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Sammanfattning 
Kontorsarbete innebär för de flesta mycket stillasittande. Problemen som uppkommer av detta 
kan till stor del förebyggas med förbättrad sittergonomi. Projektets mål var att utveckla en 
ergonomisk kontorsstol som underlättar för användaren att sitta bättre och aktivera kroppen. 
Den ska även passa in i olika kontorsmiljöer, och besitta ett utseende som inte avskräckar 
användaren. En granskning av olika studier och ergonomisk litteratur, samt genomförande av 
användarstudier visar att variation i ställning har stort inflytande på förebyggande av obehag, 
värk och risk för muskuloskeletala problem. Det konstateras även att en lösning som angriper 
användarnas kunskapsbrist kring sittande har god potential. 

Resultatet av det följande produktutvecklingsarbetet är en kontorsstolskoncept utformat för att 
låta användaren enkelt växla ställning och förbättra sin ergonomi utan extra kunskap i ämnet. 
Stolens säte har böjbara zoner som viks ner under användarens lår, vilket får hen att svanka och 
därmed förbättra sin hållning. Stolen erbjuder även möjligheten att sitta som vanligt tack vare 
ett par stöd som kan fällas in under dessa zoner. 
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Abstract 
Sedentary work is a recurring aspect of modern office life. Inactivity is a source of discomfort 
and becomes a cause of musculoskeletal disorders in the long run. These issues can be mitigated 
by improving one's ergonomics while working. The aim of this project was to develop an 
ergonomic office chair reducing the effort of sitting properly and activating the body. The 
chair's appearance must fit in different office environments and look familiar enough as to not 
deter users. After reviewing studies and ergonomic literature, as well as conducting user 
interviews, the conclusion is drawn that discomfort and the risk of developing musculoskeletal 
disorders are affected by a lack of frequent variation in sitting positions. Additionally, these 
problems were linked to users' lack of knowledge regarding good ergonomic sitting practices. 

The result of the following product development process is an office chair concept that offers a 
simple way of switching positions, attaining ergonomic benefits without any need for pre-
requisite knowledge about the subject. Thanks to its simple operation, the switch is easy to 
make use of. The seat features flexible parts that fold under the weight of the user's legs, causing 
their lower back to arch and improving their posture. The chair also provides the option to sit 
normally thanks to a set of supports that can be folded in under these flexible parts. 
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Inledning 
Bakgrund 
De moderna kontorsstolarnas historia börjar ca. 150 år tillbaka. Kontorsstolar uppfanns för att 
möjliggöra långa sittande arbetspass. Kontor har förändrats sen dess, och så även stolarna. 
Medvetenheten om problematiken med stillasittande är högre och kampen för att bekämpa den 
växer. Redskap som löpband och balansbollar framställs som bra alternativ till kontorsstolar. 
Men det faller inte alla i smaken, och hur gör man då? 

Vår arbetsplats är idag dessutom helt enkelt där vi själva befinner oss. Datorer har förvandlat 
varje fik och platt yta till potentiella kontor. Det har också gett upphov till s.k. coworking spaces 
där du kan sitta och arbeta fristående och träffa andra. 

Gemensamt för alla arbetsplatser är att de flesta arbetar sittandes. Dessvärre utgör stillasittandet 
en källa till obehag och olika muskuloskeletala problem. Sittergonomi är viktigt för att 
förebygga detta, men förblir ett problem för många. Varför är det så? 

Syfte 
Rapporten redovisar för utvecklingen av ett kontorsstolskoncept, som ska platsa i kontorsmiljö 
och förbättra användarnas ergonomi. Inledningsvis, utreds källor till ergonomiska problem, och 
hur de kan förebyggas. 

Målet för projektet blev att utveckla en produkt som säkerställer en ergonomisk arbetsdag för 
användaren vid sin arbetsstation. Initialt undveks att benämna produkten stol, för att lämna 
öppet för lösningar som skiljer sig från det som traditionellt förknippas med ordet. 

Avgränsningar 
Vissa stolskomponenter är standardiserade och behöver inte utvecklas på nytt. Dessa 
inkluderade till exempel hjul och gasfjäder. Hela arbetsstationen som system övervägdes under 
analysen, men inom ramen för projektet avgränsades produktutvecklingen till enbart stolen.  
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Begreppdefiniering 
Här finns ett antal begrepp vars innebörd preciseras för att underlätta förståelsen av rapportens 
innehåll.   

Sittande: en kroppsposition där kroppens vikt överförs till ett stödområde genom 
huvudsakligen sittbensknölarna och deras omgivande mjukvävnad. 

Ergonomi: läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. 

Arbetsstation: ofta utrustad med ett skrivbord, en sittmöbel, och en dator av olika slag. I 
Sverige är höj-/sänkbara bord vanligt förekommande.  

Hållning och ställning: Hållning refererar i rapporten till ryggens kurvatur och dess bidrag 
till användarens ställning. Ställning är typen av position, såsom stående och sittande. 

Stolsdelar 

• Stolsunderrede: mekanismer eller länkar som förbinder sitsen med gasfjädern. Dessa
kan vara stela eller rörliga, samt vinklas på olika sätt.

• Gasfjäder: förbindelsen mellan stolsunderrede och stolsben.

• Stolsben: Ben och eventuella hjul som utgör stolens kontakt med marken.

Konventionell kontorsstol: Bestående av stolsben med hjul, ett vadderat säte, och ett 
ryggstöd. Armstöd är även vanliga. Erbjuder få inställningar utöver sitshöjd. 
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State of the art (SotA) 
Stolstyper 
Sex distinkta stolskategorier definierades efter studiebesök på Ergohuset, samt vidare sökningar 
på internet och granskning av litteratur om kontorsmöbler. Kategorierna berör stolarnas 
formspråk och funktionalitet. Stolarna kan ingå i flera kategorier samtidigt – typexempel visas 
i Figur 1.  
 
Formspråk 
Medicinska stolars utseende betonar och framhäver den ergonomiska tekniken, genom att 
exponera mekanismer och ramar.  
 
Lounge/vardagsrumsstolar förekommer numera på arbetsplatser som strävar efter att ge 
kontorsmiljön mer hemtrevlig och modern. Här kan arbetsplatsen betraktas som de anställdas 
andra vardagsrum. Dessa stolar har därav mycket gemensamt med hemmamöbler.  
 
Konventionella kontorsstolar är ofta simpelt konstruerade med mörka formgjutna plastdelar 
och enkel tygstoppning. Erbjuder inställning av sits- och ryggstödshöjd. 
 
Funktion 
Instyrande/korrigerande stolar försöker styra användarens hållning. För att åstadkomma det, 
begränsas antalet ställningar användaren kan sitta i. En underkategori av dessa stolar ämnar sig 
främst för stillasittande, vadderade för att minimera punktbelastningar och främja blodflödet. 
 
Aktiverande stolar försätter användaren i rörelse och aktiverar muskelgrupper via en 
instabilitet som måste motverkas för att bibehålla rät ställning. Aktiveringsgraden varierar 
mellan dessa stolar, som inkluderar balansbollar, balansbrädor och stolar/pallar med instabila 
stöd. Ingen möjlighet till viloställningar erbjuds, då stolarna i regel saknar ryggstöd - vilket 
ställer krav på användarens fysik. 
 
Sadelstolars säten styr användarens hållning genom att sätet får användaren att svanka. Det 
styr ryggraden till en rätare position, vilket minskar trycket på kotorna. Sätet lättar även trycket 
på låren som kan luta ned, vilket sammantaget förbättrar blodflödet.  
 

 
Figur 1. Sex distinkta stolskategorier 
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Studiebesök 
På Ergohuset intervjuades ergonomikonsulten Stefan Ottoson. Deras verksamhet erbjuder 
ergonomiska kontorslösningar samt utbildningar, och har funnits i 25 år. Frågorna berörde 
kunderna och deras erfarenheter med ergonomi och sittande. Intervjun ägde rum den 25e januari 
2018. 
 
Ergohuset har sett ett tydligt uppsving i intresse för ergonomiskt och aktivt sittande på senare 
år. Den ökade efterfrågan har hjälpt sänka priserna och göra stolarna tillgängliga för fler. 
Kundernas attityder har även förändrats - efterfrågan för stolar lämpade vid långa stillasittande 
pass har minskat. Dessa lämpar sig snarare för arbetsuppgifter som kräver stillasittande arbete 
där användaren inte får lämna sin post, som kameraövervakning. Stolar som manar till 
alternativa arbetsställningar och rörelse efterfrågas desto mer.  
 
Medvetenhet om problematiken med stillasittande har ökat, men kunskapen kring sittergonomi  
är fortfarande låg, enligt Stefan. Han konstaterar även att reglagen på kontorsstolar sällan 
används rätt eller vidrörs överhuvudtaget. Figur 2 visar ett exempel på hur reglagen vanligtvis 
ser ut. På återbesök hos företag som köpt in ergonomiska stolar finner han att de anställda sällan 
justerar dem efter de kommer till arbetsplatsen. Humanscales grundare Niels Diffrient (2002), 
märkte samma fenomen när han utvecklade sin stol. Anledningen kan vara att reglagen är 
otydliga, och att användarna inte vet hur de borde ställa in stolen.  
 

 
Figur 2. Typexempel av vanliga kontorsstolsreglage 

 
Enligt Stefan är det ovanligt med internetuppkopplade och elektroniska stolar, t.ex. med 
automatiska inställningar och datainsamling. De flesta stolar förlitar sig på mekaniska 
lösningar. Återkommande invändningar köpare har om ergonomiska stolar är pris och utseende. 
Två populära stolar i deras utbud, Capisco och Aeron Chair – kostar 8000 kr respektive 17 000 
kr, vilket leder inköpare till billigare alternativ. När stolar köps in till ett helt kontor efterfrågas 
ofta en design som är enhetlig med företagets interiör. Vid en balansgång mellan design och 
ergonomin får det sistnämnda kompromissa. 
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Insikter 

• De flesta ergonomiska stolarna kostar 6000 kr och uppåt. 

• Det finns få stolar som balanserar estetik och ergonomiska funktioner. 

• I vissa fall är stolar utformade för specifika arbetsuppgifter såsom långa sittpass. 

• Användare ställer sällan eller inte alls in sina stolar. 
 
Det finns en hel uppsjö med olika tekniska lösningar som ämnar till att förbättra sittergonomin 
på kontoret. I vissa fall väljs ergonomiska alternativ bort när de inte passar in rent estetiskt på 
kontoret. Trots att folk använder ergonomiska stolar utnyttjas de inte alltid fullt ut. Beror detta 
enbart på att stolarnas reglage och andra finesser inte är intuitiva nog? Eller är användarnas 
ytliga kunskap om ergonomi också en faktor? 
 
 
Litteraturstudie 
Flera olika ergonomiska tidskrifter och källor har granskats för att utreda vilka faktorer som 
påverkar människans ergonomi på kontoret. De områden som berör ergonomin har delats upp 
i tre kategorier: 
 

• Fysiologi 
• Människans beteende och kunskap 
• Stolens utformning 

 
Fysiologi 
Fysiologin beskriver hur musklerna arbetar när vi sitter, samt hur detta påverkar kroppen i 
längden. I sammanhanget, belyser det hur stolen och dess utformning påverkar musklerna och 
risken för muskuloskeletala problem. 
 
Att sitta innebär att fördela kroppens tyngd på några specifika ytor – huvudsakligen sittbenen. 
Fötterna och knäna avlastas. Muskler som inte krävs för arbetsuppgifterna kan då slappna av. 
(Cornell University, u.å.) 
 
