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Bekväm design, 
hållbart byggd.

Vi är många som tillbringar större delen av dagen vid 
ett skrivbord, vare sig vi arbetar på kontor eller hemma. 
Därför har en bekväm arbetsplats stor inverkan på hälsa 
och välmående. Eftersom vi alla är olika, är det viktigt att 
ha kontorsmöbler som kan anpassas till våra personliga 
behov. I den här broschyren ser du hur vi prioriterar din 
komfort och vad du kan göra för att skapa en riktigt bra 
arbetsmiljö.
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Skapa din bästa arbetsplats 
Det är viktigt att skapa en arbetsmiljö som är bekväm och passar 
dig. Vare sig du sitter eller står kan du få problem med nacke och 
rygg om du arbetar länge i obekväma ställningar. Ta reda på vad 
du kan göra för att skapa en ergonomisk arbetsplats och läs om 
de olika kvalitetstester vi gör och materialen vi använder. 

Vad är en ergonomisk arbetsplats? 
Ergonomi handlar om att utforma 
produkter och miljöer som är säkra och 
bekväma för människorna som använ-
der dem. En ergonomisk arbetsplats 
är anpassad efter just dina behov, så 
att du kan arbeta på ett bekvämt och 
säkert sätt.

Må bra och arbeta bättre 
Vi vill hjälpa dig att uppnå en ergono-
misk arbetsplats som passar dig och är 
bra för hälsan. Det innebär att anpassa 
arbetsplatsen efter dina behov, arbeta 
i en ergonomisk ställning och hålla dig 
så rörlig som möjligt. Människokroppen 
är gjord för att röra sig, så det bästa är 
om du kan välja mellan att sitta, stå, 
luta dig och byta ställning ofta. Och om 
du mår bra på jobbet arbetar du bättre.
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Höfterna och knäna bör vara i cirka 
95–100 graders vinkel med fötterna 
på golvet.

Några tips: 
Rätt stol, skrivbord, skärm och lampa kan bidra till en bekväm arbetsmiljö, men 
det kan inte rätta till dålig hållning. Eftersträva en bra hållning när du sitter och 
står under längre perioder för att undvika skador. 
Här följer några tips på hur du skapar en bekväm arbetsyta.

1. SITTA
Du bör kunna sträcka ut benen under  
bordet och vända dig 90 grader åt 
vänster och höger för mer flexibilitet.

HÖJD
• Välj en stol som är juster-

bar i höjdled. När du står 
ska sitsens högsta punkt 
vara alldeles nedanför din 
knäskål. Sträva efter en 
jämn fördelning av vikten. 
Höj stolen om du känner ett 
tryck långt bak på sätet. Om 
du känner ett tryck längre 
fram på sätet ska du sän-
ka stolen. Detta förbättrar 
blodcirkulationen och mins-
kar risken för svullnad.

LUTNING
• Du kan luta stolen och låsa 

den i ett läge som är be-
kvämt för dig. Det påverkar 
viktfördelningen och kan ge 
bättre stabilitet och stöd när 
det behövs. Vi rekommen-
derar en lutning på 5 grader.

SVANKSTÖD 
• En stol med svankstöd 

avlastar ryggslutet från 
spänningar som orsakas av 
trötthet. Ryggstödets lut-
ning bör låta dig sitta med 
överkroppen lätt bakåtlutad 
(vi rekommenderar 110 gra-
ders lutning).

ARMSTÖD

• Du kan vila övre delen av 
underarmarna på armstö-
den, vilket minskar påfrest-
ningen på axlar och rygg. 
Kontrollera att armstöden 
inte hindrar dig från att dra 
in stolen nära skrivbordet 
eller är i vägen för naturliga 
rörelser. Kom ihåg att mjuka 
armstöd är skönare för 
armbågarna. 
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Ovansidan av arbetsytan ska 
vara i höjd med armbågarna. 
Armbågarna ska vara i 90 gra-
ders vinkel när du sitter eller 
står vid skrivbordet. 

