
 

 

Goda råd för Dig som arbetar hemma. 
 
Nu när många får räkna med att jobba hemma lång tid framöver, behöver hemmet 
kanske anpassas. 
– Skapa flera arbetsplatser hemma, tänk på hur du sitter och ta många pauser, 
säger Ann Dundas, ergonom och leg. sjukgymnast, specialist i OMT, ortopedisk 
manuell terapi. 
 
Det är en sak att sitta med sin bärbara laptop på soffbordet eller i köket och svara på 
något mejl efter jobbet och en helt annan att sitta hemma och arbeta upp emot åtta timmar 
per dag. Våra hem är oftast inte anpassade för det. 
Enligt arbetsmiljölagen, aml, ansvarar arbetsgivaren även för din arbetsplats hemma. Men 
det kan vara svårt under rådande förhållanden. 
 
Kroppen är gjord för rörelse!  
 
Det är vanligt att man omedvetet spänner sig, ofta i axla,r nacke och rygg. Att arbeta med 
ökad muskelspänning kan snabbt leda till smärta tex i axlar och nacke och man kan få 
huvudvärk. 
 
Se till att variera din arbetsställning ofta. Ha gärna flera arbetsplatser att välja på och stå 
emellanåt om du kan.  
Ta korta pauser ofta, gör några sköna rörelser för att få igång cirkulationen i kroppen. Gör 
några axelrullningar, sidoböjningar, sträck ut ryggen, jogga lite på stället, dra upp axlarna 
och slappna sedan av.  
Man vet genom forskning att långvarigt dagligt stillasittande innebär en ökad risk för tex 
hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2. Redan efter 20 minuters sittande 
påverkas ämnesomsättningen negativt.  
 
Även hjärnan behöver rörelse för att kunna fungera optimalt, utan rörelser orkar vi inte 
hålla fokus och vara koncentrerade så länge. Sätt på din favoritlåt och dansa loss eller ta 
en rask promenad ute i friska luften, det gör susen! 
 
Försök skapa en struktur på arbetsdagen hemma. Ta raster och separera jobb och fritid, 
säger Ann Dundas. 
 

 
Skärm 
Om du ska arbeta hela dagen framför en datorskärm är det bra om den är 19 tum eller 
större. Den bör också ha tillräckligt bra upplösning och ljusstyrka, så att det utan problem 
går att läsa på den. Placera skärmen så att Du inte får in störande ljus eller reflexer. 
Ett vanligt problem är att skärmen hamnar för lågt så man blir sittande med böjd nacke 
och/eller framskjutet huvud.  
Höj upp skärmen så att överkanten är i nivå med dina ögonbryn så att du kan se i mitten 
av skärmen utan att böja på nacken. Man kan lägga några böcker under stativet för att 
höja bildskärmen om det behövs.  
Ser du att läsa bra på skärmen eller blir Du trött i ögonen och kanske får huvudvärk? Då 
kan du behöva skaffa bildskärmsglasögon. 
 
Om man arbetar med en laptop vid köksbordet hemma bör man använda ett laptopstöd för 
att höja skärmen och skaffa separat tangentbord och separat mus för att undvika att få 
problem från nacke och axlar säger Ann Dundas.  



 

 

 
 
 
Tangentbord och mus 
 
Skaffa ett separat tangentbord och mus om Du ska använda en laptop en längre period. 
Arbete vid laptop leder onödig muskelspänning eftersom det innebär en mer låst 
arbetsställning. 
Ann Dundas påpekar att det är viktigt att musen inte hamnar för långt bort så man arbetar 
med utsträckt och lyft arm, det kan snabbt leda till belastningsrelaterade problem. 
Det finns också ergonomiskt anpassade tangentbord med inbyggd musfunktion som till 
exempel Mousetrapper Advance eller Contour Red Plus Rollermouse. 
 
 
Trådlöst headset 
Om du talar mycket i telefon under arbetsdagen är ett trådlöst headset en bra lösning för 
att du ska slippa hålla i mobilen. Jobbar du ensam kan du också välja att använda 
mobilens högtalarfunktion istället. 
 
Bord 
Det viktigaste med det bord som används som arbetsbord är att höjden är rätt, du ska inte 
behöva lyfta armarna för högt eller sitta böjd över bordet.  
Du ska kunna sitta med rak rygg, ha sänkta axlar och böjda armbågar i 90-graders vinkel 
då hamnar arbetsytan rätt. Tänk på att ha en avslappnad arbetsställning med stöd för 
underarmarna på bordet och att ha tangentbord och mus nära dig.  
 
Stol 
Ann Dundas menar att det är viktigt med en bra stol som ger stöd för ryggen, lägg en liten 
kudde som stöd för svanken om det behövs.  
Kanske man kan ta hem kontorsstolen från jobbet? 
Variera Din sittställning, sitt till exempel lite längre fram på stolen ibland så Du rätar på 
ryggen. Det är också bra att stå upp och arbeta periodvis under dagen.  
För att skapa en stå- arbetsplats kan du placera en pall eller en låda på bordet, eller 
placera din laptop på en hög byrå eller prova med strykbrädan - använd din fantasi! 
Man kan halvligga i soffan med laptopen en stund så länge man har bra stöd för ryggen, 
kanske behövs några kuddar som stöd för armarna, säger Ann Dundas. 
 
Belysning 
Se till att ha tillräckligt bra belysning där du arbetar. Placera datorskärmen så att du 
undviker reflexer. 
Ge ögonen en paus från skärmen, titta ut genom fönstret ibland, ta en liten paus och 
blunda en stund.  
 
Ljud 
Finns störande ljud omkring dig? Fläktar och brus utifrån mm är sådant som man ofta inte 
tänker på men som tröttar och skapar stress.  
Tänk också på att avskärma annat som stör, stäng av tv:n tysta din mail, sätt mobilen på 
tyst läge och lägg undan den en bestämd tid. Vi vet att just mobilen pockar på vår 
uppmärksamhet och stör koncentrationen. Du kommer bli mer effektiv om du kan arbeta 
ostört.  
 
 