Utöver det kan blodkärl tryckas ihop av ren tryckbelastning från sittytan, så även om musklerna 
i låren slappnar av, finns risken att blodflödet stryps. Människor har en naturlig respons på detta 
i form av små korrigerande rörelser, exempelvis korsa och korsa ur benen. Dessa omfördelar 
trycket på rumpan och stimulerar blodflöde och reducerar obehag. Ideellt, ska en stol motverka 
symptom som detta. Här nämns också att sittande medför 40-90% högre tryck på ryggkotorna 
jämfört med stående. (Cornell University Ergonomics Web) 
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För att upprätthålla ryggen och huvudet aktiveras muskelgrupper, som vid stillasittande utför 
statiskt arbete. I statiskt arbete komprimeras blodkärlen av musklernas kontraktion, vilket 
förhindrar tillförseln av syresatt blod. Vid dynamiskt arbetar musklerna växelvis, och tillförs 
nytt blod vid avslappning. Figur 3 illustrerar hur statiskt och dynamiskt arbete påverkar 
blodtillförseln till och från muskeln. (Grandjean, 1987, p. 97) 
 
 

 
Figur 3. Blodflöde genom muskler under dynamiskt och statiskt arbete 

Kurvorna visar variationen av muskelspänning (upphov till internt tryck på kärlen). 
Övre: Dynamiskt arbete fungerar som en pumpmekanism, som främjar blodflödet 
genom muskeln.  
Undre: Statiskt arbete blockerar blodflödet, och således även tillförseln av syre och 
energi 

 
En studie av kontorsarbeten och olika arbetsuppgifter fann att muskuloskeletala problem 
förekom oftare vid arbetsuppgifter med minimal nivå av rörelse och förändring i ställning. 
(Graf, M. 1994) 
 
Det har även tidigare konstaterats (Grandjean, 1987, p. 99) att statiskt arbete har skadliga 
effekter på lång sikt. Både sittande och stående kan anses vara statiska ställningar, men genom 
att alternera mellan båda kan värk, stelhet och obehag motverkas enligt en granskning av flera 
studier. (Karakolis & Callaghan 2013) Granskningen hävdar även att produktiviteten påverkas 
varken positivt eller negativt utav denna skiftning.  
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Människans beteende och kunskap 
Under en studie utvärderades vilken effekt mikropauser hade på produktivitet samt uppfattad 
värk och stelhet. Mikropauserna bestod av att ställa sig upp och lämna datorn i 30 sekunder. De 
tre deltagargrupperna fick ta pauserna antingen var 20:e minut, var 40:e minut, eller på eget 
initiativ. Jämfört med kontrollgruppen, uppmättes störst positiv effekt på uppfattad värk och 
stelhet hos gruppen som tog pauser var 20:e minut. Produktiviteten bibehölls för samtliga 
grupper. (McLean, Tingley, Scott, & Rickards, 2000) 
 
Med ergonomisk utbildning sänks risken för muskuloskeletala problem. Detta visar en studie 
som vid uppföljning efter tre månader noterade att de utbildade deltagarnas sittvanor 
omformats. Ett nytt kunskapstest visade dessutom att de behållit informationen från 
utbildningen. (Robertson et al., 2007) 
 
Stolars utformning, aktiva stolar 
En studie som jämförde konventionella kontorsstolar med dynamiska, rörliga sådana fann inte 
att de hade hög påverkan på muskelaktivitet, fysisk rörelse och hållning. Däremot noterade de 
att arbetsuppgifterna hade stort inflytande på dessa faktorer. (Ellegast et. al, 2011) 
 
En studie som mätte belastning för olika hållningar samt ryggrads-/kotkompression i en 
kontorsstol med armstöd jmf. med en balansboll konstaterar att den extra aktiviteten och dess 
fördelar från bollen inte nödvändigtvis väger tyngre än nackdelarna. Dessa inkluderade ökad 
ryggradskrympning hos samtliga deltagare och ökad muskelspänning (Kingma & van Dieën, 
2009). 
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Insikter 

• Statisk hållning och statiska arbetsuppgifter är kopplade till ökad risk för 
muskuloskeletala problem 

• Människor måste kunna variera deras ställningar så mycket som möjligt. 

• Arbetsuppgifternas utformning har större inflytande på obehag och värk än stolen 

• Utbildning kan hjälpa människor skapa bättre vanor som minskar deras risker för 
problem i framtiden. 

• Växelvis sittande och stående arbete förebygger obehag utan produktivitetssänkning. 

• Mikropauser á 30 sekunder var 20:e minut har en positiv effekt på obehag 
 

Arbetsuppgifternas utformning har större inflytande på människans obehag jämfört med stolens 
utformning. Människor kan ta till sig viktig ergonomisk kunskap, bilda nya vanor och känna 
att de har ökat inflytande över sin fysiska arbetsmiljö. En ny ergonomisk stol måste säkerställa 
att användarna utnyttjar dess fördelar och funktioner.  
 
Genom att varierat utföra sina arbetsuppgifter sittande och stående (höj och sänkbart bord är 
bra) kan obehag och obekvämhet förebyggas utan att produktiviteten påverkas. Denna variation 
måste dock ske flera gånger under en arbetsdag. Sitt-/Ståpass som är längre än en timme leder 
lätt till obehag.  
 
Efter att litteraturstudien genomförts uppkom och diskuterades flera frågor som kan vara till 
hjälp för läsaren som vill förstå den anammade tankegången: 

• Hur kan människor uppmuntras att röra på sig?  

• Kan människor inspireras att lära sig och bilda nya vanor på eget bevåg? 

• Kan en stol anpassas för att fungera både vid sittande och stående? 

• Hur ska användaren komma ihåg eller påminnas om att stå? 

• Kan mikropauser implementeras i ett stolsystem? 

• Vilka invändningar finns mot mikropauser, vilket kan ses som ett avbrott under arbetet? 
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Användarstudie 
Tidigt i projektet utfördes studiebesök på två arbetsplatser. Syftet var att studera olika personers 
sittvanor, samt vilken kunskap de har kring sittande. De intervjuade tillfrågades även om deras 
värderingar gällande stolar på arbetet och i hemmet, för att klargöra förväntningarna som ställs 
på kontorsstolar och hur de bäst stödjer produktivitet. Till intervjuerna valdes kvalitativa frågor 
för att låta personerna fritt uttrycka sig, för en inblick i de intervjuades personliga tankar om 
sittande. 
 
 Dessa frågor löd: 

• Tänker du ofta på hur du sitter? 
o Vad får dig att tänka på din hållning? 

• Sitter du annorlunda hemma än på jobbet? 
o Vad skiljer stolarna du har hemma från de på jobbet? 

• Beskriv den stol du tänker bäst i. 

• Beskriv den stol du konverserar bäst i. 

• Vad tycker du om din befintliga stol? 

• Om du skulle köpa nya stolar till kontoret, vad skulle du tänka på då? 
 
Frågorna ämnade även att utforska tankar kring produktivitetsförknippade aspekter som 
tänkande och konverserande, med syftet att förstå vilka beteenden och ställningar som stöttar 
aspekterna.  
 
Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att användas som referat till 
produktutvecklingen. 
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Arkitektkontor 
Inledningsvis besöktes ett arkitektkontor där samtliga anställda använde samma stol. Åtta 
personer intervjuades på kontoret. Figur 4 visar en bild på stolen. Den erbjöd inställning av 
sätes- och nackstödshöjd, styvhet och vinkel av ryggstödet samt höjd och förskjutning av 
armstöden. 
  
De anställda hade grundläggande kunskap om ergonomiska arbetsställningar, som gjorde att de 
försökte justera deras stolar och skrivbord för att variera positioner och/eller räta till ryggen. 
Även vissa ergonomiska riktlinjer och tumregler var kända, exempelvis att ha armbågar i 90 
grader och att justera datorskärmen till ögonhöjd. Ingen av de anställda upplevde smärta eller 
obehag. Emellanåt satt de anställda i ställningar som de anade var dåliga. Dessa inkluderade: 
  

• Framhukning mot skärmen 
• Framglidning i sitsen (sitta långt fram i sitsen) 

  
De intervjuade kunde identifiera beteenden och ställningar som de uppfattade vara icke-
ergonomiska. Ingen baserade det på egna efterforskningar i ämnet sittergonomi, utan det de 
tidigare hört från olika källor. 
 
Överlag noterade flertalet intervjuade att stolarna de hade hemma inte gick att justera och valdes 
huvudsakligen utefter vilka möbler de parades ihop med. Köksstolar och middagsbord var inte 
alltid utformade optimalt i deras mening. De hade annorlunda sittvanor hemma, som att sitta 
tillbakalutat i fåtöljer eller soffor. Användarna valde ställning utifrån ändamål, såsom att 
slappna av och att kunna ligga och fundera eller helt enkelt friheten att sitta som de ville. 
 
 

 
Figur 4. Anpassningsbar kontorsstol på arkitektkontoret 

  



   
 

11 
 

När användarna intervjuades om värderingarna kring tänkande och konverserande skiljde sig 
svaren från person till person. Ett par utvalda citat kring ämnet finns i Figur 5 och 6. Vid 
tänkande, ville somliga sitta avslappnat och tillbakalutat medan andra föredrog mindre 
bekväma stolar. För konverserande var ställningsfrihet viktigt – några vill luta sig med 
armbågen, andra luta sig tillbaka. 
 
Vid ett hypotetiskt inköp av nya stolar lades vikt på att se till att stolarna kunde anpassas till 
många olika kroppstyper. Det framkom att arbetsplatsens befintliga stol hade en nackdel: den 
var problematisk för kortare användare. En av de intervjuade nådde inte golvet med fötterna, 
och upplevde att blodflödet vid låren kapades.  
  
Estetiska värderingar kom också på fråga som en prioriterad aspekt hos vissa användare. 
Somliga ville att stolen skulle ha ”en roligare färg” medan andra värdesatte att stolen ”passar 
in” på kontoret. Alla stolar på kontoret var av samma modell - en följd av detta var att 
kontorsstolarna ofta lånades bland de anställda. Detta resulterade i frustration då användare fick 
tillbaka deras stol, med ”fel” inställningar, eller rent av någon annans stol. En användare hade 
fäst sitt visitkort på stolsryggen för att kunna urskilja den från de andra. 
 

  
Figur 5. Intervjusvar: värderingar hos en stol som främjar tänkande 

 

  
Figur 6. Intervjusvar: värderingar hos en stol som främjar konverserande 
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Patentkontor 
Denna arbetsplats skiljde sig ifrån arkitektkontoret på flera intressanta sätt. Till skillnad från 
arkitektkontorets öppna planlösning, hade varje anställd ett eget kontorsrum. Samtliga nio 
intervjuade hade olika konventionella kontorsstolar. De varierade i anpassningsbarhet, men 
samtliga erbjöd justering av sätes- och armstödshöjd.  Undantaget var en person som hade en 
stol av modellen Capisco. 
  
Kunskapen om sittergonomi varierade. De flesta hade mött ergonomer som besökt arbetsplatsen 
och föreläst om sittvanor, samt låtit dem utvärdera stolsmodeller. Arbetsgivaren erbjuder 
möjligheten att beställa en stol de önskar använda på kontoret. Trots att många hade 
invändningar om de stolar de använde, var det få som hade bett om nya. 
  
Fem tillfrågade utnyttjade höj-/sänkfunktionen på deras bord dagligen, med stå- eller sittpass 
som översteg en timme i längd. Obehag föranledde skiftningen mellan arbetslägena, som 
uppkom mot slutet av respektive pass. 
  
Återkommande problem var: 

• Armstödet sticker ut för brett 

• Armstöd som förhindrar nära sittande vid arbetsbordet 

• Smärta i nacke och axlar (pga armstöd) 

• Smärta i ländrygg (förmodades vara pga dåligt ryggstöd) 
  
Många anställda hade tidigare haft problem som de tagit kontakt med sjukgymnaster för att 
åtgärda. Två av de intervjuade använde, eller hade tidigare använt kilkudde för att förbättra sin 
hållning. 
  
Reglagen på stolarna justerades endast vid anskaffning av stolen. Två personer hade justerat 
stolen i samråd med besökande ergonom el. sjukgymnast. Dessa personer mindes inte 
resonemangen bakom inställningarna, och kunde ej återskapa dem. En av de anställda lät en 
ergonom markera olika lämpliga bordshöjder, men mindes inte vad som var korrekt då detta 
var på en tidigare arbetsplats. De resterande anställda besatt inte mer än ytlig kunskap om 
ergonomiska riktlinjer som till exempel att man bör sitta 90 grader med benen och låta armarna 
vila på stöden.  
  
