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Förord

På uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-

nämnd (TYA) utför statens väg- och trafikinstitut (VTI)

en undersökning av yrkesförarnas fysiska arbetsmiljö.

Första etappen behandlar bussförarnas arbetsmiljö. De

fortsatta studierna kommer att omfatta förarmiljön i

taxi, trafikskolebilar, lastbilar, arbetsmaskiner samt

specialfordon.

De olika faktorer som studeras är klimat, vibrationer,

buller, infraljud, stolens utformning och egenskaper,

förarplatsens utformning i övrigt, sikt, belysning,

övriga arbetsuppgifter samt effekter orsakade av for-

donens åldring.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för

kravspecifikationer för miljöerna i de olika fordons-

slagen°

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskydds-

fonden. Metodutveckling bekostas av VTI.

De försök som redovisas i denna rapport bygger på

idéer från Sven Dahlstedt (då VTI, nu FOA 56), som

också bidragit med det avsnitt under rubriken Bakgrund

som behandlar "naturlighetens" betydelse.

Försökens praktiskadel har genomförts vid K-konsult

(Stockholm) under ledning av Nils F Petersson.
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Bussförares arbetsmiljö: Stol

av Carl-Adolf öström
Statens väg" och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

REFERAT

I denna rapport redovisas en litteraturstudie och en

serie försök. I det första försöket har sökts utröna

hur stolens inställning varierar vid inställning

från samma respektive olika utgångslägen. Försök tvâ

rör användningsordning/-frekvens för olika stolreg-

lage. Tre av försöken rör naturligheten mellan ut-

formning/placering och funktion/manövrering hos sto-

larnas reglage. Det sista försöket rör upplevda

manövreringskrafter för reglagen. I två bilagor ges

en sammanfattning av fysiologiska och antropometriska

rekommendationer ur litteraturen.
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II

Working environment of professional bus drivers: Seat

by Carl-Adolf öström
National Swedish RoadenulTraffic Research Institute

S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

In this report a literature survey and a series of

experiments are presented.

In the first experiment the variations in the position

of tim: seat, with repeated adjustments from the same

and different initial positions, were studied. In the

second experiment an attempt was made to establish

how many, which and in which sequence, adjustments

were made.

In three experiments the natural relation between

design/location and functioning/operation of the

seat controls was studied. The last experiment is

a study of the experience of necessary forces of

Operation for the seat controls.

In two appendices a summary of physiological and

anthropometrical recommendations from the literature

are given.
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III

Bussförares arbetsmiljö: Stol

av Carl-Adolf Öström
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Som ett delprojekt (stol) i projektet Yrkesförares

arbetsmiljö har en litteraturstudie och en serie för-

sök genomförts.

Två av försöken har gett information av baskaraktär.

Försök 1 visar att inställningen varierar ganska

kraftigt vid upprepade inställningar från samma ut-

gångsläge. Vid inställning från olika utgångslägen

visar resultaten att utgångsläget påverkar den efter-

följande inställningen.

Med försök 2 har sökts utröna hur många, vilka och i

vilken ordning inställningsmöjligheter utnyttjas.

Resultaten ger en grupp om fem inställningsmöjligheter

som utnyttjas i första hand och mest frekvent.

Tre av försöken rör naturlighet i relationen mellan

placering/utformning och funktion/manövrering hos sto-

larnas reglage. Resultaten visar att alla de i försöken

ingående stolarna uppvisar ett eller flera reglage som

brister i denna "naturliga" relation. Försöken har

genomförts med två olika grupper försökspersoner dels

oerfarna (med avseende på tunga fordon), dels profes-

sionella bussförare. Andelen felbedömningar var mindre

för bussförarna mensamma felbedömningar gjordes som

av oerfarna försökspersoner. Dessutom har den tidigare

erfarenheten i vissa fall inverkat negativt.

Vidare ges riktlinjer för utvärdering av "naturlighets"-

försök utförda med någon av de använda metoderna.
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IV

Slutligen har ett försök gjorts för att utröna hur

försökspersonerna upplever erforderliga reglerings-

krafter. För en tredjedel av reglagen bedömdes kraf-

terna som stora.

I bilagor ges dessutom en sammanfattning av fysiolo-

giska och antropometriska rekommendationer ur littera-

turen.
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Working environment of professional bus drivers: Seat

by Carl-Adolf Öström
National Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING

SUMMARY

As a part of the project Working environment of pro-

fessional drivers, a literature study and a series of

experiments were carried out. Two of the experiments

provided information of basic character.

The first experiment shows that the (adjusted) posi-

tion of the seat varied substantially with repeated

adjustments from the same initial position. It was

also shown that the initial position of the seat

also affects the following (adjusted) position. In

experiment two anattempt was made to establish how

many, which and in which order, adjustments were

used. The results indicate a group of five adjustments

used most frequently.

In three experiments tha natural relation between

design/location and functioning/operation of the

controls of the seat was studied. The results show

that all the investigated chairs have one or more

controls which are deficient in this respect.

These three experiments were carried out with two

groups of subjects, unexperienced and professional

bus drivers. The same effects were found in the two

groups, although less pronounced for the professional

drivers. Cases were also found where the former

experience had a negative effect.

Outlines for the evaluation of experiments of this

type are also given.
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VI

An experiment was also carried out concerning the

experience of necessary forces of operation for the

controls. For one third of the controls the subjects

experienced the necessary forces to be considerable.

In two supplements a summary of the literature con-

cerning the physiology of Sitting humans and recommen-

ded dimensions for chairs are given.
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BAKGRUND

Den som försökt sätta sig in i problemområdet sitt-

ställningar, stol, dess inställning och manövrering

torde, åtminstone till en början, bli ganska för-

virrad.

