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Introduktion
Att hitta en arbetsstol som passar till storlek, kroppsform och sittande har varit
svårt för kvinnor som tillhör normal längd eller som är kortare än normalt. Dagens
arbetsstolar är ofta stora, tröga och otympliga. Utbudet av arbetsstolar är i storlekar
som går från mitten till större medan de små alternativen är ytterst begränsade.
Det är lättare att passa i något som är för stort än att passa i någonting som är för
litet. Följden blir att mindre kvinnor inte hörs och syns i sina stora arbetsstolar.
Det finns till och med en studie som indikerar att trots att mindre, kortare kvinnor inte
uppfattar en normalstor arbetsstol som direkt obekväm så upplever de sig däremot
som mer trötta än sina längre kollegor efter en period av sittande. Överlag visar
samma studie att längre/större kvinnor upplever större bekvämlighet i dagens utbud
av arbetsstolar än de som är kortare och mindre. (Helander och Zhang, 1997).
I startskedet av projektet ”Lei” hölls en workshop för en grupp verksamma
ergonomer med frågeställningen om de observerat skillnader i kvinnligt och manligt
sittande. Svaret blev ett enhälligt ”ja”. Möjliga förklaringar till detta diskuterades och
kunde delas in i två grupper; antingen bestod dessa skillnader i fysiologiska olikheter
eller på att stolarnas dimensioner var för stora. En efterföljande och fördjupande
litteraturstudie genomfördes och resulterade sedan i de designkrav som ligger till
grund för arbetsstolen Lei.

Vad händer när vi sitter?
Innan vi börjar se till hur kvinnor och män skiljer i sitt sittbeteende är det viktigt
att först ha god kunskap om vad som händer över huvudtaget när människan,
oavsett kön, sitter.
Människan är den enda varelsen på jorden som har en upprätt hållning, alla
rörelser som avviker från denna upprätta position är avvikelser från kroppens
neutrala läge, det vill säga avvikelser från den position i vilken kroppens olika delar är
under minst skadlig belastning.
När vi sätter oss händer följande: tyngdpunkten i kroppen flyttas framför kroppen;
vinkeln mellan lårben och rygg minskar och en rotation sker i höftleden; bäckenet och
sacrum roterar bakåt; ryggraden plattas ut i svanken; muskulaturen runt höftleden
och på baksidan av lårbenet dras ut; musklerna i ryggen aktiveras för att hålla en
upprätt position; vätskeinnehållet i mellankotsskivorna pressas samman till diskens
bakre kant; fett, muskler och blodådror pressas undan och samman och sittknölarna
exponeras under stussen.
Tyngdpunkten
Då människan går från en stående position till en sittande flyttas tyngdpunkten
(balanspunkten) i kroppen framåt. I stående är gängse uppfattning att tyngdpunkten
löper rakt genom kroppen.

Tyngdpunkten i kroppen vid stående.

Sittställningarna
I sittande position varierar tyngdpunkten med olika sittställningar och kan
delas upp i tre olika grupper:
CG

1. Den aktiva
2. Den upprätta
3. Den bakåtlutade sittställningen
I den aktiva sittställningen, vilken kan intas genom att antingen rotera bäckenet
framåt och hålla ryggen rak eller genom att bara flexa ryggen, ”säcka”, är
tyngdpunkten framför sittknölarna och mer än 25% av kroppsvikten förmedlas via
fötterna ned i golvet. Denna sittställning är den vanligaste i dagens datasamhälle då
arbetsuppgifterna i första hand bestämmer vilken arbetsställning vi intar. Hela 45%
av vår sittande tid lutar vi oss över ett arbetsbord. 26% av tiden sitter vi upprätt.
Endast 15% av vår arbetsdag sitter vi i bakåtlutad arbetsställning. (Dowell et al.,
2001)
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I den upprätta sittställningen är tyngdpunkten i linje med sittknölarna och cirka
25% av kroppsvikten förmedlas via fötterna ned i golvet.
I den bakåtlutande sittställningen, vilken kan intas genom att antingen luta bakåt
eller rotera bäckenet bakåt och samtidigt flexa ryggen, är tyngdpunkten bakom
sittknölarna och mindre än 25% av kroppsvikten förmedlas via fötterna ned i golvet.
(Schoberth, 1962; Eklund, 1986).

Tyngdpunkten i kroppen i olika sittställningar. (Schoberth, 1962)

Rotation av bäckenet och sacrum
Förutom att tyngdpunkten i kroppen flyttas händer en rad andra fenomen. Om
vi intar den upprätta sittställningen med ryggen rak och lårbenet parallellt med
golvet då krävs en rotation i höft- och knäled motsvarande cirka i 90°. Men enbart
70% av den rotation som krävs för lårbenets position sker i höftleden (Corlett,
2006), resterande sker i bäckenet och i det partiet av bäckenet som förbinder
med ryggraden, även kallad Sacrum. Då sacrum roterar dras ryggraden med och
ländryggens kurvatur (svank) plattas ut (Keegan, 1953; Bridger, 1988). En vidhållen
svank är en grundförutsättning för ett sunt (riskfritt) sittande.