De kvalitativa frågorna om värderingar kring tänkande och konverserande gav korta eller inga 
svar på detta kontor. 
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Intervjuinsikter 
Intervjuerna underströk behovet av att skapa en stol som låter användaren sitta flexibelt. Stefans 
kommentarer om reglage och stolsjustering stämde väl - ingen av de intervjuade justerade sina 
stolar utöver sitshöjden. Resultatet av intervjuerna visar även att kunskap om sittergonomi är 
mycket ovanligt. Några av de intressantare punkterna var:  

• De intervjuade är medvetna om sin hållning, när de märker att de sitter "dåligt", t.ex. 
ihopsjunket eller långt fram med nacken 

• 5 av 17 utnyttjade sina höj- och sänkbara bord, med ståpass som överskrider en timme 

• En stolsmodell passar inte alla kroppstyper 

• Kunskap om sittergonomi är låg 

• Två användare som justerat sin stol med en ergonom mindes inte varför eller hur 
inställningarna skedde 

• Ingen justerar reglagen på sin stol 

• Kontorsstolarnas hjul låter folk flytta runt sin stol och samarbeta 
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Kravspecifikation 
Litteraturstudien och användarstudien utgjorde kravspecifikationens underlag. Det bestämdes 
att kravspecifikationen inte skulle beröra noggrant vilka komponenter eller mått som utformade 
stolen, vilket snarare lämpar sig för en vidareutveckling eller iteration av en befintlig stol. 
Insikterna hittills pekade mot att de övergripande ergonomiska problemen inte var förknippade 
med kontorsstolarna i sig, men användarnas beteende och vanor. Kraven som togs fram ansågs 
beröra förändringsområden med stor potential för att förbättra användarnas ergonomi. 
 
Ansträngningtröskeln måste vara låg 
Användarna är till viss del medvetna om ergonomi på kontoret, men bekymrar sig först när de 
upplever smärtor eller t.o.m. allvarligare problem. Genom att låta produkten sänka tröskeln till 
förbättring av ergonomin kan ett förebyggande av dessa problem uppnås. Det kan också agera 
som inkörsport till ett ökat intresse för ens egna ergonomi och förbättring av andra aspekter. 
 
Möjlighet för enkel individuell anpassning krävs 
Sittergonomi är i dagsläget inte ett lättbegripligt ämne, och är inte nödvändigt för att kunna 
sitta. Användarna behöver enkelt kunna anpassa sin stol för att passa deras kroppsmått, 
proportioner och behov utan att fördjupa sig i ämnet. Detta krav har också god potential att 
väcka intresse hos användaren samt få denne att betänka sin situation. 
 
Variation i ställningar ska vara möjligt, samt uppmuntras 
Intervjuerna visade att det är viktigt att kunna sitta på olika sätt, beroende på ändamål. De 
granskade studierna tyder på att statiskt muskelarbete innebär muskuloskeletala risker i 
längden, samt att värk kan förebyggas genom växling av ställningar. Om stolen uppmanar eller 
underlättar för användaren att växla ställning, resulterar det i ett lättillgängligt sätt att förebygga 
problem. Det är inte nödvändigt att besitta någon ergonomisk kunskap för att dra nytta av en 
stol som uppfyller detta krav, vilket skulle medföra fördelar för många användare. 
 
Ska kunna förflyttas (Ska ha hjul) 
För att göra stolen enkelt att handskas med och förflytta, bör den ha hjul. Det låter användaren 
röra sig runt sin arbetsyta och sträcka sig efter saker, samt röra sig till sina kollegor för att 
diskutera eller betrakta något hos denne. 
 
Ska ha möjlighet för tillägg 
Särskilt armstöd fyller en viktig funktion, de lastar av vikten från armarna och minskar risken 
för att spänna musklerna i nacken och skuldrorna. Det är inte alla som har behovet av arm- och 
nackstöd, men möjligheten ska finnas att montera dessa om det kan integreras i produkten.  
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Idégenerering / Konceptframtagning 
För att säkerställa att alla aspekter inom ämnet undersökts lades mycket tid på efterforskningen. 
På detta vis kunde idégenereringen påbörjas med ett kritiskt öga, vilande på en bred 
kunskapsbas och god förståelse för ämnet. Det minskar risken för att spendera tid på idéer som 
inte hade uppkommit eller avfärdats med sagd kunskap.  
 
Idégenereringen inleddes med löst skissande och följdes av metodiska tillvägagångsätt 
bestående av funktionsanalys via funktionsmedelträd och funktionstabell. 
 
Funktionsanalys & skissande 
Funktionsanalysen inleddes genom att definiera det mest grundläggande målet som det 
framtagna konceptet skulle uppnå: erbjuda en ergonomisk arbetsdag. Det utgjorde produktens 
huvudfunktion i funktionsmedelträdet, som infinns i Figur 7 nedan. Syftet med trädet var att 
analysera människans förhållande till medel som möjliggör huvudfunktionen. 
 

 
Figur 7. Funktionsmedelträd för ergonomiskt "verktyg" 

 

Två övergripande funktionskategorier definierades: Avlastning och Aktivering.  

Avlastning 

För att muskelgrupper ska kunna vila måste de avlastas. För god ergonomi måste därför 
avlastningsytor erhållas. En sits är ett exempel på en sådan avlastningsyta, då knän och hälar 
inte längre tar upp kroppsvikten. Denna typ av avlastningsmedel namngavs motverkning av 
gravitation.  
 
Kroppsvikten kan även förflyttas på ett sätt som är mer gynnsam för kroppens hälsa. Ett 
ryggstöd kan till exempel uppmuntra användarens ryggrad att anta en form som kräver färre 
muskler att bibehålla. Detta kan även medföra att nacken blir upprätt och inte kräver arbete från 
axlarna för att hålla huvudet uppe. Detta avlastningsmedel döptes till instyrning. 
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Aktivering 

Enligt litteraturstudien som genomförts framgick det att avlastning inte var tillräcklig för god 
ergonomi. Full avlastning uppnås endast i liggande ställning. I övriga ställningar anstränger sig 
olika muskelgrupper, varför variation är viktigt för att undvika statisk belastning i samma 
grupper. Funktioner som erbjuder dynamiskt muskelarbete benämndes 'aktivering'.  
 
Muskelaktiveringen behöver dock inte nödvändigtvis komma från produkten själv. En produkt 
med anpassningsbar form som tillåter olika arbetsställningar skulle möjliggöra för användaren 
att själv variera och upprätthålla god ergonomi. (Kontorscyklar kan ses som ett 
funktionsexempel på självman aktivering). Användaren kan själv ta ansvaret att aktivera 
musklerna, vilket är både en för- och nackdel.  
 
Det finns därför produkter som aktivt driver användaren till att upprätthålla god ergonomi. Vi 
benämner detta aktiveringsmedel för reaktiv. Denna typ av produkt kräver att användaren 
aktiverar olika muskelgrupper för att parera en instabilitet eller förändring.  
 
Vid reaktiv aktivering kan användaren betraktas som komponent, eller som sekundär. Som 
komponent krävs deltagande för att upprätthålla funktionen, t.ex. vid bruk av löpband och 
balansbollar. När användaren är sekundär krävs ingen reaktion från användaren för att fortsätta 
sitta, som på en svagt roterande stolsits. I detta fall upprätthålls muskelaktiveringen oavsett vad 
användaren gör. 
 
Med detta funktionsträd som ramverk förtydligades förhållandet mellan människan och stolen, 
samt förenklades systematisk utforskning av idéer. Nästa steg blev att definiera olika tänkbara 
egenskaper och funktioner för stolen och skissa utifrån dem. 
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Funktionstabell 

Denna tabell användes därefter som grund till en mer indelad idégenerering. För varje funktion 
skissades idéer fram. Detta resulterade i en stor mängd delkoncept, som sedan betygsattes efter 
hur bra de uppfyllde funktionen de skapats för. De bästa delkoncepten kunde sen tas vidare och 
kombineras med varandra. I Figur 8 nedan redovisas ett par skisser från detta moment. 
 

Tabell 1 Funktionstabell 

 
HF - Huvudfunktion, N - Nödvändig, Ö - Önskvärd 

  

 
Figur 8 Skisser från idégenerering 
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Av de återstående delkoncepten framstod transformerande stolskoncept som mest lovande. 
Dessa är stolar som kan anta flera former med ergonomiskt fördelaktiga egenskaper. 
Litteraturstudien uppdagade nämligen att större ställningsmångfald krävdes. Det räcker inte 
med att enbart ha en bra ergonomisk grundställning. Resultatet från SotA:n visar dock att få 
stolar erbjuder både sittande och halvstående i en och samma produkt. Det beslutades att dessa 
koncept skulle utforskas vidare. 
 
Idéer för beteendeförändring 
En av de större källorna till problem som uppfattats var människors sittvanor, och den försenade 
effekten vid dåliga sittvanor. Om en person inte upplever problem i dagsläget, kanske tanken 
inte faller in att problem kan uppstå långt senare. Det diskuterades mycket om hur en lösning 
kunde konstrueras som hjälper människor sitta bättre på ett sätt som de kan ta till sig. 
Diskussionerna centrerade framförallt kring vanebildning. Några av de intressantare punkterna 
var: 
 
Haptisk feedback 
En inbyggd taktil respons som främjar interaktioner med stolen. Exempelvis, skulle ett 
tillfredställande klick kunna ackompanjera växlingen mellan olika ställningar för att motivera 
användaren.  
 
Visuell feedback 
Användarna behöver påminnas om att växla ställning, tills de har bildat vanan att göra det själv. 
Det får inte avbryta eller störa arbetet, då det bör vara användarens initiativ och medvetna val 
att växla. En metod skulle vara att låta ett placera ett neutralt, svagt ljus på arbetsytan. Detta 
skulle svagt pulsera med 20-minutersintervaller för att göra användaren medveten om tiden som 
förflutit, utan att instruera när det inte passar. 
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Koncept 
Bland idéerna som tagits fram, valdes de tre koncepten som hade störst potential. Två utav 
dessa främjar växling mellan vedertaget ergonomiska ställningar, och det tredje tar sig an den 
sittergonomiska kunskapsbristen hos användarna. 
 
Tri-cylinder 
Detta stolkoncept fokuserar på sätesuppbyggnaden, och möjligheten att enkelt byta ställning. 
Sätet är uppdelat i två delar, en flexibel sits, och ett par stöd. Se Figur 9 för sätets två lägen. I 
nedfällt läge fungerar sätet som en sedvanlig kontorsstol. I uppfällt läge blir sätet frilagt från 
stöden, vilket låter det böjas under användarens ben på ett sätt som formar sätet likt en sadelsits. 
Stolen kan då användas i halvstående läge. Låren lutar nedåt, och medför svankning hos 
användaren. 
 
Fold-up 
Detta koncept består av ett ryggstöd och ett sittstöd, som i utvikt läge används som en vanlig 
kontorsstol. När användaren vill skifta till en halvstående ställning, kan hen vika ihop båda 
delarna så att de bildar en sadelstol, illustrerat i Figur 10. Detta sker genom att ryggstödet skjuts 
nedåt, vilket viker upp sitsen så att dess framsida möter ryggstödets ovansida. Konceptet är 
tänkt att vara lätt att förstå, involvera helkroppslig rörelse och göra användaren mer medveten 
om skiftningen.   
 

 
Figur 9. Koncept 1 - Tri-cylinder 

 

 
Figur 10. Koncept 2 – Fold-Up 
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Color Scale 
Ett av de stora problemen med sittergonomi är kunskapsbristen. Color Scale är ett system som 
är tänkt att underlätta korrekt inställning av stolar, bord och dator vid arbetsstationen, på ett 
individanpassat sätt. Figur 11 anger hur processen går till. 
 