Inom Vissa delar av problemområdet, t ex rekommenderad

sittställning, finns en uppsjö av data, medan andra

delar, t ex placering och manövrering av stolarnas

reglage, över huvud taget inte tycks vara beaktade i

de undersökningar som gjorts. Till yttermera visso,

vilket bidrar till att öka förvirringen, existerar

ett utbrett tyckande kring dessa frågor med många

olika åsikter representerade.

Det finns bara en punkt på vilken alla tycks vara

överens, att stolfrågan är långt ifrån löst..Alla,

fabrikanter, bussköpare och förare är också, trots

skilda utgångspunkter, intresserade av ett bättre

underlag för den framtida utvecklingen.

Bussföraren är, i likhet med många andra förargrupper,

i stort sett helt hänvisad till en sittande arbets-

ställning. Stolen är därför,och upplevs också som,

av central betydelse i förarnas arbetsmiljö. En dålig

arbetsställning kan yttra sig som besvär från, eller

sjukliga förändringar i, bl a nacke och rygg.

Flera aktuella svenska undersökningar visar också på

en hög frekvens av rygg- och nackbesvär bland buss-

förare.

I en undersökning gjord vid Stockholms Universitet

(Aronsson och Barklöv 1980) som omfattade 1 019 hel-

tidsanställda bussförare i Stockholm, Göteborg, Malmö,

Uppsala, Helsingborg och Umeå fann man en mycket hög

besvärsfrekvens.
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Som jämförelsegrupp användes TCO-organiserade tjänste-

män (skrivbordsarbetare) som i en tidigare undersökning

svarat på exakt samma frågor.

I bussförargruppen uppgav 27% att de ofta hade värk i

nedre delen av ryggen och 24% uppgav att de ofta hade

värk i övre delen av ryggen. För kontrollgruppen gällde

att 13% ofta besvärades av värk i nedre delen av ryg-

gen och 9% uppgav att de ofta hade besvär från övre

delen av ryggen.

Var fjärde bussförare hade alltså ofta besvär från

nedre delen av ryggen medan motsvarande del för kon-

trollgruppen var var nionde. Ungefär samma prOportio-

ner gällde för dem som uppgav att de ofta hade besvär

från övre delen av ryggen. Det är dock, tyvärr, omöj-

ligt att göra en sammanslagning av siffrorna i syfte

att kunna uttala sig om hur stor del av de tillfrågade

som över huvud taget hade ryggbesvär.

I en annan undersökning, omfattande postens diligens-

förare i Jämtlands län (Cleryd m fl 1979), fann man

också en hög frekvens av ryggbesvär. Vid jämförelse

med en grupp statstjänstemän (skrivbordsarbetare) fann

man drygt dubbelt så många med ryggbesvär i gruppen

bussförare som i kontrollgruppen. Denna siffra kan dock

vara förhöjd beroende på att diligensförarna hanterar

mycket gods.
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Det är dock förhastat att påstå att alla dessa besvär

härrör från arbetsmiljöfaktorer. Man har i undersök-

ningarna ovan inte försökt skilja ut de skador/besvär

som orsakats av händelser utanför arbetet, vilket

naturligtvis skulle vara mycket svårt och behäftat med

stor osäkerhet.

Stolen ska naturligtvis inte åtgärdas enskilt. Man

måste beakta hela förarplatsen, alltså även reglage,

instrument, myntbord, biljettautomat etc, allt i

syfte att få en ergonomiskt riktig arbetsmiljö för

föraren.

En viktig detalj i detta sammanhang är att det i en

del fall inte är stolen som sådan, utan snarare förar-

platsens utformning i övrigt, som begränsar förarens

möjligheter att anpassa stolen till den egna kropps-

storleken. Ett exempel är att det är mycket vanligt

att man sätter en vägg, stång eller dylikt bakom fö-

raren som sitter så nära ryggstödet att den hindrar

föraren att utnyttja hela längdinställningsområdet.

Stolen uppfyller kanske alla krav man kan ställa på

en bra stol, men förarplatsens utformning i övrigt

hindrar föraren att utnyttja de möjligheter stolen

ger.

Det är också viktigt att övriga manöverorgan i bus-

sen inte begränsar inställningsmöjligheterna. Den

viktigaste begränsningen härvidlag, i dagens bussar,

är att ratten i de flesta fall inte är ställbar.

Som tidigare nämnts finns många undersökningar, svenska

och utländska, som behandlar dimensionering och in-

ställning av förarstolar.
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De flesta av dessa grundar sig på antr0pometriska

data, dvs man har beaktat krOppsmått när man rekommen-

derat lämpliga. stolmått. Det besvärliga med denna

metodik är att det ofta saknas antrOpometriska data

för enskilda användargrupper, t ex bussförare och att

man därför får dimensionera med hjälp av större under-

sökningar, exempelvis genom att utgå från de mått som

redovisas av Möbelinstitutet (1974). Detta kompliceras

dessutom ytterligare av att krOppsmåtten skiljer sig

från land till land. Det är tveksamt om en stol gjord

för förare i USA även passar svenska förare, då svenskar

t ex är längre än andra befolkningsgrupper.

Det är naturligtvis i stort sett omöjligt, framför

allt av ekonomiska skäl att göra en stol som passar

alla. Det är därför vanligt att man gör reglerings-

intervallen sådana att de passar 90% av den tänkta

användargruppen. Detta brukar genomföras på så sätt

att man bortser från de 5% som är minst och de 5% av

användargruppen som är störst, dvs lägger begränsning-

arna vid 5:e respektive 95:e percentilen.

