämnar ryggen sitt stöd, svanken minskar och ryggen buktar utåt. 
Därmed belastas ryggmuskelaturen och diskarna i ryggen.

Vinklar man sittdynan framåt, höjer stolen och samtidigt placerar benen under stolen 
på stativet – sk. “Ridställning” – kan man sitta med bibehållen svank. 



Sitsens lutning gör att svanken behålls

Sitsens lutning gör att
svanken behålls.

Underarmarna vilar på
bordsskivan.

Bord: 1216P / Stol: 6000 Free Float.



Utnyttja stolen

Ta tid för eftertanke och laddning av batterierna.



Utnyttja stolen



Möblera för varierande arbetsställning

Bord: ESS50 1266
Stol: 6000 Free Float
Förvaring: serie e™



Möblera för varierande arbetsställning

Bord: ESS50 1266 / Stol: 6000 Free Float / Förvaring: serie e™



Vad är personlig energi™

Ett kontor utan människor producerar ingenting. 
Ett kontor där människor mår dåligt, producerar lite.
Ett kontor där människor mår bra, producerar mycket.

Ett lönsamt kontor består av människor som mår bra 
och gör rätt saker. En snygg möbel räcker inte för att 
man skall må bra. Det skall vara rätt möbel till rätt per
son i rätt sammanhang för att uppnå målet att individen
och företaget skall må bra. Ergonomi handlar om att se 
helheten. Då talar vi på Kinnarps både om fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö.

Fysisk arbetsmiljö är lätt att först.
Kroppen mår bra av en individuellt utformad arbetsplats
som anpassas efter våra kroppsliga förutsättningar 
relaterat till de arbetsuppgifter vi har. När man inte störs
av att kroppen säger ifrån, kan man koncentrera sig på 
sitt arbete och utföra det mer effektivt.

Men vad är psykosocial arbetsmiljö?

Här handlar det mer om de "mjuka " värdena.

Man stimuleras av och kan påverka sitt arbete. Detta 
sker i ett positivt arbetsklimat och arbetsbelastningen är
lagom. Paradoxalt nog kan man få "belastningsskador" 
av dålig psykosocial arbetsmiljö.

Kontorsmöbler är, just det, kontorsmöbler. Men vi på
Kinnarps är något mer. Kinnarps kontorsmöbler placerade i
en genomtänkt helhet är en slags katalysator för vårt 
välbefinnande. Och för hela organisationens effektivitet.
För att skapa en väl fungerande arbetsplats måste man 
se och förstå helheten.

Kinnarps skapar möbler som fungerar som stimulerande
arbetsredskap - möbler som inte utgör ett hinder för vad vi 
vill göra, utan snarare underlättar och avlastar oss i vårt 
arbete. Och som naturligtvis är funktionella och vackra 
att se på.

Rätt möbler i rätt sammanhang gör att man mår bra och
undviker belastningsproblem. Verksamheten blir effektivare
och lönsammare. Det är den filosofin vi lever efter. Vi har
dessutom gett den ett namn: personlig energi™

Mätinstrumentet för att bedöma nivån och få underlag för att
utveckla din personliga energi heter Energiprofilen.
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Målet är att: 
Frigöra den personliga energin genom att

skapa en bra personlig ergonomi.

"Det ska vara kul att gå till jobbet"