 
Figur 11. Ett diagram för Color Scale-processen (färgtest) 

 
Med detta system integrerat i stolen får användaren snabb överblick av inställningarna, och kan 
identifiera om stolen är korrekt inställd i det fall att någon annan lånat den. Varje inställning 
förklaras även för användaren på tre nivåer, så att användaren har friheten att fördjupa sig och 
förstå justeringarnas utformning. I längden kan användaren göras självständig och lära sig 
korrigera inställningar utefter sina egna behov. 
 
Systemet kan integreras i nya stolar, men det finns potential att utveckla en fristående lösning 
som kan anpassas på alla stolar och kontor. En vidare tanke är att Color Scale kan utformas likt 
ett paket som överlåts till en kontorsansvarig, som utbildar de anställda och hjälper till att 
implementera och justera den befintliga utrustningen.  
 
Detta koncept kan därför ta formen av ett helt kit:  

• Utbildningsmaterial och färgtester 

• En nyproducerad stol med markeringar inbyggda. 

• Ett markeringskit för stol och skrivbord som kan klistras på vägg, bord och stol som 
referens vid reglagejustering. 
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Konceptval 
För att utvärdera koncepten gentemot varandra användes en viktad beslutsmatris, som finns 
presenterad i Tabell 2 nedan. Kriterierna viktades som följande: 

• Aktivitet (5): Litteraturstudiens resultat betonade vikten av dynamiskt arbete. Kriteriet 
avser produkter som ser till att användaren ändrar ställning regelbundet, samt gör det 
enkelt. 

• Hållning (3): En viktig aspekt, men av lägre vikt då aktivitet har större positiv effekt. 

• Justerbarhet (3): Kan anpassas till en stor mängd kroppstyper. Detta minskar antalet 
separata modeller nödvändiga för produkten. 

• Användarvänlighet (5): Koncepten konkurrerar med vanliga kontorsstolar, vars 
funktioner är få eller simpla. Kriteriet värderar hur lätt konceptet är att förstå och 
använda. 

• Konstruktion (1): Konceptet måste gå att konstruera, men dess komplexitet bär ingen 
tung vikt i utvärderingen. 

 
Tabell 2 Viktad beslutsmatris 

 
 
Fold-ups betygsättning 
Stolens användning besatt en hög motivationströskel då skiftningen kräver att man ställer sig 
upp och viker ihop stolen, vilket fördelaktigt bidrar till mer kroppslig aktivitet. Sadelläget 
förbättrar användarens hållning. Ryggstödets form bör följa ryggens kurvatur men är i 
konceptet platt för att medge enkel ihopfällning. Om detta konstruktionsproblem löses kan 
användaren sitta bra i båda lägen. Konceptets justerbarhet lider av att mekanismen tar upp 
mycket plats, och skulle behöva tillverkas i olika storlekar utefter kroppstyp. 
 
Konceptets utseende ansågs även inte förmedla dess funktion tydligt. Av stolens utseende i 
hopfällt läge, kan användarna tolka det som att stolen riskerar öppnas. Vidareutveckling av 
konstruktionen och utseendet skulle kunna delvis minska det intrycket. 
 
Tri-cylinders betygsättning 
Det ansågs att detta koncept främjade användarens aktivitet mycket väl, då 
ställningsskiftningen var enkel och krävde lite ansträngning. Likt Fold-up förbättras 
användarens hållning i stolens sadelläge. Tri-cylinder uppnår det utan att ryggstödet behöver 
särskilda efteranpassningar. Konceptets funktion uppnås via höjdjusteringar, och medger på 
detta vis hög justerbarhet vid anpassning till olika kroppstyper. 
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Color Scales betygsättning 
Color Scale var ett lovande koncept, men utgör snarare ett system än fysisk produkt, vilket lade 
det utanför projektets avgränsningar. Dess innovativa egenskaper kan dock implementeras i ett 
av de andra koncepten, och dess exakta utformning bör utforskas mer. 
 
Tri-cylinder var den klara vinnaren då den medgav ett större antal sittställningar, och en mer 
intuitiv funktion och utformning. I slutändan skulle Fold-up krävt mycket efterarbete för att 
lösa dess konstruktionsproblem, som ryggstödets kurvning, viktfördelning under hop-och 
utfällning, säkringen vid infällning samt minimering av klämrisk. 
 
Det bestämdes att vidareutveckla Tri-cylinder för att kunna utvärdera sätet och dess utformning 
samt bestämma en övergripande konstruktion som erbjuder funktionerna som skapats. 
 
 
Vidareutveckling 

Sätesutformning 
För att säkerställa att måtten som använts under sitsens utformning är anpassade för en bred 
skara människor användes data från: 

• Humanscale 2: Seating considerations av Niels Diffrient (1974),  

• Möbelråd av Sten Engdal & Erik Berglund (1961) 

• En antropometrisk studie som genomförts på svensk befolkning (Hanson, Sperling, 
Gard, Ipsen & Olivares Vergara, 2008).  

 
De viktiga måtten som erhölls var följande: 

• En sitslutning på 15 grader är nödvändig för en vanlig sits. (Diffrient, N. 1974) 

• Sätets framsida bör avrundas för att säkerställa att blodflöde i låren inte kapas 
(Berglund, E. & Engdal, S. 1961) 

• För att sitshöjdsintervallen ska kunna tillfredställa de kortaste användarna (5e 
percentilen kvinnor) i kontorsläge och de längsta användarna (95e percentilen män) i 
sadelläge beräknades den till att behöva vara minst 47 cm, och högst 97 cm. Detaljerad 
beräkningsmetod och antropometrisk data infinnes i Bilaga 1. (Hanson et al., 2008) 

• Basmodellerna på de flesta stolarna på marknaden har sitsar vars bredd är 60cm. Detta 
mått användes för konceptet. Mer utförliga mätningar och tester hade krävts för att finna 
en optimal måttsättning, men detta föll utanför projektets avgränsningar. 
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Prototypbygge  
Nästa steg blev att undersöka upplevelsen av att sitta på en stol där sätet böjer sig, samt dess 
funktion. Det finns olika sätt att åstadkomma sätets flexion. En ursprungstanke var att sätet 
skulle vara beskuret på ett sätt som lät det vikas ned under benens tyngd. För att utvärdera 
funktionen modifierades sätet på en befintlig pall. 
 
Plywood användes som basplatta till det nya sätet, och laserskärare till att skapa s.k levande 
gångjärn i träet. Figur 12 visar hur sätet blir böjbart efter skärningen.  
 
Med basplattan färdig, monterades den på den modifierade pallen. Figur 13 visar ett test av 
sätet. Upplevelsen var likt en sadelstol, och fungerar att sitta på. Det upptäcktes att plastpallens 
fäste sviktade bakåt eftersom viktfördelningen blir annorlunda på den modifierade sittytan. 
Stolens underrede bör utformas på ett sätt som förebygger detta. 
 

 
Figur 12. Levande gångjärn skärs ut ur sätets basplatta för att skapa böjbarhet 

 

 
Figur 13. Sittest av den modifierade pallen. Notera böjningen av sätets fäste. 
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Det är viktigt att användarna litar på stolen de sitter på. En risk när stolens säte viks bakåt är att 
användarna känner sig otrygga och väljer en annan stol. Sedan finns en klämrisk mellan 
respektive ben och sätets mitt. 
 
Resultatet av prototypen ledde till beslutet att sätet ska vara ett helt stycke, som viker sig utan 
att delas. Vikningen skulle kunna åstadkommas med olika förstärkningar och försvagningar i 
sätets armatur.  
 
Det valdes även att utforska hur sätet ska vadderas för att fördela trycket på sätet utan att 
punktlaster uppstår. Efter granskning av olika sadelstoltillverkares information samt olika 
vetenskapliga källor fanns inga tydliga svar. Framförallt existerar ingen generell metodik med 
riktlinjer för att konstruera ett sadelformat säte. Den rådande metoden hos de företag som 
försöker minska punktlaster är att utvärdera olika varianter och iterationer av säten med 
speciella tryckkänsliga mattor ovanpå sätet. 
 
Stödklämma 
Ett av kraven på stolen var att ansträngningströskeln ska vara låg. Det är vanligt att stolar har 
många reglage med otydlig funktion. Konceptstolens nya stödkomponent finns inte sen tidigare 
och dess justering behövde därmed lösas. En enkel mekanisk lösning valdes, där stödens stänger 
är fästa i en klämma som sitter kring gasfjädern på stolen.  
 
När användaren sitter på sätet sätts stöden under tryck, vilket spänner klämman ytterligare. Om 
stöden ska justeras, kläms de inåt för att klämman ska släppa. Figur 14 visar hur mekanismen 
justeras. En fördel med att höjdjusteringen är frilagd från sätets är att det går snabbt för 
användaren att sänka sätet tillbaka till korrekt sitthöjd. 
 
Det är tänkt att stödens egenvikt och klammerns vilospänning bibehåller deras höjd när de inte 
används. Klammern är även utformad på så sätt att stöden kan rotera för att låta användaren 
pröva olika sätt att sitta.  
 

 
Figur 14. Stöden trycks inåt för att spänna loss stödklämman 
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Formspråk 
För att väcka intresse utan att avskräcka, behöver stolens utseende uppnå balans mellan det 
familjära och nyskapande. Det är viktigt för att användaren ska känna sig trygg i att utforska 
stolens funktion. Till en början genomfördes ytterligare skisser för att se hur sätets design kunde 
finslipas. Det framgick att väsentliga formmässiga förändringar snabbt degraderade stolens 
karaktär och attraktivitet. Dess utseende blev alltför likt en vanlig kontorsstol, vilket riskerar 
användarens nyfikenhet. För att bevara känslan av nyskapande valdes en variant som behöll 
den ursprungliga profilen.   
 
Resten av stolens komponenter måste vara förenliga med sätet för att stämma överens med och 
förstärka sätets uttryck.. 
 
Stolsben & Stödförbindelse 
Under genomförandet av SotA:n (inkl. besökten på Stockholm Furniture Fair) noterades en 
trend mot att ge kontorsmiljöer en mer personlig och hemmastadd känsla. Fler människor söker 
en miljö som de kan trivas i när de arbetar.  
 
Efter att ha granskat ett flertal stolar som förekommer i kontors- och hemmamiljö konstaterades 
att stolsbenen är en av de mest betydande skillnaderna. Stolar i hemmet har sällan hjul eller 
reglage. Det är nästan uteslutande kontorsstolar som använder dessa komponenter, och är 
semiotiskt starkt förknippade med kontor. Figur 15 visar exempel från hem- och kontorsmiljöer. 
Stolar som passar i hemmet består oftast av få separata delar, som utgör en simpel helhetsform.  
 
Stolsbenen formades för att spegla detta formspråk. Hjulen och stolsbenens gavs samma färg 
för att ge dem ett enhetligt uttryck. Hjulen förseddes med kapslar i radiellt borstat stål som ett 
subtilt komplement. Stolsbenen gavs ett svepande hölje för att bilda en oavbruten form med 
stödens fäste på gasfjädern. Sätestödens förbindelse utformades på så sätt att de kurvar inåt mot 
stammen för att fortsätta det icke-mekaniska uttrycket hos resten av stolen. I Figur 16 visas den 
resulterande designen. 
 

 
Figur 15. Kontorsstolar och hemmastolar 

 

 
Figur 16. Wingseats stolsben samt stödfäste 
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Sitshöjdsreglage 
Det beslutades att sitthöjdsreglagets skulle placeras på framsidan av sitsen, för att vara 
lättåtkomlig och lättbegriplig. I detta ändamål togs ett initialt semiotiskt koncept fram för 
handhavande området på reglaget. Resultatet redovisas i Figur 17. 

För att tydligt indikera ett greppområde och en dragningsriktning erhålls en urgröpning och ett 
glapp. Vid uppdragning sluts glappet så att reglaget bildar en hel cirkel. För att skapa ett 
återkommande mönster i produktens design utformades reglaget även så att det påminner om 
vingsitsens form. 