Några av undersökningarna, se bilaga 1, grundar sina

resultat på fysiologiska mätningar. Man har då oftast

gjort elektromyografiska (EMG) mätningar. Med EMG

mäter man den elektriska aktiviteten hos muskler. Man

utgår ifrån att man vid minsta aktiviteten hos rygg-

musklerna också har minst belastning. Andra undersökare

har gjort mätningar på röntgenbilder för att konsta-

tera vilken ställning som ger minst belastning på ryg-

gen. Dessa arbeten kan snarast betecknas som grund-

forskningsinriktade. Det får anses som föga realistiskt

att använda dessa metoder när det gäller att utvärdera

en specifik stol.

För att göra praktiska utvärderingar har man, se t ex

Westerlund 1980, i stället ofta kompletterat ovan

nämnda antropometriska teknik med komfortbedömningar.
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Försökspersonerna har fått bedöma omregleringsinter-

vallen känns tillräckliga och har dessutom oftafått

avge ett "komfortbetyg" på stolen. Denna metodik tycks

vara den vanligaste när bussbolagen själva, ofta i

samarbete medqföretagshälsovården vid företaget, gjort

utvärderingar av olika stolar.

Ett flertal studier, varav de flesta utförts med någon

av ovanstående metoder, finns sammanställda, med till-

hörande rekommenderade dimensioner, i bilaga 3. De

flesta av dessa studier finns dessutom representerade

i en omfattande bibliografi av Ayoub m fl (1976).

En sammanfattning av "Sittandets fysiologi" ges i

bilaga 1 för den intresserade.

De flesta i dag förekommande stolar är, enligt upp-

gift från tillverkarna, konstruerade med utgångspunkt

från de krav som hittills ställts grundade på antro-

pometriska och fysiologiska data (se bilaga 7). Dess-

utom har utvärdering ofta skett genom bedömningar från

den tänkta användargruppen. Ändå tycks det, grundat på

diskussioner med förare, skyddsorganisationer och stol-

tillverkare, som om förarna utnyttjar' få av de möjlig-

heter till inställning som finns på en modern stol.

Orsakerna till detta förhållande har diskuterats. Det

vanligaste antagandet är att förarna inte har klart

för sig vikten av en korrekt sittställning och att man

således genom utbildning skulle kunna komma till rätta

med detta missförhållande. Andra förklaringar är att

endast ett fåtal ändringar behöver göras för att ställ-

ningen ska kännas bra eller att tidsbrist (pressad

tidtabell) gör att man inte tar sig tid att göra en

riktig inställning. Det kan dock finnas en enklare

åtgärd, att se till att stolens reglage har en naturlig

relation mellan placering, utformning och funktion.
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Kravet att ett reglage ska ha en "naturlig" relation

till sin funktion innebär två saker. Reglaget ska dels

vara så utformat och placerat att det klart framgår

vilken funktion det har. Det ska dels också manövre-

ras på ett sätt som är naturligt för denna funktion

och placering.

Redan ute i vardagslivet, där det inte är frågan om

några komplicerade tekniska arrangemang, varierar

denna "naturlighet" inom mycket vida gränser. Som

exempel kan man ta några av de anordningar som förekom-

mer för att öppna och stänga dörrar: Vanliga vinkel-

formade dörrhandtag torde vara ganska självklara både

vad gäller vad de ska användas till och hur de ska an-

vändas. För olika typer av knOppar och fantasihandtag

(särskilt på svängdörrar) kan det vara naturligt vad

anordningen ska användas till men inte hur, och på

t ex bildörrar, kylskåpsdörrar och andra skåpluckor

kan det vara svårt att ens hitta öppningsmekanismen

och ännu svårare att inse hur den fungerar.

Principerna om reglagens naturlighet fick en mycket

kraftig betoning för flygplansutformning vid slutet av

och efter andra världskriget, då man hunnit konstatera

lämpligheten av att ha exempelvis en framåtgående

reglagerörelse för att öka effektuttag och hastighet.

Under denna tid formulerades de grundprinciper rörande

naturlig reglagefunktion, vilka sedan har upprepats i

ett otal ergonomiskrifter, och som fortfarande måste

anses giltiga.

Sålunda gäller att ett reglage med naturlig funktion

ger:

- kortare latens- eller reaktionstid

- minskat antal felreaktioner/felbeteenden

- ökad hastighet och precision i reglagehanteringen

- snabbare/enklare inlärning

VTI RAPPORT 229



Dessutom gäller att kraven på "naturlighet" hos regla-

gen får ökad betydelse:

- med ökat antal reglage eller inställningsmöjligheter

- om användaren utsätts för stress eller hög arbets-
belastning

- om olika reglage inte används i samma sekvens hela
tiden

- om det förekommer avbrott i en arbetssekvens

- om de behövs i en nödsituation.

Parentetiskt kan anmärkas att den s k knobs-and-dials-

ergonomin under senare år har förlorat i status till

den s k systemergonomin, vilket torde vara en av orsa-

kerna till att dessa grundprinciper behandlas alltmer

styvmoderligt inom ergonomilitteraturen. Fortfarande

erhålls dock med jämna mellanrum illustrationer till

dessa principers betydelse, t ex när flygförare avfyrar

katapultstolen av misstag eller när bilförare förväx-

lar ljusomkopplare, vindrutetorkare och körriktnings-

visare.

Även om man är överens om att utformning och funk-

tion hos ett reglage ska vara naturlig så kan

problem uppstå att definiera vad som är naturligt

och graden av "naturlighet". I det avseendet brukar

man räkna med fyra nivåer av alltmer konstruerad

naturlighet. Gränserna mellan dessa nivåer är flytande,

men de renodlade fallen kan beskrivas ungefär enligt

nedan:

1. Stereotypier - härmed avses oftast sådana reaktio-

ner som spontant förekommer hos flertalet människor

i en population och som inte kräver någon form av

instruktion. För att betona det gemensamma hos

många människor brukar man ibland använda uttrycket

"populationsstereotypier". Dessa torde vara de

mest naturliga av alla reaktionsmönster, men de
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kan vara svåra att hitta och tillämpa i konstrue-

rade, tekniska sammanhang.

