
Friska arbetsplatser belastar rätt
Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) driver en 
Europaomfattande kampanj mellan 2020 och 2022 för 
att höja medvetenheten om arbetsrelaterade muskel- 
och skelettbesvär (belastningsbesvär) och vikten av att 
förebygga dem. Målet är att uppmuntra arbetsgivare, 
arbetstagare och andra aktörer att arbeta tillsammans för 
att förebygga dessa besvär och främja en god muskel- och 
skeletthälsa bland EU:s arbetstagare.

Huvudpunkter
• I takt med att många arbeten blir mer stillasittande ökar 

beläggen för ett samband mellan dålig hälsa och en 
stillasittande livsstil.

• Kroppen behöver rörelse, och att undvika statiska 
ställningar är en del av att göra arbetet hållbart.

• Att enbart stå upp istället för att sitta är ingen lösning, 
eftersom långvarigt stående också kan medföra hälsorisker.

• Det är viktigt att byta ställning så ofta som möjligt – alla 
arbetstagare ska ha möjlighet att utföra sitt arbete i olika 
positioner, och helst variera mellan att sitta ner, 
stå upp och vara i rörelse.

• Den bästa sittpositionen är den så kallade dynamiska 
positionen, där man hela tiden ändrar sittställning.

• Genom att arbeta tillsammans kan arbetsgivare och 
arbetstagare hitta praktiska sätt för att främja ett mer aktivt 
arbetssätt1.

• Nästa ställning är den bästa ställningen!

Alla infoblad och övrigt kampanjmaterial finns att ladda 
ner från EU-Oshas webbplats för kampanjen Ett hälsosamt 
arbetsliv https://healthy-workplaces.eu/sv.

1) De exempel på god praxis som ges i detta informationsblad är inte 
nödvändigtvis obligatoriska eller relevanta för alla arbetsplatser.

Rör 
dig på 

arbetet

©
iS

to
ck

ph
ot

o 
/ P

ho
to

dj
o

Arbetsmiljön angår alla. Bra för både dig och din verksamhet.
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arbetsplatser
BELASTAR RÄTT

https://healthy-workplaces.eu/sv


2

Varför vi behöver sitta mindre och röra oss mer
Stillasittandet ökar både på arbetsplatsen och utanför arbetet, 
och bevisen blir allt tyngre för vilka skadliga effekter en 
stillasittande livsstil har på vår hälsa. Hälsoriskerna inbegriper 
diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar, liksom muskel- och 
skelettbesvär. Det finns också kopplingar mellan en stillasittande 
livsstil och depression samt vissa typer av cancer. 
Hälsoeffekterna inträffar eftersom kroppen behöver rörelse för 
att blodet ska kunna pumpas runt och syret cirkulera i kroppen. 
Att bibehålla samma position innebär en större påfrestning 
för muskler och senor än varierande positioner. Personer med 
kroniska muskel- och skelettåkommor bör inte sitta ned för länge 
och att undvika statiska positioner är en del av att göra arbetet 
hållbart.

I sittande ställning är en rak position mindre påfrestande för 
ryggraden, men det är inte bra att behålla denna ställning under 
en längre period. Den så kallade dynamiska sittställningen, 
där man hela tiden ändrar sittställning, är att föredra.

Ökad aktivitet under arbetet kan också leda till bättre resultat och 
en större tillfredsställelse med arbetet. Det är därför ”nästa 
ställning är den bästa ställningen”.

Förutom för kontorsanställda är stillasittande under längre 
perioder ofta en del av arbetet för kassapersonal och 
receptionister, personal på telefoncentraler, i produktion,  
vid laboratorier och för chaufförer.

Bestämmelser och riktlinjer 
Medan stillasittande under längre tid inte specifikt omfattas av 
europeiska säkerhets- och hälsoföreskrifter har arbetsgivare 
allmänna skyldigheter att bedöma risker och anpassa arbetet 
till individen. Bestämmelser om arbete vid bildskärm föreskriver 
regelbundna raster och ändrad aktivitet för att minska arbetstiden 
framför bildenheter.

Rekommendationerna om stillasittande på arbetet kan 
sammanfattas enligt nedan21:

• Sitt inte på arbetet i mer än fem timmar per dag.