Figur 17. Reglage-design 
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Slutkoncept: Wingseat 
Det slutgiltiga konceptet döptes till Wingseat och innefattar sitsen, dess stöd och stolsbenen. 
Stolens utformning tar hänsyn till att rygg- och armstöd ska kunna fästas på den. Stödens 
närmare utformning ligger utanför projektets ram.  

Design 
I Figur 18 redovisas stolens slutgiltiga design. Ryggstödet i figuren är enbart ett exempel på hur 
ett sådant skulle kunna se ut monterat på sitsen. Konceptet håller en balans mellan enkelhet och 
säregenhet, för att inte avskräcka användaren och ändå inspirera nyfikenhet hos henom. 

Säteskonstruktion 
Sätet är konstruerat så att det är fast baktill, och mitt fram (ett T-format område, likt en 
sadelstol). Vid främre hörnen - där användaren har sina lår - är sätet flexibelt, så att det böjer 
sig ned av användarens egenvikt. Fördelningen av dessa områden redovisas i Figur 19. Denna 
flexning förhindras dock då sätestöden är uppfällda.  

Figur 18. Sätets flexande områden (streckat)  
i vilande läge (vänster) och böjande läge (höger) 

Figur 19. Slutgiltig design (vänster) med namngivna komponenter (höger) 
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Lägen 
Konceptet erbjuder två principiella lägen: nedsänkt då stöden befinner sig under sitsen, och 
upphöjt, då sitsen och stöden särats från varandra.   

I nedfällt läge kan sitsen användas precis som en vanlig kontorssits. Användaren sitter långt 
bak i sitsen, med sätet vid en höjd som medför att säteskanten inte kapar blodflödet i låren. När 
användaren sedan önskar byta ställning, höjs sätet med ett reglage placerat under sätets mitt. I 
det upphöjda läget sitter användaren längre fram och erhåller en sadelställning, vilket medför 
svankning när benen lutar ned. 

Eftersom sitsen och stödens höjd kan justeras oberoende och steglöst finns möjligheten att hitta 
andra sätt att sitta på stolen. Stöden kan i nedsänkt läge användas som fotstöd, och kan också 
roteras för att erbjuda andra typer av stödytor. Figur 20 visar stolens två lägen samt hur 
böjningen skulle kunna se ut när användaren sitter på den. 

Ergonomi 
Stolen förebygger värk och obehag som följd av stillasittande och ofördelaktig hållning genom 
att erbjuda användaren ett simpelt sätt att växla ställning, samt ett hållningsstyrande läge. I 
sätets upphöjda läge svankar användaren, vilket styr in ryggradens kurvatur till en rätare 
hållning. Detta reducerar kottrycket, samt minskar ansträngningen för nacken och axlar. 
Därifrån är det enkelt att övergå till stående arbete och erhålla vidare förändring i hållning. 
Sätets höjd justeras oberoende av stöden, vilket tillåter en snabb återgång till ursprunglig 
sitthöjd. Variation uppnås genom övergång från sittande till halvstående till stående 

Sätets kant är avrundad för att reducera trycket under låren och därmed inte förhindra 
blodflödet. I sitt nedfällda läge begränsar sätet inte hur användaren sitter, utan låter användaren 
variera som den vill. 

Figur 20. Stolens två lägen, exempel på böjning 
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Diskussion och vidareutveckling 
Ergonomiska stolar är komplicerade, vilket medför att färdigställningen av en färdig produkt 
utifrån detta koncept skulle kräva mycket vidarearbete inom konstruktionslösningar, 
materialval och semiotik. Tänkbara vägar dessa utvecklingsspår skulle kunna gå redovisas 
härefter. 

Konstruktion, materialval & pris 
Stolens konstruktion måste inledningsvis erbjuda samma funktionalitet som befintliga 
kontorsstolar i sitt infällda läge. Detta innebär att användaren ska kunna vinkla och röra sig i 
den. Stöden måste därför kunna röra sig med sätet, då de utgör sätets stöd i detta läge. 

Olika varianter och prototyper på sätets konstruktion bör utvärderas. Sätet kan konstrueras i ett 
stycke böjbart material som sedan kläs. Ett säte i skum kring en böjbar ram med varierande 
flexibilitet via förstärkningar och försvagningar är också en tänkbar konstruktion att utforska.  
Krav på de valda materialens livslängd och slitage kan variera beroende på produktens 
prisklass. Likt många befintliga stolsmodeller är det dock tänkbart att sitsen skulle kunna 
förekomma i olika modeller beroende på kundgruppens krav på bland annat pris. Materialvalet 
får ändå ej förhindra stolens grundläggande funktion.  

Vaddering- och sitsutformning 
Sitsens vaddering måste utformas så att den reducerar punktlaster i nedfällt läge såväl som 
sadelläge för att säkra komfort och fritt blodflöde. Det finns ingen etablerad metod för att 
utveckla dessa säten, men ett tillvägagångssätt är att iterera fram olika varianter och utvärdera 
med tryckkänsliga mattor.  

Prototyper i verklig skala skulle behöva tas fram för att testas utav många användare, och sedan 
itereras och åter testas i flertal vändor. Detta skulle eventuellt leda till slutsatsen att fler 
sitsmodeller för ett bredare spann kroppstyper skulle behövas. 

Stöden och sitsens tjocklek behöver även tillåta användaren att tippa bak sina fötter under 
stolen, för att enkelt kunna ställa sig upp. I det nuvarande konceptet kan detta eventuellt bli 
svårt för kortare användare, men detta skulle behöva testas.  

Stödhållarna & Gasfjäder 
I deras nuvarande form tar stödhållarna upp mycket plats i höjdled, vilket inte är nödvändigt, 
och begränsar minimihöjden. Klämmans mekanism förlitar sig dock på hävarmen mellan 
fästena och stöden, vilket innebär att den skulle behöva konstrueras annorlunda för att kunna 
göra stödhållarna kortare. 

Den nya konstruktionen bör också omformas så att den är mekaniskt frilagd från gasfjäderns 
rörelse vid justering av säteshöjden. Exempelvis skulle den kunna monteras utanpå en 
modifierad variant av gasfjäderkolvens cylinder.  

Då stolen ska kunna erbjuda ett större spann höjdnivåer måste dess gasfjäder vara längre än de 
hos vanliga kontorsstolar. Detta medför att den nuvarande utformningen på stolsbenen borde 
justeras för att integrera en sådan. 
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Semiotik 
Säte & Stöd 
Då konceptets funktion är väldigt okonventionell behövde dess semiotik beaktas. Användaren 
ska vara förberedd på att sitsen sviktar och inte överraskas negativt. Användaren ska förstå 
stödens multifunktionalitet som sätes- och fotstöd. För att förtydliga sviktningen kan mönster 
eller färgskiftningar integreras i de delarna. De skulle även kunna markeras med en söm. Utöver 
det skulle designens uppfattning angående känslan av säkerhet behöva testas med hjälp utav 
exempelvis fokusgrupper. 

Color Scale 
Potentialen att vidareutveckla ett grafiskt kommunikationssystem för ergonomiska principer 
var stort men föll tyvärr utanför projektets tidsbegränsningar. Det skulle dock vara ett väldigt 
passande tillbehör till detta stolskoncept.  

Reglage 
Eftersom stolens utseende och funktion är okonventionell är det viktigt att all interaktion med 
den känns intuitiv. Som utgångspunkt, placerades sätets höj- och sänkreglage på framsidan i 
mitten. Det är en lättåtkomlig placering och ger ett naturligt kraftgrepp för höjdjustering. Utöver 
detta förhindrar stöden att reglage placeras på undersidorna av sätet. Reglagens utformning och 
placering skulle dock behöva utvärderas och itereras med användartester för att verifiera deras 
intuitivitet.  

Övriga komponenter 
Tillsatser som arm- och ryggstöd föll inte inom ramen för projektet men går att konstruera. Det 
finns plats på sätets baksida för att montera ryggstöd, varpå armstöden också kan fästas. 
Reglagen till dessa behöver integreras i komponenterna, då de skulle interferera med sätets 
flexion om de placerades på sidorna av sitsen. Detta skulle man ändå kunna anse är mer intuitivt, 
då man instinktivt vet var komponenternas tillhörande reglage är lokaliserade. 
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Bilaga 1: Antropometrisk beräkning 

Det fanns inte direkta antropometriska mått på människor sittande i sadelstol, så en 
approximation för mark till bål måttet behövde tas fram. I Figur 1 nedan framgår det hur en 
130-graders benvinkel antogs vid detta mått. Detta för att denna vinkel anses medge en
hälsosam svankning, som dessutom är återkommande hos många sadelstolar. b-måttet
approximerades som bak-knä måttet adderat med hälften av bak-buk måttet, eftersom lårets
rotationsvinkel kan anses vara mitt i det sistnämnda.

Figur 1. Schema av använda mått vid antropometri. 

Datan som användes i beräkningen togs från en antropometrisk studie genomförd på svensk 
befolkning1. I Tabell 1 nedan finner man de slutgiltiga måtten som användes. Måtten som 
erhölls avrundades till 47 respektive 97 cm. 

Tabell 1 Antropometrisk data från svensk studie genomförd 2009 (mm) 

1 Hanson, L., Sperling, L., Gard, G., Ipsen, S., & Olivares Vergara C., (2008). Swedish 
anthropometrics for product and workplace design. Applied Ergonomics, 40(4) 797-806. 
https://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.08.007 
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	Arbetsstation: ofta utrustad med ett skrivbord, en sittmöbel, och en dator av olika slag. I Sverige är höj-/sänkbara bord vanligt förekommande.
	Hållning och ställning: Hållning refererar i rapporten till ryggens kurvatur och dess bidrag till användarens ställning. Ställning är typen av position, såsom stående och sittande.
	Stolsdelar
	 Stolsunderrede: mekanismer eller länkar som förbinder sitsen med gasfjädern. Dessa kan vara stela eller rörliga, samt vinklas på olika sätt.
	 Gasfjäder: förbindelsen mellan stolsunderrede och stolsben.
	 Stolsben: Ben och eventuella hjul som utgör stolens kontakt med marken.
	Konventionell kontorsstol: Bestående av stolsben med hjul, ett vadderat säte, och ett ryggstöd. Armstöd är även vanliga. Erbjuder få inställningar utöver sitshöjd.