2. Direktrelationer - detta gäller sådana reglage

som har en mycket direkt koppling till sin funktion

-ofbaså.att man har översikt över orsak-verkanför=

loppet från reglage till utfall - och som är mycket

lätta att lära.

3. Praxis - med praxis avses att man utnyttjar eller

anknyter till sådana relationer som kanske inte är

helt självklara men som är så vanliga och välin-

lärda att de kan förefalla naturliga. Som exempel

på ensådan väletablerad praxis kan nämnas hand-

greppen för att öppna/stänga vattenkranar.

4. Standardisering - detta är egentligen inte någon

nivå på en "naturlighetsskala" utan snarare den

nödlösning som tvingas fram om det inte finns några

naturliga reaktioner eller förväntningar, eller

om det finns flera men motstridiga. Standardisering

är således en metod för att försöka skapa en praxis.

Man får också hålla i minnet att naturligheten kan

variera från grupp till grupp och att man därför får

vara noga med att definiera Vilken grupp som avses.

Detta gäller framför allt naturlighet på praxisnivå.

Ett exempel är att i bilar från vissa europeiska län-

der sitter reglaget för körriktningsvisaren på höger

sida om rattstången medan den på andra märken sitter

till Vänster. Här är det snarast fråga om nationell

praxis. Naturligheten har direkt betydelse för utnytt-

jandegraden. Betydelsen ökar också med minskande moti-

vation. Omvändningen torde också gälla - ökande natur-

lighet ger ökad motivation och därigenom högre utnytt-

jandegrad.
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Det låga utnyttjandet av inställningsreglagen är ett

problem vid bussförarstolar. Därför är det logiSkt

att uppmärksamma reglagens "naturlighet".

Såvitt oss bekant har inga undersökningar gjorts beträf-

fande reglagens naturlighet i förarstolssammanhang. I

fordonssammanhang, närmare bestämt för att ge underlag

för standardiserad reglageplacering på instrumentbräda

etc, har dock naturligheten utvärderats med beteende-

vetenskapliga metoder, se t ex Black m fl (1977).

De försök som redovisas i denna rapport har därför

inriktats på denna fråga - hur kan reglagens naturlighet

utvärderas i förarstolsammanhang. Ett försök har även

gjorts för att konstatera om professionella bussförares

resultat i dessa sammanhang skiljer sig från oerfarna

försökspersoners.

Dessutom har försök gjorts dels för att ge information

av baskaraktär - hur mycket varierar inställningen av

stolen, dels från gång till gång dels från olika ut-

gångslägen. Detta har betydelse för försöksutformning

och utvärdering av redan gjorda försök i detta samman-

hang. Ett ytterligare försök har gjorts för att utröna

hur många, vilka och i Vilken ordning inställningsmöj-

ligheter utnyttjas. Detta har betydelse t ex när man

önskar prioritera reglage avseende utformning och pla-

cering. Slutligen har ett försök gjorts för att ut-

röna hur försökspersoner upplever storleken på er-

forderliga regleringskrafter. Även detta torde ha be-

tydelse för utnyttjandegraden.
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10

FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Allmänt

Försöksserien genomfördes som fem delförsök. Varje

delförsök var utformat för att ge svar på en speci-

fik frågeställning enligt följande:

Försök 1

Försök 2

Försök 3

och 4

Försök 5

Försök 6

Hur mycket varierar inställningen vid upp-

repade inställningsförsök och hur påverkar

utgångsläget den följande inställningen?

Vilka regleringsmöjligheter utnyttjar

försökspersonerna och i vilken ordning?

Hur påverkar reglagens placering och ut-

formning försökspersonernas förväntningar

om dess funktion och manövrering?

Skiljer sig professionella bussförares

resultat från de oerfarna försökspersoner-

nas, dvs kan resultat från de övriga för-

söken generaliseras till gruppen bussförare?

Hur stor kraft upplever försökspersonerna

att de måste använda för att manövrera de

olika reglagen? Hur påverkas denna upple-

velse av reglagets utformning och placering?
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Stolar

I de försök som redovisas i denna rapport har följande

fem förarstolar använts. Dessa har varit av följande

fabrikat och typ, samtliga fabriksnya:

1. BeGe Pluto -78

Tillv. BeGe Motor AB, Oskarshamn

2. Bostrom Viking 303
Repr. Bostrom Svenska AB, Södertälje

3. Bremshey FA 416-2
Repr. Johnson & Pollack, Stockholm

4. Isringhausen GI 8008/385
Repr. Isringhausen AB, Kungsbacka

5. Nordpatent E4
Tillv. AB Nordpatent, Umeå

Respektive stolars mått framgår av bilaga 2, figur 1.

Reglageplacering framgår av bilaga 2, figur 2-6.

Fabrikaten har valts så att de tillsammans represen-

terar i stort sett hela det svenska utbudet av buss-

förarstolar. Varje fabrikant/representant ombads att

till VTIs förfogande ställa den stol de skulle rekom-

mendera för stadsbussar. I den mån fabrikanten upp-

gett att de inte hade någon specifik stadsbusstol

har de ställt denstol som närmast svarat mot stads-

busskraven till vårt förfogande. Vidare krävdes att

alla stolar skulle vara försedda med vibrationsdämp-

ning. Detta för att de skulle kunna användas i de

vibrationsförsök som utfördes parallellt vid VTI

och som redovisas separat.

Förarstolarna xmu: under försöken monterade på under-

lag som var lätta att flytta, modifierade lastpallar.

Dessa, med stolar, var uppställda i ett stort kon-

torsutrymme där ingen annan aktivitet pågick under
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försöken. Vid vissa, nedan angivna, försök komplette-

rades uppställningarna med ett ratt-pedalställ.