Rotation av bäckenet

Hamstrings och höftböjarna
Bäckenets position är ett resultat av samarbetet mellan muskulaturen på lårbenets
baksida (hamstrings) och de utmed höften (höftböjarna). Beroende på dessa
musklers längd och elasticitet tvingas bäckenet till olika grad av bakåtrotation.
Ett sätt att minska längden på hamstrings är att vinkla underbenet under sitsen
eller luta ryggen bakåt. Ett sätt att minska längden på höftböjarna är att vinkla sitsen
mer framåt. Mindre stress på dessa resulterar i en mer upprätt sittställning och en
bibehållen svank (Link et al, 1990; Bridger et al, 1992).
Tryckfördelningen
Vad gäller fördelningen av kroppsvikten då vi går från stående till sittande flyttas
denna från fötterna till främst sittknölarna under stussen, lårbenens undersida
och ryggen; beroende på sittställning. Stussen och ländryggen är mer tåliga för
belastning än de övriga delarna.
I den aktiva sittställningen är trycket främst fördelat över lårbenens undersida
och fötterna.
I den upprätta sittställningen tar sittknölarna större delen av belastningen,
närmare 67% av kroppsvikten finns koncentrerat på en yta motsvarande 8% av
kontaktytan med sitsen.
I den bakåtlutade sittställningen fördelas trycket mellan främst
sätesmuskulaturen och ryggen.

Hamstringsmusklerna och höftböjarmusklerna

(Swearing et al., 1962; Minami et al., 1977, Helbig, 1978; Daniel & Faibisoff, 1982;
Zacharkow, 1988).
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Trycket på mellankotsskivorna
I likhet med den muskulära aktiviteten som ökar då vi sätter oss ned ökar även
trycket på mellankotsskivorna, och detta avsevärt i jämförelse med stående. Trycket
varierar självfallet beroende på sittställning och är som mest i den aktiva och avtar
linjärt med ökad bakåtlutning (Andersson et al. (1974).
Disktrycket påverkas ytterligare av svankstödets utformning. Ett svankstöd
motsvarande 4cm avlastar mest genom att återställa svanken till det läge som mest
efterliknar den stående positionen (Andersson et al. 1974). Epidemiologiska studier
visar att risken för besvär i ryggens nedre del ökar om ryggen ej stöds upp av ett
svankstöd. (Chen et al, 2005; Tsuji et al, 2001; Adams et al., 1999)
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Ryggmuskulaturen
De djupa ryggmusklerna visar på en större aktivitet då vi sitter och i likhet med andra
strukturer påverkas dessa av vilken sittställning vi har. I stående ställning samarbetar
ryggmusklerna med magmusklerna och mycket lite ansträngning krävs då stor del av
kroppens upprätta hållning bärs upp och balanseras på ryggraden. Men i samband
med att tyngdpunkten förskjuts måste musklerna i ryggen kompensera för den
förskjutning som sker. I den aktiva och den upprätta sittställningen är belastningen
på rygg-muskulaturens som störst, ju mer framåtlutad överkroppen är desto tyngre
blir den (Andersson et al., 1974).
I den bakåtlutade sittställningen krävs minst av våra djupa ryggmuskler. En lätt
bakåtlutning på bara 10-20° (dvs från en sittposition från 90° till 110°) minskar den
muskulära aktiviteten med hela 40% (Andersson et al. 1975).

Detta händer när kvinnor sitter
Kvinnor intar ett mer upprätt sittande, är mer statiska i sitt sittande, varierar mindre
vinkeln mellan rygg och höft, brukar ryggstödet i mindre utsträckning samt placerar
sin tyngdpunkt längre fram på stolens sits. Kvinnor arbetar mer aktivt med sin
ryggmuskulatur och har en effektivare tryckfördelning på lårbens undersida.
Anatomiska skillnader
Kvinnor är generellt sett kortare, lättare och har mindre muskelmassa. De bär på
relativt sett mer kroppsfett och fettet är mer jämnt fördelat över kroppen. Kvinnor
har bredare höfter, smalare axlar, kortare ben och mindre muskelmassa i de övre
extremiteterna. Deras skelett är lättare och väger i snitt 2.8kg i motsats till det
manliga som i snitt väger 4 kg (Heymsfield et al., 2005).