	State of the art (SotA)
	Stolstyper
	Sex distinkta stolskategorier definierades efter studiebesök på Ergohuset, samt vidare sökningar på internet och granskning av litteratur om kontorsmöbler. Kategorierna berör stolarnas formspråk och funktionalitet. Stolarna kan ingå i flera kategorier...
	Formspråk

	Medicinska stolars utseende betonar och framhäver den ergonomiska tekniken, genom att exponera mekanismer och ramar.
	Lounge/vardagsrumsstolar förekommer numera på arbetsplatser som strävar efter att ge kontorsmiljön mer hemtrevlig och modern. Här kan arbetsplatsen betraktas som de anställdas andra vardagsrum. Dessa stolar har därav mycket gemensamt med hemmamöbler.
	Konventionella kontorsstolar är ofta simpelt konstruerade med mörka formgjutna plastdelar och enkel tygstoppning. Erbjuder inställning av sits- och ryggstödshöjd.
	Funktion

	Instyrande/korrigerande stolar försöker styra användarens hållning. För att åstadkomma det, begränsas antalet ställningar användaren kan sitta i. En underkategori av dessa stolar ämnar sig främst för stillasittande, vadderade för att minimera punktbel...
	Aktiverande stolar försätter användaren i rörelse och aktiverar muskelgrupper via en instabilitet som måste motverkas för att bibehålla rät ställning. Aktiveringsgraden varierar mellan dessa stolar, som inkluderar balansbollar, balansbrädor och stolar...
	Sadelstolars säten styr användarens hållning genom att sätet får användaren att svanka. Det styr ryggraden till en rätare position, vilket minskar trycket på kotorna. Sätet lättar även trycket på låren som kan luta ned, vilket sammantaget förbättrar b...
	Figur 1. Sex distinkta stolskategorier
	Studiebesök
	På Ergohuset intervjuades ergonomikonsulten Stefan Ottoson. Deras verksamhet erbjuder ergonomiska kontorslösningar samt utbildningar, och har funnits i 25 år. Frågorna berörde kunderna och deras erfarenheter med ergonomi och sittande. Intervjun ägde r...
	Ergohuset har sett ett tydligt uppsving i intresse för ergonomiskt och aktivt sittande på senare år. Den ökade efterfrågan har hjälpt sänka priserna och göra stolarna tillgängliga för fler. Kundernas attityder har även förändrats - efterfrågan för sto...
	Medvetenhet om problematiken med stillasittande har ökat, men kunskapen kring sittergonomi  är fortfarande låg, enligt Stefan. Han konstaterar även att reglagen på kontorsstolar sällan används rätt eller vidrörs överhuvudtaget. Figur 2 visar ett exemp...
	Figur 2. Typexempel av vanliga kontorsstolsreglage
	Enligt Stefan är det ovanligt med internetuppkopplade och elektroniska stolar, t.ex. med automatiska inställningar och datainsamling. De flesta stolar förlitar sig på mekaniska lösningar. Återkommande invändningar köpare har om ergonomiska stolar är p...
	Insikter
	 De flesta ergonomiska stolarna kostar 6000 kr och uppåt.
	 Det finns få stolar som balanserar estetik och ergonomiska funktioner.
	 I vissa fall är stolar utformade för specifika arbetsuppgifter såsom långa sittpass.
	 Användare ställer sällan eller inte alls in sina stolar.
	Det finns en hel uppsjö med olika tekniska lösningar som ämnar till att förbättra sittergonomin på kontoret. I vissa fall väljs ergonomiska alternativ bort när de inte passar in rent estetiskt på kontoret. Trots att folk använder ergonomiska stolar ut...

	Litteraturstudie
	Flera olika ergonomiska tidskrifter och källor har granskats för att utreda vilka faktorer som påverkar människans ergonomi på kontoret. De områden som berör ergonomin har delats upp i tre kategorier:
	 Fysiologi
	 Människans beteende och kunskap
	 Stolens utformning
	Fysiologi
	Fysiologin beskriver hur musklerna arbetar när vi sitter, samt hur detta påverkar kroppen i längden. I sammanhanget, belyser det hur stolen och dess utformning påverkar musklerna och risken för muskuloskeletala problem.
	Att sitta innebär att fördela kroppens tyngd på några specifika ytor – huvudsakligen sittbenen. Fötterna och knäna avlastas. Muskler som inte krävs för arbetsuppgifterna kan då slappna av. (Cornell University, u.å.)
	Utöver det kan blodkärl tryckas ihop av ren tryckbelastning från sittytan, så även om musklerna i låren slappnar av, finns risken att blodflödet stryps. Människor har en naturlig respons på detta i form av små korrigerande rörelser, exempelvis korsa o...
	För att upprätthålla ryggen och huvudet aktiveras muskelgrupper, som vid stillasittande utför statiskt arbete. I statiskt arbete komprimeras blodkärlen av musklernas kontraktion, vilket förhindrar tillförseln av syresatt blod. Vid dynamiskt arbetar mu...
	Figur 3. Blodflöde genom muskler under dynamiskt och statiskt arbete
	Kurvorna visar variationen av muskelspänning (upphov till internt tryck på kärlen).
	Övre: Dynamiskt arbete fungerar som en pumpmekanism, som främjar blodflödet genom muskeln.
	Undre: Statiskt arbete blockerar blodflödet, och således även tillförseln av syre och energi
	En studie av kontorsarbeten och olika arbetsuppgifter fann att muskuloskeletala problem förekom oftare vid arbetsuppgifter med minimal nivå av rörelse och förändring i ställning. (Graf, M. 1994)
	Det har även tidigare konstaterats (Grandjean, 1987, p. 99) att statiskt arbete har skadliga effekter på lång sikt. Både sittande och stående kan anses vara statiska ställningar, men genom att alternera mellan båda kan värk, stelhet och obehag motverk...
	Människans beteende och kunskap
	Under en studie utvärderades vilken effekt mikropauser hade på produktivitet samt uppfattad värk och stelhet. Mikropauserna bestod av att ställa sig upp och lämna datorn i 30 sekunder. De tre deltagargrupperna fick ta pauserna antingen var 20:e minut,...
	Med ergonomisk utbildning sänks risken för muskuloskeletala problem. Detta visar en studie som vid uppföljning efter tre månader noterade att de utbildade deltagarnas sittvanor omformats. Ett nytt kunskapstest visade dessutom att de behållit informati...
	Stolars utformning, aktiva stolar
	En studie som jämförde konventionella kontorsstolar med dynamiska, rörliga sådana fann inte att de hade hög påverkan på muskelaktivitet, fysisk rörelse och hållning. Däremot noterade de att arbetsuppgifterna hade stort inflytande på dessa faktorer. (E...
	En studie som mätte belastning för olika hållningar samt ryggrads-/kotkompression i en kontorsstol med armstöd jmf. med en balansboll konstaterar att den extra aktiviteten och dess fördelar från bollen inte nödvändigtvis väger tyngre än nackdelarna. D...
	Insikter
	 Statisk hållning och statiska arbetsuppgifter är kopplade till ökad risk för muskuloskeletala problem
	 Människor måste kunna variera deras ställningar så mycket som möjligt.
	 Arbetsuppgifternas utformning har större inflytande på obehag och värk än stolen
	 Utbildning kan hjälpa människor skapa bättre vanor som minskar deras risker för problem i framtiden.
	 Växelvis sittande och stående arbete förebygger obehag utan produktivitetssänkning.
	 Mikropauser á 30 sekunder var 20:e minut har en positiv effekt på obehag
	Arbetsuppgifternas utformning har större inflytande på människans obehag jämfört med stolens utformning. Människor kan ta till sig viktig ergonomisk kunskap, bilda nya vanor och känna att de har ökat inflytande över sin fysiska arbetsmiljö. En ny ergo...
	Genom att varierat utföra sina arbetsuppgifter sittande och stående (höj och sänkbart bord är bra) kan obehag och obekvämhet förebyggas utan att produktiviteten påverkas. Denna variation måste dock ske flera gånger under en arbetsdag. Sitt-/Ståpass so...
	Efter att litteraturstudien genomförts uppkom och diskuterades flera frågor som kan vara till hjälp för läsaren som vill förstå den anammade tankegången:
	 Hur kan människor uppmuntras att röra på sig?
	 Kan människor inspireras att lära sig och bilda nya vanor på eget bevåg?
	 Kan en stol anpassas för att fungera både vid sittande och stående?
	 Hur ska användaren komma ihåg eller påminnas om att stå?
	 Kan mikropauser implementeras i ett stolsystem?
	 Vilka invändningar finns mot mikropauser, vilket kan ses som ett avbrott under arbetet?

	Användarstudie
	Tidigt i projektet utfördes studiebesök på två arbetsplatser. Syftet var att studera olika personers sittvanor, samt vilken kunskap de har kring sittande. De intervjuade tillfrågades även om deras värderingar gällande stolar på arbetet och i hemmet, f...
	Dessa frågor löd:
	 Tänker du ofta på hur du sitter?
	o Vad får dig att tänka på din hållning?
	 Sitter du annorlunda hemma än på jobbet?
	o Vad skiljer stolarna du har hemma från de på jobbet?
	 Beskriv den stol du tänker bäst i.
	 Beskriv den stol du konverserar bäst i.
	 Vad tycker du om din befintliga stol?
	 Om du skulle köpa nya stolar till kontoret, vad skulle du tänka på då?
	Frågorna ämnade även att utforska tankar kring produktivitetsförknippade aspekter som tänkande och konverserande, med syftet att förstå vilka beteenden och ställningar som stöttar aspekterna.
	Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att användas som referat till produktutvecklingen.
	Arkitektkontor
	Inledningsvis besöktes ett arkitektkontor där samtliga anställda använde samma stol. Åtta personer intervjuades på kontoret. Figur 4 visar en bild på stolen. Den erbjöd inställning av sätes- och nackstödshöjd, styvhet och vinkel av ryggstödet samt höj...
	De anställda hade grundläggande kunskap om ergonomiska arbetsställningar, som gjorde att de försökte justera deras stolar och skrivbord för att variera positioner och/eller räta till ryggen. Även vissa ergonomiska riktlinjer och tumregler var kända, e...
	 Framhukning mot skärmen
	 Framglidning i sitsen (sitta långt fram i sitsen)
	De intervjuade kunde identifiera beteenden och ställningar som de uppfattade vara icke-ergonomiska. Ingen baserade det på egna efterforskningar i ämnet sittergonomi, utan det de tidigare hört från olika källor.
	Överlag noterade flertalet intervjuade att stolarna de hade hemma inte gick att justera och valdes huvudsakligen utefter vilka möbler de parades ihop med. Köksstolar och middagsbord var inte alltid utformade optimalt i deras mening. De hade annorlunda...
	Figur 4. Anpassningsbar kontorsstol på arkitektkontoret
	När användarna intervjuades om värderingarna kring tänkande och konverserande skiljde sig svaren från person till person. Ett par utvalda citat kring ämnet finns i Figur 5 och 6. Vid tänkande, ville somliga sitta avslappnat och tillbakalutat medan and...
	Vid ett hypotetiskt inköp av nya stolar lades vikt på att se till att stolarna kunde anpassas till många olika kroppstyper. Det framkom att arbetsplatsens befintliga stol hade en nackdel: den var problematisk för kortare användare. En av de intervjuad...
	Estetiska värderingar kom också på fråga som en prioriterad aspekt hos vissa användare. Somliga ville att stolen skulle ha ”en roligare färg” medan andra värdesatte att stolen ”passar in” på kontoret. Alla stolar på kontoret var av samma modell - en f...
	Figur 5. Intervjusvar: värderingar hos en stol som främjar tänkande
	Figur 6. Intervjusvar: värderingar hos en stol som främjar konverserande
	Patentkontor
	Denna arbetsplats skiljde sig ifrån arkitektkontoret på flera intressanta sätt. Till skillnad från arkitektkontorets öppna planlösning, hade varje anställd ett eget kontorsrum. Samtliga nio intervjuade hade olika konventionella kontorsstolar. De varie...
	Kunskapen om sittergonomi varierade. De flesta hade mött ergonomer som besökt arbetsplatsen och föreläst om sittvanor, samt låtit dem utvärdera stolsmodeller. Arbetsgivaren erbjuder möjligheten att beställa en stol de önskar använda på kontoret. Trots...
	Fem tillfrågade utnyttjade höj-/sänkfunktionen på deras bord dagligen, med stå- eller sittpass som översteg en timme i längd. Obehag föranledde skiftningen mellan arbetslägena, som uppkom mot slutet av respektive pass.
	Återkommande problem var:
	 Armstödet sticker ut för brett
	 Armstöd som förhindrar nära sittande vid arbetsbordet
	 Smärta i nacke och axlar (pga armstöd)
	 Smärta i ländrygg (förmodades vara pga dåligt ryggstöd)
	Många anställda hade tidigare haft problem som de tagit kontakt med sjukgymnaster för att åtgärda. Två av de intervjuade använde, eller hade tidigare använt kilkudde för att förbättra sin hållning.
	Reglagen på stolarna justerades endast vid anskaffning av stolen. Två personer hade justerat stolen i samråd med besökande ergonom el. sjukgymnast. Dessa personer mindes inte resonemangen bakom inställningarna, och kunde ej återskapa dem. En av de ans...
	De kvalitativa frågorna om värderingar kring tänkande och konverserande gav korta eller inga svar på detta kontor.
	Intervjuinsikter
	Intervjuerna underströk behovet av att skapa en stol som låter användaren sitta flexibelt. Stefans kommentarer om reglage och stolsjustering stämde väl - ingen av de intervjuade justerade sina stolar utöver sitshöjden. Resultatet av intervjuerna visar...
	 De intervjuade är medvetna om sin hållning, när de märker att de sitter "dåligt", t.ex. ihopsjunket eller långt fram med nacken
	 5 av 17 utnyttjade sina höj- och sänkbara bord, med ståpass som överskrider en timme
	 En stolsmodell passar inte alla kroppstyper
	 Kunskap om sittergonomi är låg
	 Två användare som justerat sin stol med en ergonom mindes inte varför eller hur inställningarna skedde
	 Ingen justerar reglagen på sin stol
	 Kontorsstolarnas hjul låter folk flytta runt sin stol och samarbeta