2. STÅENDE

Ett skrivbord som är justerbart i höjd är idealiskt eftersom du då kan ändra ställ-
ning ofta. När du växlar mellan att sitta och stå minskar du risken för att skada 
dig och ökar blodcirkulationen – och produktiviteten.

3. LUTNING
Ett ståstöd ger en position mellan att 
sitta och att stå. Det är perfekt när du 
har ett höj- och sänkbart skrivbord. Det 
har följande fördelar:

• Du kan röra över- och underkroppen 
fritt.

• Det aktiverar och stärker 
bålmusklerna.

• Du får en öppen ställning som 
förbättrar blodcirkulationen och 
ämnesomsättningen.
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Skärmen ska lutas i 20–30 grader, 
en optimal lutning för ögonen och för 
nacke och axlar.

5. BELYSNING

• Överväg en kombination av allmän-, 
stämnings- och arbetsbelysning för 
en perfekt balans. En skrivbords- 
lampa fungerar som arbetsbelysning 
och ger en koncentrerad ljuskägla 
över en begränsad yta. Det är prak-
tiskt när du till exempel fokuserar 
på pappersarbete. Allmänbelysning 
ger ett jämnt ljus över hela rummet. 
Stämningsbelysning ger en trevlig 
känsla och mjukar upp kontrasterna 
mellan allmän- och arbetsbelysning.

• Om du är högerhänt ska lampan stå 
på vänster sida och vice versa 
för vänsterhänta för att minska 
skuggorna.

• Datorskärmar nära fönster ska plac-
eras i ungefär 90 graders vinkel mot 
fönstret för att undvika reflexer.

4. SKÄRM

• Skärmen ska inte stå för nära dig. 
När du sitter så nära skrivbordet du 
kan och sträcker ut armarna ska du 
inte kunna röra vid skärmen.

• Skärmen ska stå rakt framför dig 
med den övre kanten alldeles un-
der ögonhöjd. En för högt placerad 
skärm kan orsaka nackproblem.

• Om du sitter länge framför skärmen 
ska du se till att armar och hand-
leder har stöd. Tangentbordet och 
musen ska placeras 10–15 cm från 
kanten av skrivbordet, så att hand-
lederna har stöd. De ska dock inte 
vara så långt fram att nacke och 
axlar lutar framåt.
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Internationella standarder 
Vi testar att våra produkter följer de internationella standarderna 
enligt EN och ANSI/BIFMA. Dessutom har IKEA egna kemikalie- och 
kvalitetstester.

EN 
EN står för europeisk norm. De här standarderna är erkända i hela 
Europa och står för tålighet, hållbarhet och stabilitet.

ANSI/BIFMA 
ANSI står för American National Standards Institute, en organisation 
som skapar och kontrollerar normer och standarder samt ackredite-
rar organisationer som BIFMA, som upprättar test för olika sektorer. 
BIFMA står för Business and Institutional Furniture Manufacturers 
Association, en organisation som skapar standarder för affärsmöbler 
med högsta säkerhetskrav.

Professionella kontorsmöbler från IKEA testas enligt BIFMA:s säker-
hets- och tålighetskrav.

Kvalitet
Vi testar våra produkters kvalitet, 
säkerhet och hållbarhet för att uppfylla 
internationella teststandarder. Vi har 
väldigt strikta krav på användning av 
kemikalier och även om vissa produkter 
uppfyller internationella standarder så  
kanske de inte klarar våra egna hårdare 
krav. Då kommer vi inte att tillverka 
dessa produkter. Vi prioriterar alltid din 
säkerhet.
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Så testar vi kontorsmöbler
Skrivbords- och kontorsstolar 
Skrivbordsstolar som är avsedda för hemmabruk testas för att se till att de är 
bekväma, stabila, säkra och hållbara. Kontorsstolarna utsätts för hårdare test för 
att kontrollera att de uppfyller de strikta kraven på stabilitet, tålighet och hållbar-
het. Stolarna ska till exempel tåla tung belastning upp till 300 000 gånger. 