• Ta miniraster med högst 20–30 minuters mellanrum.

• Stå alltid upp i minst tio minuter efter att ha suttit stilla i två 
timmar.

• Arbeta aktivt och variera mellan att sitta, stå och gå.

Aktivitet på arbetsplatsen
Vi måste sitta dynamiskt, ta regelbundna raster, stretcha och 
röra på oss. Det bästa sättet för att åstadkomma detta är att göra 
stillasittandet till en mindre del och rörelse till en större del av

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

arbetsrutinen. Att enbart stå upp istället för att sitta är ingen 
lösning, eftersom långvarigt stående också kan medföra 
hälsorisker. Enkla åtgärder kan vidtas för att göra arbetsplatsen 
mer dynamisk, beroende på arbetsplatsen i fråga och en 
riskbedömning. Åtgärderna bör vara en del av riskförebyggandet, 
genom att tillhandahålla bra ergonomi och främja 
välbefinnandet.

Vad kan arbetsgivare överväga att göra?
• Se till att arbetstagare kan alternera mellan att sitta ned, stå upp 

och röra sig; motivera arbetstagarna att ta raster, röra sig och 
stretcha.

• Fastställ maxtider för stillasittande och tider för att stretcha och 
röra sig.

• Gör stretching till en del av möten och uppmuntra personalen 
att resa sig upp och röra sig, och vid behov sträcka på sig, under 
möten.

• Fundera över om möteslokaler och cafeterior skulle kunna ha 
utrymmen där man kan stå upp.

• Tillhandahåll skrivbord som man både kan sitta och stå vid.

• Tillhandahåll bra stolar som man kan sitta på i olika positioner.

• Placera viss utrustning i rastrummet – pilatesboll, matta etc.

• Tillhandahåll trådlösa telefoner så att anställda kan gå och 
prata.

• Ta bort skrivare från privata kontor och flytta papperskorgar till 
centrala platser.

• Tillhandahåll appar som påminner när det är dags att ta rast och 
sträcka på sig.

Vad kan arbetstagare göra för att bli 
mer aktiva?
• Gå över till en kollegas skrivbord istället för att mejla eller ringa.

• Håll mobilen utom räckhåll och ställ dig upp vid samtal.

• Ta trapporna – börja med att kliva ur hissen en våning för tidigt.

• Gör mikroraster till en del av ditt arbete, för att resa dig och 
sträcka på dig.

• Parkera bilen en bit från kontoret.

• Använd appar för ”skärmpaus” eller tidtagning på din telefon som 
en påminnelse.

• Om du har ett höj- och sänkbart skrivbord, ändra position 
regelbundet.

• Drick vatten – det förbättrar blodflödet och innebär att du måste 
gå på toaletten oftare.

• Ta en kort promenad på lunchen.

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting
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Sitta dynamiskt
Du kan variera din sittställning på följande sätt:

• Luta dig framåt, bakåt och sidledes.

• Rör bäckenet framåt med ryggstöd, rör bäckenet bakåt utan 
ryggstöd.

• Växla tyngden mellan vänster till höger bakdel.

• Om du har en dynamisk stol med rygginställning, använd den.

• När du lutar dig framåt, stöd dig mot skrivbordet.

• Ta regelbundna mikroraster från intensivt datorarbete för att 
stretcha händer, handleder och fingrar.

• Rulla på axlarna och rotera nacken.

• Ställ dig upp, stretcha och rör på dig i omkring 20–30 sekunder 
ungefär en gång i halvtimmen, speciellt om du har spänningar i 
nacke, handleder, axlar eller rygg.

• Gör försiktiga övningar varannan timme.

• Ta rast och andas in djupt och andas ut långsamt ett par gånger – 
detta är avslappnande och bra för ryggraden.

Enkla stretchövningar för arbetsplatsen
• Lyft armarna över huvudet och gör cirklar med armarna.

•  Dra ner axlarna och rulla dem bakåt och framåt några gånger.

• Rulla nacken försiktigt från vänster till höger med fokus på 
spända områden.

• Rulla fotlederna, sträck ut tårna och vicka på fötterna.