Försökspersoner

 

Samtliga försökspersoner (utom vid försök 5) totalt

105 st, saknade tidigare erfarenhet av buss- eller

lastbilsförarstolar. Försökspersonerna var svenskta-

lande och fysiskt friska i alla relevanta avseenden°

De har erhållit ersättning för sin medverkan.M

Försökspersonerna delades in i tre grupper. Varje grupp

deltog därefter i ett eller två delförsök enligt:

Grupp 1. Försök 1

Grupp 2. Försök 4 + 6

Grupp 3. Försök 2 + 3

Ingen försöksperson deltog i flera grupper. För exakta

antalet försökspersoner underrespektive försök hän-

visas till respektive avsnitt.

Då försöken genomfördes under sommarmånaderna var

samtliga försökspersoner klädda i lättare sommarklä-

der. Försöksledaren, en och samma inom varje grupp av

försök, gav försökspersonerna samma muntliga informae

tion före försökets början. Vid vissa försök, se

respektive avsnitt, fick försökspersonerna dessutom

skriftliga reglagesammanställningar.

Vid försök 5 deltog 25 försökspersoner, samtliga pro-

fesionella bussförare. För närmare beskrivning se

detta försök.
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FÖRSÖK

Försök 1. Inställningsvariation vid upprepade inställ-
ningar, effekt av utgångsläge

Under den litteraturgenomgång som inledde detta del-

projekt fann vi att vissa frågor avgrundkaraktär kvar-

stod obesvarade. I detta försök har svar på två av

dessa sökts:

1. Hur mycket varierar inställningen vid upprepade in-

ställningar?

2. Påverkar utgångsläget den efterföljande inställning-

en?

Utförande

I detta försök deltog fyrtiofem försökspersoner. Dessa

var valda så att sexton personer motsvarande ungefär-

ligen 5:e percentilen avseende kroppslängd (längd

156 i 4 cm), fjorton personer motsvarade 50:e percen-

tilen (längd 172,5 i 2,5 cm) och femton personer mot-

svarade 95:e percentilen (längd 194 i 4 cm). Uppdel-

ningen är gjord dels för att täcka in hela kroppslängds-

intervallet och dels för att eventuella begränsningar

(hos stolen) för extremgrupperna ska kunna isoleras

vid bearbetningarna.

Vid försökets början fick varje försöksperson en

genomgång av principerna för en riktig sittställning

samt en handhavandeinstruktion.

Varje försöksperson gjorde tre inställningar. Första

utgångsläge slumpades högt eller lågt, dvs stolen

ställdes i sitt högsta eller lägsta läge. De följande

inställningarna gjordes från omväxlande högt och lågt

utgångsläge. Dessutom varierades ryggstödets läge,
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omväxlande maximal framåtlutning och bakåtlutning.

Under försöket utnyttjades en och samma förarstol.

Försökspersonerna ställde vid varje inställningstill-

fälle in stolen till dess han förklarade sig nöjd. Där-

efter noterades tre mått:

1. Avstånd golv - sittdynans framkant

2. Avstånd golv - sittdynans bakkant

3. Vinkeln mellan ryggstöd och sittdyna

Måtten är valda så att övriga inställningsmått vid be-

hov kunde räknas fram ur dessa. Samtliga mätningar

gjordes med belastad förarstol.

BsêglEêE_iQ§Eällaisgêyêziêziga

Korrelationskoefficienten räknades ut för de inställ-

ningar som gjorts ur samma utgångsläge, dvs första och

tredje. De tre grupperna försökspersoner slogs samman

då endast en försöksperson utnyttjat ändläget vid in-

ställning. Uträkningen gjordes för de tre måtten, dvs

Korrela-

(dvs

svaga samband). Korrelationskoefficienterna framgår av

tabell nedan.

totalt sett 3 st korrelationskoefficienter.

tionskoefficienten varierade mellan 0,45 och 0.69

Korrelationskoefficienter för de tre måtten

vid inställning ur samma utgångsläge

  

mått korrelation

golv - sittdynans 0 52
framkant '

golv - sittdynans 0 4
bakkant r 5
vinkel sittdyna -
ryggstöd 0'69
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Slutsatsen blir att inställningarna varierar betydligt

från gång till gång trots att samma person utfört in-

ställningen. För att få grepp om storleksordningen av

variationen mellan enskilda inställningar bildades ab-

solutvärdet av avvikelsen mellan dessa. Medelvärdet av

dessa avvikelser utgör alltså den genomsnittliga skill-

naden, sett över alla försökspersoner, mellan två in-

ställningar gjorda ur samma utgångsläge. Resultaten

framgår av tabellen nedan.

  

Tabell 2 Absolutvärde av genomsnittliga avvikelser
mellan två inställningar ur samma utgångs-
läge

mått medelav- % av inställ-
avvikelse ningsomr.

golv - sittdynans
framkant (cm) 3'05 17

golv - sittdynans
bakkant (cm) 3'19 30

vinkel sittdyna - 3 18 9
ryggstöd (grader) '

    

 

Eggâagâlägsêsäâsks

För att undersöka hur utgångsläget påverkar den

efterföljande inställningen utnyttjades data från två

av inställningarna, som gjorts ur skilda utgångslägen

(högt och lågt), andra och tredje.

För dessa inställningar genomfördes t-test av skill-

naden mellan inställningarna för de tre måtten över

alla försökspersoner, dvs totalt 3 st t-test. Utfallet

framgår av tabell 3 nedan.
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Tabell 3 Utfall av t-test av utgångslägeseffekt.
* anger signifikans på nivån 5%.

  

mått t df.

golv - sittdynans . * .
framkant 4°53 44

golv - sittdynans *
bakkant 4°80 44

Vinkel Sittdyna - 2.72* 43
ryggstöd

  

 

  

Signifikanta nivåer har uppnåtts i alla tre testen.