Kvinnlig normalfördelningskurva för längd = ljusgrön
Manliga normalfördelningskurva för längd = mörkgrön

Fysiologiska skillnader
Kvinnor och män påvisar inga skillnader i sin hållning i vanligt upprätt stående.
Vinklarna mellan höft, knä och fotled är desamma. Skillnader uppstår dock då
kroppen sätts i rörelse.
I sittande uppstår skillnaderna redan i sittrörelsen. Kvinnor behåller en upprättare
position då de går från stående till sittande, d.v.s. det kvinnliga bäckenet roterar mindre
bakåt och kvinnor behåller sin svank bättre (Bridger et al., 1992; Gregory et al., 2005;
Dunk och Callaghan, 2005). Över tid tenderar kvinnor att öka sin framåtlutning av
överkroppen i motsats till män vilka intar motsatt position av ryggen (Beach et al.,
2005). Kvinnor tenderar att placera både tyngdpunkt och höftled framför stolens
tiltfunktion, d.v.s. långt fram på stolssitsen. Män använder i större utsträckning stolens
ryggstöd och intar en bakåtlutad sittställning med tyngdpunkt och höftled placerad
bakom stolens tiltfunktion (Dunk och Callaghan, 2005). Vidare tenderar kvinnor i
motsats till män att vara mer statiska i sitt sittande och med mindre variation i vinkeln
mellan rygg och höft (Dunk och Callaghan, 2005).
Förklaringarna till ovan nämnda skillnader i sittbeteende kan vara flera. Studier
utförda på ryggmuskulaturens uthållighet visar att kvinnor är svagare men uthålligare
(Umezu et al. 1998; Kankaanpää et al., 1998; Lariviere et al., 2006). En annan
förklaring kan antas vara att kvinnor är rörligare i ländrygg och höftled (Khalvat et
al., 2003; Moes 2007) samt att de trots ökad rörlighet upplever större obehag då
kroppens leder avviker från sina neutrallägen (Kee och Karwowski, 2004).
Fortsättningsvis visar data om tryckfördelning och tryckintensitet på sittknölarna
och lårbenens undersida att förutsättningar är mycket olika mellan kvinnor och män.
Det bredare bäckenet och den mjukare välvningen på sittknölarna medför att vikten
fördelas bättre hos kvinnor än män (Dunk och Callaghan, 2005; Vos et al., 2006;
Caracone och Kieir, 2007; Moes, 2007).

Manligt respektive kvinnligt bäcken

En annan förklaring kan vara att kvinnors lättare överkroppar inte väger lika mycket
som männens och inte kräver lika stor ansträngning att hålla upprätt. Som exempel,
hos män minskar belastningen på ryggens diskar linjärt med ökad bakåtlutning
och avtar med upp till en tredjedel. Kvinnor å andra sidan visar inte någon märkbar
tryckavlastning efter en bakåtlutning på 110° (Vos et al., 2006; Moes, 2007).

En bra arbetsstol för kvinnor
Med anledning av de skillnader i sittande som råder mellan kvinnor och män bör
även arbetsstolarna utformas något olika. Förutom att det råder skillnader i den
belastning som uppstår då de två olika könen sitter, ser troligen även upplevelsen av
god sittkomfort olika ut. Som exempel medför kvinnors upprätta sittande att ryggens
muskulatur belastas mer och därför i större utsträckning påverkas av långvarigt
sittande. Upplevelsen av diskomfort vid sittande kan således troligen härledas till
muskulär trötthet i större grad än hos män.
Bruket av ryggstödet är här avgörande för en större sittkomfort hos kvinnor och kanske
skulle bruket av ryggstödet vara större om ryggstödet följde med längre fram, istället
för att sitta i en vinkel på 90 – 110° från sitsen, som det gör idag. Kvinnor upplever
större obehag i leder inom ett mindre rörelsespann än män. Att förlora sin svank samt
sitta med en mindre höftledsvinkel än 90° anför att kvinnor sitter längre fram på sitsen
samt öppnar upp vinkel mellan rygg och höft genom att skjuta under benen under
stolsitsen och inta ett upprätt sittande med tydlig svank. Ett mindre sitsdjup eller en
främre kant som enkelt kan vinklas ned och gör det möjligt att skjuta under benen,
istället för att flytta sig fram på sitsen, kanske skulle öka bruket av ryggstödet.

Därför har vi utformat Lei – världens första arbetsstol gjord för kvinnor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsstolen är mindre – kvinnor är i regel mindre än män.
Bakåttilt på 110°, behöver ej vara längre.
Tiltens känslighet fungerar för en vikt ned till 43kg
Tiltens relation mellan sits och rygg skall vara relativt förutbestämd,
synkron gunga. Sitsen skall luta ca 5° bakåt vid bakåtlutning.
Sitsens främre kant skall vara rundad ev. även kunna vinklas ned.
Låg rygg, dvs. ej högre än till skulderbladen, enligt studier helst ca
6cm under skulderbladen.
Rygg som skjuter längre fram på sitsen så att ryggstöd kan erhållas
även i en mer framåtlutad position.
Armstöd som kan höjdregleras.
Sitsen skall vara plan så att trycket centreras till sittknölarna.
Trycket på sittknölarna skall ej vara mer än 14,24mm/Hg högre än de
tryckvärden som erhålles på gängse arbetsstolar.
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