• Stretcha höftlederna genom att peka med ena knäet mot golvet 
och pressa höfterna framåt.

• Luta dig bakåt i stolen och pressa överarmarna bakåt mot stolen 
för att stretcha bröstkorg och axlar.

• Knäpp händerna bakom stolsryggen och stretcha axlarna bakåt.

Förartips
För chaufförer, som har svårt att stå upp under arbetsdagen, 
ges bland annat följande tips:

• Ställ in sätet.

• Var uppmärksam på din hållning medan du kör och undvik att 
luta dig mot ratten. Rör på dig och byt position medan du sitter.

• Ta regelbundna raster för att röra dig och stretcha ryggen.

• Lämna alltid fordonet när du ska ringa telefonsamtal, ta rast, 
äta etc.

Göra förändringar
Åtgärder för att förändra ett stillasittande beteende kommer 
sannolikt att misslyckas om de inte åtföljs av diskussioner och 
arbetstagarnas deltagande. Alla arbetsplatser ser olika ut och att 
införa strikta förfaranden skapar bara ovilja. Arbetstagarna 
behöver fortfarande ha flexibilitet och kontroll över hur de 
arbetar. Vissa kanske oroar sig över att de kommer att bli mindre 
produktiva om de tar pauser för att sträcka på sig. Diskussioner 
kan ske genom möten och undersökningar, där arbetstagarna 
också kan lägga fram förslag. Cheferna behöver vara engagerade 
och visa vägen.

Exempel på diskussionsfrågor:
• Hur kan sättet på vilket dessa uppgifter planeras och genomförs 

på din arbetsplats ändras för att kombinera alternativ för att sitta 
och stå i så hög grad som möjligt? Hur kan korta träningspass 
införlivas i arbetsdagen?

• Hur kan arbetsplatsen uppmuntra dig att vara mer fysiskt 
aktiv? Vilka steg kan ledningen ta för att främja mer rörelse och 
”dynamiskt sittande” på kontoret?

• Vilka steg kan individer ta? Skriv ned två saker som du redan gör 
och två nya saker som du kommer att göra.
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Användbara källor för råd och ytterligare information
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (in English and German):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Physical activity at the workplace:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Arbetsplatsexempel 1
Ett mjukvaruföretag införde ett program för att öka 
medvetenheten om de risker som förknippas med inaktivitet på 
jobbet och främja en hälsosam kultur på arbetsplatsen genom 
ett starkt ledarskap. De åtgärder som vidtogs var bland annat att 
tillhandahålla information, uppmuntra arbetstagarna att röra på 
sig regelbundet under dagen, ergonomiska förbättringar såsom 
höj- och sänkbara skrivbord och höga bord för att kunna ha 
möten stående, och workshoppar. De anställda gavs bland annat 
utrustning för bioåterkoppling (biofeedback trackers) 
och affischer uppmanade dem att agera genom att till 
exempel ta trapporna istället för hissen. De erbjöds personlig 
hälsorådgivning och råd om hur man undviker stillasittande på 
arbetet införlivades i programmet återgå-till-arbetet. 
”Hälsoutmanande” aktiviteter med små incitament organiserades.

Källa: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-
workplaces-good-practice-awards-2016-2017/view-0

Arbetsplatsexempel 2
En fabrik för orkidéförökning införde vissa gruppstretchövningar 
på rasterna. Ett femminuters övningsprogram är förlagt till 
arbetsstationerna precis före de schemalagda förmiddags- och 
eftermiddagsrasterna. Den personal som leder stretchövningarna 
har utbildats av en sjukgymnast.

Filmklipp och resurser från Napo för diskussioner på arbetsplatsen
• Håll igång och rör på dig:  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Ta en paus:  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

EU-OSHA resurser
• OSHwiki-artikeln Muskel- och skelettbesvär och långvarigt statiskt sittande:  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• OSHwiki-artikel Främja rörelse och motion på jobbet för att förhindra långvarigt stående och sittande:  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• EU-Oshas tematiska avsnitt om att förebygga och hantera muskel- och skelettbesvär:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Forskning om muskel- och skelettbesvär:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (med tillgång till rapporter om hur man undviker statiskt arbete).
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