För att konstatera i Vilken riktning inställningarna

avviker bildades skillnaden mellan inställningen gjord

ur högt och lågt utgångsläge. Medelvärdet av dessa

skillnader utgör ett mått på i vilken riktning avvi-

kelsen sker, positivt medelvärde anger följaktligen

att stolen ställs högre ur högt utgångsläge jämfört

med lågt (större vinkel för vinkelmåttet). Resultaten

framgår av tabell 4.

Tabell 4 Genomsnittlig skillnad mellan inställningar
gjorda ur högt respektive lågt utgångsläge

  

att genomsnittlig % av inställ-
ma skillnad ningsomr.

golv - sittdynans
framkant (cm) 3'01 16

golv - sittdynans
bakkant (cm) 3'87 37

vinkel sittdyna - 1 74 5
ryggstöd (grader) '
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Försök 2. Användningsfrekvens för regleringsmöjlighe-
ter och inställningsordning

Dagens förarstolar är försedda med en mängd reglerings-

möjligheter. I Vissa fall, t ex då man önskar priori-

tera vissa reglage vid utformning och placering, kan

det vara önskvärt att veta vilka reglage som används

mest. Vidare kan det, av samma skäl, vara intressant

att veta i vilken ordning de olika inställningsmöj-

ligheterna används. Detta delförsök är utformat för

att ge svar på dessa frågor.

Tjugonio försökspersoner deltog i detta delförsök. Fem

stolar användes, samtliga kompletterade med ratt/pedal-

ställ.

Utförande

Före försökets början fick samtliga försökspersoner en

noggrann genomgång av kraven på enlämplig förarställ-

ning.

I början av själva försöket betonades att inställningen

skulle göras "så att du sitter bekvämt som förare".

Alla försökspersoner använde alla stolar. Stolarna pre-

senterades i en slumpad ordning, omväxlande i högt/lågt

(höjdled) och främre (ryggstödet lutat framåtoch hela

stolen skjuten framåt i längsled)/bakre utgångsläge.

Försökspersonerna fick, sittande i stolen, ange vilken

inställning de önskade göra varefter försöksledaren

pekade ut reglaget och inställning gjordes. Försöks-

personen angav därefter nästa önskemâl och proceduren

upprepades tills han/hon var nöjd. Alla önskemål no-

terades, oavsett om regleringsmöjligheten fanns eller

ej på den aktuella stolen. Försökspersonerna fick även

korrigera tidigare inställningar. Detta noterades som

ny inställning.
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Resultat

Andelen inställningstillfällen (1 per person och stol)
då visst antal inställningar gjorts framgår av figur 1.

% av antal

inställnings-

tillfällen

Å
1001

90-

80-

70'

60-

50'i

40-

30-

20-

10-

 

Antal gjorda
i i Inställningar

 

 
Figur 1 Andel inställningstillfällen (=1 per person

och stol) då visst antal inställningar utförts.
Antal inställningstillfällen = 145.

Vid alla inställningstillfällen gjordes minst två in-

ställningar. Vid 94% av tillfällena gjordes minst tre

inställningar och motsvarande siffra för fyra inställ-

ningar var 84%. Sen börjar andelarna minska snabbare.

För fem inställningar eller mer blir andelen 57% och

för sex inställningar eller mer 23%. Vid tre fjärde-

delar av tillfällena har alltså försökspersonerna för-

klarat sig nöjda efter fem inställningar eller mindre.
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Om siffrorna granskas lite mer i detalj, se tabell 5,

kan följande konstateras.

Den inställningsmöjlighet som utnyttjats vid flest an-

tal tillfällen (142) är inställningen av ryggstödets

lutning. Därefter kommer stolens placering i längsled

(109) och sittdynans lutning i framkant (98), följt

av stolens höjd (86).

Om ordningsföljden återigen beaktas så finner man att

inställningen av ryggstödets lutning oftast (44 ggr)

är den som görs först av alla. I 35 fall har man bör-

jat med att ställa in stolens höjd och motsvarande

siffra för stolens placering i längsled är 33.

Om man, med resultaten från sammanställningen av an-

talet gjorda inställningar i minnet, summerar de an-

tal som i tabellen förekommer t o m ordning 5 och där-

efter letar reda på de 5 inställningsmöjligheter som

utnyttjats mest finner man en klar grupp. Denna utgörs

av inställningarna (i ordningsföljd) ryggstödets lut-

ning, stolens placering i längsled, sittdynans lutning

i framkant, stolens höjd och sittdynans lutning i bak-

kant.

Det är dock omöjligt att utifrån resultaten rang-

ordna de enskilda reglagen i användningssekvenser.
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Vi måste reservera oss för några effekter som kan

ha uppstått på grund av undersökningsmetodiken.

Siffrorna för inställningen av ryggstödets lutning

är högre än de övriga bl a beroende på att detta

före inställningen ställdes i något av extremlägena.

Vidare kan man anta att värdena för stolens höjd

är något för låga beroende på att för vissa stolar

är stolshöjden kopplad till inställningen av vibra-

tionsdämpningen samt att man kan reglera höjden i

viss mån genom att ställa om dynans lutning i fram-

och bakkant.

Vidare beror nog de låga siffrorna för svankstödets

inställning på att svankstödet känns väsentligt

framför alltdå stolen används under lång tid. En

siffra som kan verka förvånande är att försöksperso-

nerna önskat vrida stolen vid 26 inställningstill-

fällen. Detta beror troligtvis på två saker. Dels

har man försökt komma undan ratten när stolen varit

högt ställd, dels har det faktum att pedalstället

bestod av endast en pedal gjort att arbetsställningen

känts osymmetrisk och att man velat kompensera detta

genom att vrida stolen något.
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Försök 3 och 4. Reglagens naturlighet

 

Vi konstaterade i avsnitt 1 att en trolig anledning

till att förarna inte utnyttjar de regleringsmöjlighe-

ter som finns på en modern stol kan vara att reglagen

uppvisar en bristande naturlighet i placering och ut-

formning.

