
 

 
 
 
 
 
Scandinavian Business Seating har i samråd med 
ergonomer och sjukgymnaster tagit fram fem enkla 
tips för att förbättra hälsan och minska riskerna för 
dem med stillasittande arbeten.  

1 –  Lär dig ställa in din stol  
Rapporten från Chalmers visar att en av de avgörande faktorerna för att 
minska den negativa inverkan från passivt sittande är att lära sig stolens 
inställningar. Ergonomiska kontorsstolar har ofta många olika funktioner 
som rätt använda ger en varierad och upprätt sittställning.  

2 - Lås upp gungfunktionen 
Kroppen är sårbar för det är som statiskt och stilla. Därför är det viktigt 
att låta stolen vara olåst i så hög utsträckning som möjligt. Det är även 
viktigt att ställa in motståndet till din längd och vikt för att finna ett 
lagom motstånd. Genom att låta gungfunktionen vara olåst samt ställa in 
motståndet får du en varierad sittposition som aktiverar musklerna i 
bålen och benen.  Aktiva muskler ökar blodcirkulationen och 
välbefinnandet och minskar därigenom stelhet och smärtor.  

3 - Se till att din stol hjälper dig att sitta upprätt 
Den stående kroppshållningen är den mest naturliga för oss människor. 
Därför är det viktigt att försöka sträva efter en upprätt hållning även när 
vi sitter. Det avlastar musklerna och förbättrar andningen.  En upprätt 
sittställning kan vi bara uppnå genom att ställa in stolen rätt och inte låsa 
gungfunktionen.  

4 - Sitt inte still! 
Gunga på stolen, dra upp ett ben under dig eller trumma med fötterna. 
Alla möjliga sittställningar som du är bekväm i är bra. Experimentera dig 
fram till de ställningar som passar dig bäst, och byt ofta. Sittande är inte 
en naturlig ställning för oss människor, vi är skapade för att vara i rörelse 
vilket gör det svårt för oss att hålla en idealisk upprätt sittställning under 
en längre period. 

5 - Rör på dig minst en gång i timmen 
Den stol som helt tar bort behovet av att röra på sig är ännu inte 
uppfunnen. Därför är det viktigt att röra på sig för att hålla cirkulationen 
igång och aktivera musklerna. Efter en timme har man förbrukat den tid 
man kan sitta ner innan man börjar få negativa konsekvenser av 
sittandet. Men man behöver inte aktivera sig genom ett avancerat 
träningsprogram - gå till köket och ta ett glas vatten, prata i telefon 
gående, hämta en pärm från andra sidan kontoret. Försök att dela upp 
dagen i 30-minutersperioder. Efter varje stillasittande period - belöna 
kroppen genom att röra på dig. 

 
 