	Kravspecifikation
	Litteraturstudien och användarstudien utgjorde kravspecifikationens underlag. Det bestämdes att kravspecifikationen inte skulle beröra noggrant vilka komponenter eller mått som utformade stolen, vilket snarare lämpar sig för en vidareutveckling eller ...
	Ansträngningtröskeln måste vara låg
	Användarna är till viss del medvetna om ergonomi på kontoret, men bekymrar sig först när de upplever smärtor eller t.o.m. allvarligare problem. Genom att låta produkten sänka tröskeln till förbättring av ergonomin kan ett förebyggande av dessa problem...
	Möjlighet för enkel individuell anpassning krävs
	Sittergonomi är i dagsläget inte ett lättbegripligt ämne, och är inte nödvändigt för att kunna sitta. Användarna behöver enkelt kunna anpassa sin stol för att passa deras kroppsmått, proportioner och behov utan att fördjupa sig i ämnet. Detta krav har...
	Variation i ställningar ska vara möjligt, samt uppmuntras
	Intervjuerna visade att det är viktigt att kunna sitta på olika sätt, beroende på ändamål. De granskade studierna tyder på att statiskt muskelarbete innebär muskuloskeletala risker i längden, samt att värk kan förebyggas genom växling av ställningar. ...
	Ska kunna förflyttas (Ska ha hjul)
	För att göra stolen enkelt att handskas med och förflytta, bör den ha hjul. Det låter användaren röra sig runt sin arbetsyta och sträcka sig efter saker, samt röra sig till sina kollegor för att diskutera eller betrakta något hos denne.
	Ska ha möjlighet för tillägg
	Särskilt armstöd fyller en viktig funktion, de lastar av vikten från armarna och minskar risken för att spänna musklerna i nacken och skuldrorna. Det är inte alla som har behovet av arm- och nackstöd, men möjligheten ska finnas att montera dessa om de...

	Idégenerering / Konceptframtagning
	För att säkerställa att alla aspekter inom ämnet undersökts lades mycket tid på efterforskningen. På detta vis kunde idégenereringen påbörjas med ett kritiskt öga, vilande på en bred kunskapsbas och god förståelse för ämnet. Det minskar risken för att...
	Idégenereringen inleddes med löst skissande och följdes av metodiska tillvägagångsätt bestående av funktionsanalys via funktionsmedelträd och funktionstabell.
	Funktionsanalys & skissande
	Funktionsanalysen inleddes genom att definiera det mest grundläggande målet som det framtagna konceptet skulle uppnå: erbjuda en ergonomisk arbetsdag. Det utgjorde produktens huvudfunktion i funktionsmedelträdet, som infinns i Figur 7 nedan. Syftet me...
	Figur 7. Funktionsmedelträd för ergonomiskt "verktyg"
	Två övergripande funktionskategorier definierades: Avlastning och Aktivering.
	Avlastning

	För att muskelgrupper ska kunna vila måste de avlastas. För god ergonomi måste därför avlastningsytor erhållas. En sits är ett exempel på en sådan avlastningsyta, då knän och hälar inte längre tar upp kroppsvikten. Denna typ av avlastningsmedel namnga...
	Kroppsvikten kan även förflyttas på ett sätt som är mer gynnsam för kroppens hälsa. Ett ryggstöd kan till exempel uppmuntra användarens ryggrad att anta en form som kräver färre muskler att bibehålla. Detta kan även medföra att nacken blir upprätt och...
	Aktivering

	Enligt litteraturstudien som genomförts framgick det att avlastning inte var tillräcklig för god ergonomi. Full avlastning uppnås endast i liggande ställning. I övriga ställningar anstränger sig olika muskelgrupper, varför variation är viktigt för att...
	Muskelaktiveringen behöver dock inte nödvändigtvis komma från produkten själv. En produkt med anpassningsbar form som tillåter olika arbetsställningar skulle möjliggöra för användaren att själv variera och upprätthålla god ergonomi. (Kontorscyklar kan...
	Det finns därför produkter som aktivt driver användaren till att upprätthålla god ergonomi. Vi benämner detta aktiveringsmedel för reaktiv. Denna typ av produkt kräver att användaren aktiverar olika muskelgrupper för att parera en instabilitet eller f...
	Vid reaktiv aktivering kan användaren betraktas som komponent, eller som sekundär. Som komponent krävs deltagande för att upprätthålla funktionen, t.ex. vid bruk av löpband och balansbollar. När användaren är sekundär krävs ingen reaktion från använda...
	Med detta funktionsträd som ramverk förtydligades förhållandet mellan människan och stolen, samt förenklades systematisk utforskning av idéer. Nästa steg blev att definiera olika tänkbara egenskaper och funktioner för stolen och skissa utifrån dem.
	Funktionstabell

	Denna tabell användes därefter som grund till en mer indelad idégenerering. För varje funktion skissades idéer fram. Detta resulterade i en stor mängd delkoncept, som sedan betygsattes efter hur bra de uppfyllde funktionen de skapats för. De bästa del...
	Tabell 1 Funktionstabell
	HF - Huvudfunktion, N - Nödvändig, Ö - Önskvärd
	Figur 8 Skisser från idégenerering
	Av de återstående delkoncepten framstod transformerande stolskoncept som mest lovande. Dessa är stolar som kan anta flera former med ergonomiskt fördelaktiga egenskaper. Litteraturstudien uppdagade nämligen att större ställningsmångfald krävdes. Det r...
	Idéer för beteendeförändring
	En av de större källorna till problem som uppfattats var människors sittvanor, och den försenade effekten vid dåliga sittvanor. Om en person inte upplever problem i dagsläget, kanske tanken inte faller in att problem kan uppstå långt senare. Det disku...
	Haptisk feedback
	En inbyggd taktil respons som främjar interaktioner med stolen. Exempelvis, skulle ett tillfredställande klick kunna ackompanjera växlingen mellan olika ställningar för att motivera användaren.
	Visuell feedback
	Användarna behöver påminnas om att växla ställning, tills de har bildat vanan att göra det själv. Det får inte avbryta eller störa arbetet, då det bör vara användarens initiativ och medvetna val att växla. En metod skulle vara att låta ett placera ett...

	Koncept
	Bland idéerna som tagits fram, valdes de tre koncepten som hade störst potential. Två utav dessa främjar växling mellan vedertaget ergonomiska ställningar, och det tredje tar sig an den sittergonomiska kunskapsbristen hos användarna.
	Tri-cylinder
	Detta stolkoncept fokuserar på sätesuppbyggnaden, och möjligheten att enkelt byta ställning. Sätet är uppdelat i två delar, en flexibel sits, och ett par stöd. Se Figur 9 för sätets två lägen. I nedfällt läge fungerar sätet som en sedvanlig kontorssto...
	Fold-up
	Detta koncept består av ett ryggstöd och ett sittstöd, som i utvikt läge används som en vanlig kontorsstol. När användaren vill skifta till en halvstående ställning, kan hen vika ihop båda delarna så att de bildar en sadelstol, illustrerat i Figur 10....
	Figur 9. Koncept 1 - Tri-cylinder
	Figur 10. Koncept 2 – Fold-Up
	Color Scale
	Ett av de stora problemen med sittergonomi är kunskapsbristen. Color Scale är ett system som är tänkt att underlätta korrekt inställning av stolar, bord och dator vid arbetsstationen, på ett individanpassat sätt. Figur 11 anger hur processen går till.
	Figur 11. Ett diagram för Color Scale-processen (färgtest)
	Med detta system integrerat i stolen får användaren snabb överblick av inställningarna, och kan identifiera om stolen är korrekt inställd i det fall att någon annan lånat den. Varje inställning förklaras även för användaren på tre nivåer, så att använ...
	Systemet kan integreras i nya stolar, men det finns potential att utveckla en fristående lösning som kan anpassas på alla stolar och kontor. En vidare tanke är att Color Scale kan utformas likt ett paket som överlåts till en kontorsansvarig, som utbil...
	Detta koncept kan därför ta formen av ett helt kit:
	 Utbildningsmaterial och färgtester
	 En nyproducerad stol med markeringar inbyggda.
	 Ett markeringskit för stol och skrivbord som kan klistras på vägg, bord och stol som referens vid reglagejustering.

	Konceptval
	För att utvärdera koncepten gentemot varandra användes en viktad beslutsmatris, som finns presenterad i Tabell 2 nedan. Kriterierna viktades som följande:
	 Aktivitet (5): Litteraturstudiens resultat betonade vikten av dynamiskt arbete. Kriteriet avser produkter som ser till att användaren ändrar ställning regelbundet, samt gör det enkelt.
	 Hållning (3): En viktig aspekt, men av lägre vikt då aktivitet har större positiv effekt.
	 Justerbarhet (3): Kan anpassas till en stor mängd kroppstyper. Detta minskar antalet separata modeller nödvändiga för produkten.
	 Användarvänlighet (5): Koncepten konkurrerar med vanliga kontorsstolar, vars funktioner är få eller simpla. Kriteriet värderar hur lätt konceptet är att förstå och använda.
	 Konstruktion (1): Konceptet måste gå att konstruera, men dess komplexitet bär ingen tung vikt i utvärderingen.
	Tabell 2 Viktad beslutsmatris
	Fold-ups betygsättning
	Stolens användning besatt en hög motivationströskel då skiftningen kräver att man ställer sig upp och viker ihop stolen, vilket fördelaktigt bidrar till mer kroppslig aktivitet. Sadelläget förbättrar användarens hållning. Ryggstödets form bör följa ry...
	Konceptets utseende ansågs även inte förmedla dess funktion tydligt. Av stolens utseende i hopfällt läge, kan användarna tolka det som att stolen riskerar öppnas. Vidareutveckling av konstruktionen och utseendet skulle kunna delvis minska det intrycket.
	Tri-cylinders betygsättning
	Det ansågs att detta koncept främjade användarens aktivitet mycket väl, då ställningsskiftningen var enkel och krävde lite ansträngning. Likt Fold-up förbättras användarens hållning i stolens sadelläge. Tri-cylinder uppnår det utan att ryggstödet behö...
	Color Scales betygsättning
	Color Scale var ett lovande koncept, men utgör snarare ett system än fysisk produkt, vilket lade det utanför projektets avgränsningar. Dess innovativa egenskaper kan dock implementeras i ett av de andra koncepten, och dess exakta utformning bör utfors...
	Tri-cylinder var den klara vinnaren då den medgav ett större antal sittställningar, och en mer intuitiv funktion och utformning. I slutändan skulle Fold-up krävt mycket efterarbete för att lösa dess konstruktionsproblem, som ryggstödets kurvning, vikt...
	Det bestämdes att vidareutveckla Tri-cylinder för att kunna utvärdera sätet och dess utformning samt bestämma en övergripande konstruktion som erbjuder funktionerna som skapats.