Högkvalitativ
testning
När vi utvecklar produkter testas de i 
våra testlaboratorier i Sverige och Kina. 
Vi använder samma testmetoder för 
hemmabruk och professionellt bruk, 
men testar de senare produkterna med 
tyngre belastning och fler cykler.

Skrivbord 
Skrivbord för hemmabruk testas för 
stabilitet, tålighet och hållbarhet. Vilka 
tester som görs beror på skrivbordets 
utformning och vilka områden på skriv-
bordet som förväntas utsättas för mest 
slitage.

Testerna på skrivbord för professionellt 
bruk är striktare än på skrivbord för 
hemmabruk. Skrivbord som når kraven 
uppfyller följande standarder: EN 527, 
ANSI/BIFMA X5, vilket innebär att vi 
testar stabilitet, tålighet och hållbarhet. 
Vi kan till exempel testa en produkts 
tålighet genom att utsätta den för  
100 kilos vertikalt tryck i 10 sekunder × 
10 gånger. 

Förvaring 
Kvalitetstester görs på förvarings-
möbler för att säkerställa säkerhet och 
hållbarhet. Olika delar, som dörrar, lå-
dor, ytor och hjul, utsätts för olika test.

Förvaringsmöbler som har testats för 
professionellt bruk är märkta med föl-
jande standarder: EN 14073 och ANSI/
BIFMA × 5.9.
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Träplastkomposit (WPC) – en blandning av trä 
och fiber som gjuts i en form, vilket kombinerar 
fördelarna med båda materialen. Den är stark och 
lättare än annan plast vilket gör transportkostna-
derna lägre och minskar miljöpåverkan.

Plast – ett syntetiskt eller semisyntetiskt material 
som kan formas. Det tillverkas av olja eller naturgas 
men även av växter. Det finns två typer av plast: 
termoplast som kan värmas upp och formas, samt 
härdplast som inte kan smältas om. IKEA använder 
oftast termoplast som polykarbonat och polypropen.

Material
Vi bryr oss om vad våra produkter innehåller och försöker alltid använda resurser 
så effektivt som möjligt. Vi väljer materialen med eftertanke och försöker hålla 
nere priserna. Vissa material fungerar bättre för vissa typer av möbler, beroende 
på användning och utformning. Melamin används ofta i bordsskivor eftersom ytan 
är mycket tålig mot repor och märken

Fanér – tunna skivor av trä som limmas på en 
skiva. All fanér från IKEA är lackerad, vilket gör den 
slitstark, lätt att hålla ren och tålig mot fukt och 
repor.

Massivt trä – ett förnybart, naturligt material 
som är tåligt. Alla möbler är unika tack vare träets 
ådring. IKEA får allt trä från noggrant utvalda och 
inspekterade skogar.

Board on frame – en trä- eller fiberbräda med 
bikakestruktur tillverkad i återvunnen papp. Den 
är lätt men stabil och förbrukar avsevärt mindre 
råmaterial.

Melamin – en pappersfolie med impregnerat tryck 
eller mönster, som läggs på en skiva under tryck. 
Resultatet är en slitstark, värmetålig och fuktavstö-
tande yta som är lätt att hålla ren.

Linoleum — består av 100% naturmaterial som 
korkpulver, trämjöl, pulverformig kalksten, linolja, 
harts och naturfärgpigment.

GLOSE läder – ett mjukt och slitstarkt narvlä- 
der som behandlats med skyddande beläggning. 
Lättskött. Behandla med ABSORB lädervårdsset.

Färg och lack 
Pulverlack är en process där torr pulverfärg applice-
ras på en yta, ofta av metall. Det är en effektiv och 
miljömässigt hållbar teknik eftersom mycket lite 
pulver går till spillo och inga lösningsmedel används.

Bambu – mer hållfast och flexibelt än de flesta 
träslag. Ett hållbart, snabbväxande gräs som 
producerar dubbelt så mycket syre som träd.