Dessa båda försök är utformade för att dels konstatera

hur naturlig placering och utformning är på dagens

stolar dels för att utvärdera vilken metod som är mest

användbar för att denna, efter eventuella modifieringar,

ska kunna användas vid framtida utvärderingar.

92§ê5ê2ê§L_âê§§êE_â

Trettio försökspersoner deltog i detta försök. Samtliga

fem stolar användes under försöket, alla utan ratt och

pedal. Ordningen mellan stolarna slumpades för varje

försöksperson. Försökspersonerna fick före försökets

början en, av fem olika, listor där alla möjliga in-

ställningsmöjligheter fanns presenterade i slumpmässig

ordning. Dessa inställningsmöjligheter var:

1. Ryggstödets lutning

2. Svankstödets höjd

3. Svankstödets djup

4. Sittdynans lutning bakkant

5. Sittdynans lutning framkant

6. Sittdynans placering i längsled

7. Stolens placering i längsled

8. Vridning av stolen

9. Stolens höjd

10. Inställning av stolens vibrationsdämpning
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Försökspersonerna informerades dessutom om att vissa

inställningar kunde påverka varandra, t ex att inställ-

ning av vibrationsdämpningen kunde medföra att stols-

höjden ändrades och att vissa inställningsmöjligheter

kunde saknas.

Försökspersonerna fick, utan att utnyttja något reg-

lage, tala om vilken funktion som reglagen hade och hur

dessa skulle manövreras. Detta upprepades tills alla

reglage hade gåtts igenom, varefter proceduren uppre-

pades med nästa stol osv. Observera att reglagen på

detta sätt kunde tilldelas en funktion som faktiskt

inte fanns på den aktuella stolen.

Reglagens placering på de aktuella stolarna finns åter-

givna, i schematisk form, i bilaga 2 figur 1 - 5.

BååElEêE-§§E§§E_§L-l§§§§l§i§§l§9

Inte något reglage, på någon stol, har samtliga för-

sökspersoner lyckats identifiera, dvs tilldela funk-

tion, korrekt. Spännvidden på antalet korrekta identi-

fikationer var mellan 5 och 28 av 29 eller 30 möjliga.

Försökspersonernas bedömningar för stolarna framgår

av bilaga 2, tabell 1-5.

För BeGe-stolen var största antalet korrekta identi-

fikationer 27 (av 30)

lutning. Resultatet är i detta fall inte förvånande

för reglaget för ryggstödets

om man betraktar reglagets placering. Reglaget är pla-

cerat i vinkeln mellan ryggstöd och sittdyna, dvs pla-

cering - funktion har en klar koppling. Placeringen

kan också sägas vara praxis-betonad då denna placering

(och utformning) i många fall återfinns i t ex person-

bilar och på kontorsstolar.
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Minsta antalet korrekta identifikationer var för denna

stol 9 (av 30) och gällde höjdinställningen. Det är i

detta fall något missvisande att använda begreppet

"identifiera" eftersom separat reglage för denna funk-

tion saknas. Det innebär dock att 9 personer har kunnat

ange att reglaget saknas medan 21 personer förväntade

sig att ett sådant reglage skulle finnas.

Av de övriga, existerande reglagen hade inställningen

av vibrationsdämpningen minst antal korrekta identifi-

kationer, 14 st. Reglaget är också placerat på enplats

där det inte har någon direkt, eller i varje fall svag,

relation till sin funktion.

Resultaten för Bostrom Viking framgår av tabell 2 (Bi-

laga 2). Lägsta antalet korrekta identifikationer är

6 för inställning av vibrationsdämpningen. Här kan vi

återigen konstatera att reglagets placering har dålig

relation till sina funktioner. Det är dock svårt att,

ur dessa siffror, urskilja någon direkt förväxling som

gjorts. Detta tyder på att placeringen är mycket neu-

tral förväntningsmässigt.

Inställningen av sittdynans lutning (höjd) i bakkant

har identifierats korrekt i 12 fall. I de övriga fallen

anger 6 personer att de "inte vet". En förklaring till

detta förhållande kan vara att tre olika reglage åter-

finns i närheten av dynans bakkant varför det kan vara

svårt att entydigt identifiera reglage korrekta

För Bremshey (tabell 3) är minsta antalet korrekta svar

5, för stolens höjd. Något reglage för denna funktion

finns ej på denna stol, inställningen av stolens vibra-

tionsdämpning påverkar även stolhöjden. Detta har gett

en något komplicerad förväxlingsbild. Tolv (12) per-

soner har antagit att inställningsreglaget för vibra-

tionsdämpningen i själva verket reglerar stolens höjd.
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Av dessa 12 har sedan 10 antagit att den visare på

stolens vänstra sida som visar inställd vikt används

tillatt ställa in vibrationsdämpningen. Detta är också

förklaringen till att endast 19 bedömningar finns i

tabellen för funktion 10. Reglagen för stolens place-

ring i längsled och ryggstödets lutning har största

antalet korrekta bedömningar, 27 resp 25. Dessa båda

reglage har tydligen en naturlig relation mellan pla-

cering/utformning och funktion.

Sammanställning för Isringhausen finns i tabell 4 (Bi-

laga 2). Största antalet korrekta identifikationer var

28 (av 30) och gällde reglaget för stolens placering i

längsled. Placeringen i närheten av glidskenorna och

mitt på stolen tycks ge reglagets placering en naturlig

relation till funktionen. Naturligheten förstärks tro-

ligtvis av att reglaget sitter relativt isolerat vilket

ger färre möjligheter till förväxlingar.