	Vidareutveckling
	Sätesutformning
	För att säkerställa att måtten som använts under sitsens utformning är anpassade för en bred skara människor användes data från:
	 Humanscale 2: Seating considerations av Niels Diffrient (1974),
	 Möbelråd av Sten Engdal & Erik Berglund (1961)
	 En antropometrisk studie som genomförts på svensk befolkning (Hanson, Sperling, Gard, Ipsen & Olivares Vergara, 2008).
	De viktiga måtten som erhölls var följande:
	 En sitslutning på 15 grader är nödvändig för en vanlig sits. (Diffrient, N. 1974)
	 Sätets framsida bör avrundas för att säkerställa att blodflöde i låren inte kapas (Berglund, E. & Engdal, S. 1961)
	 För att sitshöjdsintervallen ska kunna tillfredställa de kortaste användarna (5e percentilen kvinnor) i kontorsläge och de längsta användarna (95e percentilen män) i sadelläge beräknades den till att behöva vara minst 47 cm, och högst 97 cm. Detalje...
	 Basmodellerna på de flesta stolarna på marknaden har sitsar vars bredd är 60cm. Detta mått användes för konceptet. Mer utförliga mätningar och tester hade krävts för att finna en optimal måttsättning, men detta föll utanför projektets avgränsningar.
	Prototypbygge
	Nästa steg blev att undersöka upplevelsen av att sitta på en stol där sätet böjer sig, samt dess funktion. Det finns olika sätt att åstadkomma sätets flexion. En ursprungstanke var att sätet skulle vara beskuret på ett sätt som lät det vikas ned under...
	Plywood användes som basplatta till det nya sätet, och laserskärare till att skapa s.k levande gångjärn i träet. Figur 12 visar hur sätet blir böjbart efter skärningen.
	Med basplattan färdig, monterades den på den modifierade pallen. Figur 13 visar ett test av sätet. Upplevelsen var likt en sadelstol, och fungerar att sitta på. Det upptäcktes att plastpallens fäste sviktade bakåt eftersom viktfördelningen blir annorl...
	Figur 12. Levande gångjärn skärs ut ur sätets basplatta för att skapa böjbarhet
	Figur 13. Sittest av den modifierade pallen. Notera böjningen av sätets fäste.
	Det är viktigt att användarna litar på stolen de sitter på. En risk när stolens säte viks bakåt är att användarna känner sig otrygga och väljer en annan stol. Sedan finns en klämrisk mellan respektive ben och sätets mitt.
	Resultatet av prototypen ledde till beslutet att sätet ska vara ett helt stycke, som viker sig utan att delas. Vikningen skulle kunna åstadkommas med olika förstärkningar och försvagningar i sätets armatur.
	Det valdes även att utforska hur sätet ska vadderas för att fördela trycket på sätet utan att punktlaster uppstår. Efter granskning av olika sadelstoltillverkares information samt olika vetenskapliga källor fanns inga tydliga svar. Framförallt exister...
	Stödklämma
	Ett av kraven på stolen var att ansträngningströskeln ska vara låg. Det är vanligt att stolar har många reglage med otydlig funktion. Konceptstolens nya stödkomponent finns inte sen tidigare och dess justering behövde därmed lösas. En enkel mekanisk l...
	När användaren sitter på sätet sätts stöden under tryck, vilket spänner klämman ytterligare. Om stöden ska justeras, kläms de inåt för att klämman ska släppa. Figur 14 visar hur mekanismen justeras. En fördel med att höjdjusteringen är frilagd från sä...
	Det är tänkt att stödens egenvikt och klammerns vilospänning bibehåller deras höjd när de inte används. Klammern är även utformad på så sätt att stöden kan rotera för att låta användaren pröva olika sätt att sitta.
	Figur 14. Stöden trycks inåt för att spänna loss stödklämman
	Formspråk
	För att väcka intresse utan att avskräcka, behöver stolens utseende uppnå balans mellan det familjära och nyskapande. Det är viktigt för att användaren ska känna sig trygg i att utforska stolens funktion. Till en början genomfördes ytterligare skisser...
	Resten av stolens komponenter måste vara förenliga med sätet för att stämma överens med och förstärka sätets uttryck..
	Stolsben & Stödförbindelse

	Under genomförandet av SotA:n (inkl. besökten på Stockholm Furniture Fair) noterades en trend mot att ge kontorsmiljöer en mer personlig och hemmastadd känsla. Fler människor söker en miljö som de kan trivas i när de arbetar.
	Efter att ha granskat ett flertal stolar som förekommer i kontors- och hemmamiljö konstaterades att stolsbenen är en av de mest betydande skillnaderna. Stolar i hemmet har sällan hjul eller reglage. Det är nästan uteslutande kontorsstolar som använder...
	Stolsbenen formades för att spegla detta formspråk. Hjulen och stolsbenens gavs samma färg för att ge dem ett enhetligt uttryck. Hjulen förseddes med kapslar i radiellt borstat stål som ett subtilt komplement. Stolsbenen gavs ett svepande hölje för at...
	Figur 15. Kontorsstolar och hemmastolar
	Figur 16. Wingseats stolsben samt stödfäste
	Sitshöjdsreglage

	Det beslutades att sitthöjdsreglagets skulle placeras på framsidan av sitsen, för att vara lättåtkomlig och lättbegriplig. I detta ändamål togs ett initialt semiotiskt koncept fram för handhavande området på reglaget. Resultatet redovisas i Figur 17.
	För att tydligt indikera ett greppområde och en dragningsriktning erhålls en urgröpning och ett glapp. Vid uppdragning sluts glappet så att reglaget bildar en hel cirkel. För att skapa ett återkommande mönster i produktens design utformades reglaget ä...
	Figur 17. Reglage-design

	Slutkoncept: Wingseat
	Det slutgiltiga konceptet döptes till Wingseat och innefattar sitsen, dess stöd och stolsbenen. Stolens utformning tar hänsyn till att rygg- och armstöd ska kunna fästas på den. Stödens närmare utformning ligger utanför projektets ram.
	Design
	I Figur 18 redovisas stolens slutgiltiga design. Ryggstödet i figuren är enbart ett exempel på hur ett sådant skulle kunna se ut monterat på sitsen. Konceptet håller en balans mellan enkelhet och säregenhet, för att inte avskräcka användaren och ändå ...
	Säteskonstruktion
	Sätet är konstruerat så att det är fast baktill, och mitt fram (ett T-format område, likt en sadelstol). Vid främre hörnen - där användaren har sina lår - är sätet flexibelt, så att det böjer sig ned av användarens egenvikt. Fördelningen av dessa områ...
	Figur 18. Sätets flexande områden (streckat)
	i vilande läge (vänster) och böjande läge (höger)
	Figur 19. Slutgiltig design (vänster) med namngivna komponenter (höger)
	Lägen
	Konceptet erbjuder två principiella lägen: nedsänkt då stöden befinner sig under sitsen, och upphöjt, då sitsen och stöden särats från varandra.
	I nedfällt läge kan sitsen användas precis som en vanlig kontorssits. Användaren sitter långt bak i sitsen, med sätet vid en höjd som medför att säteskanten inte kapar blodflödet i låren. När användaren sedan önskar byta ställning, höjs sätet med ett ...
	Eftersom sitsen och stödens höjd kan justeras oberoende och steglöst finns möjligheten att hitta andra sätt att sitta på stolen. Stöden kan i nedsänkt läge användas som fotstöd, och kan också roteras för att erbjuda andra typer av stödytor. Figur 20 v...
	Ergonomi
	Stolen förebygger värk och obehag som följd av stillasittande och ofördelaktig hållning genom att erbjuda användaren ett simpelt sätt att växla ställning, samt ett hållningsstyrande läge. I sätets upphöjda läge svankar användaren, vilket styr in ryggr...
	Sätets kant är avrundad för att reducera trycket under låren och därmed inte förhindra blodflödet. I sitt nedfällda läge begränsar sätet inte hur användaren sitter, utan låter användaren variera som den vill.
	Figur 20. Stolens två lägen, exempel på böjning

	Diskussion och vidareutveckling
	Ergonomiska stolar är komplicerade, vilket medför att färdigställningen av en färdig produkt utifrån detta koncept skulle kräva mycket vidarearbete inom konstruktionslösningar, materialval och semiotik. Tänkbara vägar dessa utvecklingsspår skulle kunn...
	Konstruktion, materialval & pris
	Stolens konstruktion måste inledningsvis erbjuda samma funktionalitet som befintliga kontorsstolar i sitt infällda läge. Detta innebär att användaren ska kunna vinkla och röra sig i den. Stöden måste därför kunna röra sig med sätet, då de utgör sätets...
	Olika varianter och prototyper på sätets konstruktion bör utvärderas. Sätet kan konstrueras i ett stycke böjbart material som sedan kläs. Ett säte i skum kring en böjbar ram med varierande flexibilitet via förstärkningar och försvagningar är också en ...
	Krav på de valda materialens livslängd och slitage kan variera beroende på produktens prisklass. Likt många befintliga stolsmodeller är det dock tänkbart att sitsen skulle kunna förekomma i olika modeller beroende på kundgruppens krav på bland annat p...
	Vaddering- och sitsutformning
	Sitsens vaddering måste utformas så att den reducerar punktlaster i nedfällt läge såväl som sadelläge för att säkra komfort och fritt blodflöde. Det finns ingen etablerad metod för att utveckla dessa säten, men ett tillvägagångssätt är att iterera fra...
	Prototyper i verklig skala skulle behöva tas fram för att testas utav många användare, och sedan itereras och åter testas i flertal vändor. Detta skulle eventuellt leda till slutsatsen att fler sitsmodeller för ett bredare spann kroppstyper skulle beh...
	Stöden och sitsens tjocklek behöver även tillåta användaren att tippa bak sina fötter under stolen, för att enkelt kunna ställa sig upp. I det nuvarande konceptet kan detta eventuellt bli svårt för kortare användare, men detta skulle behöva testas.
	Stödhållarna & Gasfjäder
	I deras nuvarande form tar stödhållarna upp mycket plats i höjdled, vilket inte är nödvändigt, och begränsar minimihöjden. Klämmans mekanism förlitar sig dock på hävarmen mellan fästena och stöden, vilket innebär att den skulle behöva konstrueras anno...
	Den nya konstruktionen bör också omformas så att den är mekaniskt frilagd från gasfjäderns rörelse vid justering av säteshöjden. Exempelvis skulle den kunna monteras utanpå en modifierad variant av gasfjäderkolvens cylinder.
	Då stolen ska kunna erbjuda ett större spann höjdnivåer måste dess gasfjäder vara längre än de hos vanliga kontorsstolar. Detta medför att den nuvarande utformningen på stolsbenen borde justeras för att integrera en sådan.
	Semiotik
	Säte & Stöd

	Då konceptets funktion är väldigt okonventionell behövde dess semiotik beaktas. Användaren ska vara förberedd på att sitsen sviktar och inte överraskas negativt. Användaren ska förstå stödens multifunktionalitet som sätes- och fotstöd. För att förtydl...
	Color Scale

	Potentialen att vidareutveckla ett grafiskt kommunikationssystem för ergonomiska principer var stort men föll tyvärr utanför projektets tidsbegränsningar. Det skulle dock vara ett väldigt passande tillbehör till detta stolskoncept.
	Reglage

	Eftersom stolens utseende och funktion är okonventionell är det viktigt att all interaktion med den känns intuitiv. Som utgångspunkt, placerades sätets höj- och sänkreglage på framsidan i mitten. Det är en lättåtkomlig placering och ger ett naturligt ...
	Övriga komponenter

	Tillsatser som arm- och ryggstöd föll inte inom ramen för projektet men går att konstruera. Det finns plats på sätets baksida för att montera ryggstöd, varpå armstöden också kan fästas. Reglagen till dessa behöver integreras i komponenterna, då de sku...
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	Bilaga 1: Antropometrisk beräkning
	Det fanns inte direkta antropometriska mått på människor sittande i sadelstol, så en approximation för mark till bål måttet behövde tas fram. I Figur 1 nedan framgår det hur en 130-graders benvinkel antogs vid detta mått. Detta för att denna vinkel an...
	Figur 1. Schema av använda mått vid antropometri.
	Datan som användes i beräkningen togs från en antropometrisk studie genomförd på svensk befolkning0F . I Tabell 1 nedan finner man de slutgiltiga måtten som användes. Måtten som erhölls avrundades till 47 respektive 97 cm.
	Tabell 1 Antropometrisk data från svensk studie genomförd 2009 (mm)