Reglaget för ryggstödets lutning har identifierats

korrekt i 27 fall. Även detta reglage tycks ha en natur-

lig placering i förhållande till sin funktion, i vin-

keln mellan sittdyna och ryggstöd.

Minsta antalet korrekta identifikationer är 10, för

stolshöjd. Separat reglage för denna funktion saknas

dock på denna stol. Det är alltså 20 personer som har

väntat sig att finna ett sådant reglage på stolen.

Av de existerande reglagen har reglaget för vridning

av stolen identifierats korrekt i minst antal (17 st)

fall. Detta reglage är på denna stol placerat på ett

sätt som skiljer sig från övriga stolars, framför sitt-

dynan, vilket kan vålla svårigheter vid identifiering.

I tabell 5 finns resultatet för Nordpatent. Minsta an-

tal korrekta identifikationer var 6 st och gällde reg-
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laget för inställning av stolens höjd. Det visar sig

att 20 personer har antagit att reglaget användes för

att vrida stolen. Tydligen har en förväxling skett

mellan dessa två reglage, motsvarande siffror finns

för vridningsreglaget.

I nio fall har försökspersonerna antagit att reglaget

för svankhöjden reglerade ryggstödets lutning. Detta

beror troligtvis på att det senare reglaget ej är pla-

cerat i anslutning till vinkeln mellan ryggstöd och

sittdyna.

93å§§ê§§§i-§§ä§§5_$

Även i detta delförsök deltog trettio försökspersoner.

Alla stolar användes på samma sätt som i försök 3.

Försökspersonerna informerades som under försök 3 och

fick en lista med möjliga funktioner i slumpad ordning.

Försöksledaren pekade ut reglage efter reglage och

försökspersonen fick ange, utan att använda reglaget,

funktion och manövrering.

Skillnaden mellan försök 3 och 4.är alltså att i för-

sök 3 utgår man från en viss funktion och försöksper-

sonen fick ange vilket reglage som svarade mot en viss

funktion medan i det i försök 4 var tvärtom, vilken

funktion ett visst reglage motsvarar.

Bs§2lE§§_â§E§§E_éL_iésaäiäisäiag

Resultaten från försök 4 framgår av undre delen av

tabellen för respektive stol (tabell 1-5, bilaga 2).

I stort gäller att de tendenser som fanns under för-
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sök 3 finns kvar, i vissa fall förstärkta. De förväx-

lingar mellan olika reglage som görs framgår också

klarare.

För BeGe-stolen (tabell 9, bilaga 2) gäller att inga

större förändringar skett jämfört med försök 3. En

förväxling har dock tillkommit. Reglaget för vridning

av stolen har 10 personer antagit reglerar stolens

höjd. Detta tycks återigen peka på att de väntar sig

att ett separat reglage skall finnas för stolens höjd.

Inga större förändringar är heller för handen för Bo-

strom Viking (tabell 2, bilaga 2). Detsamma gäller

Bremshey (tabell 3, bilaga 2) och Isringhausen (tabell

4, bilaga 2).

För Nordpatent (tabell 5, bilaga 2) gäller dock att

några effekter tillkommit.

I 12 fall har försökspersonerna antagit att reglaget

för ryggstödets lutning reglerar sittdynans lutning i

bakkant. Vidare har 14 personer antagit att reglaget

för svankstödets höjd reglerar ryggstödets lutning och

13 personer har antagit att reglaget för sittdynans

längd reglerar sittdynans lutning i bakkant.

Dessa tre förväxlingar beror troligtvis på en kombina-

tion av två orsaker. Dels är, som tidigare påpekats,

reglaget för ryggstödets lutning placerat en bit ifrån

vinkeln mellan sittdyna och ryggstöd. Reglagets place-

ring har därför ingen stark relation till funktionen.

Vidare saknas reglage för sittdynans lutning i bakkant

vilket försökspersonerna väntat sig finna.
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MêgêzäeriagL_fêrêêä_å_99ä_é

Förutom att identifiera reglagets funktion skulle för-

sökspersonerna ange hur detta skulle manövreras. Denna

bedömning gjordes oavsett om försökspersonen lyckats

identifiera reglaget riktigt eller ej. Resultaten redo-

visas i bilaga 2, tabell 11 - 15.

Man kan dock inte utesluta att försökspersonernas för-

väntningar om reglagets manövrering påverkas av deras

förväntningar om dess funktion. AV detta skäl har i

dessa tabeller endast bedömningar för de reglage som

identifierats korrekt tagits med.

De felbedömningar som gjorts är i de flesta fall av

typen förväxling av utåtriktad - inåtriktad rörelse.

Försök 5

För att se hur valet av försökspersoner för de före-

gående försöken påverkat resultaten och för att avgöra

huruvida de resultat som dessa ger kan generaliseras

till bussförare i allmänhet genomfördes detta försök.

Effêrêaés

Tjugofem försökspersoner, alla professionella bussfö-

rare, deltog i detta försök. Förarna valdes från tre

trafikföretag i Linköpingsområdet och representerade

tillsammans alla typer av busstrafik.

Försöket genomfördes på exakt samma sätt som försök 4

men med tillägget att de stolar förarna hade vana vid

noterades separat.
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BååElEêE

Resultaten från detta försök finns sammanställda i bi-

laga 2, tabell 6 - 10, korstabellerade för jämförelsens

skull på samma sätt som försök 4.

Resultaten för yrkesförarna, vid jämförelse med resul-

taten för de oerfarna försökspersonerna, uppvisar en

slående likhet.

Yrkesförarna visar dock, som väntat, ett mindre antal

felbedömningar men de förväxlingar som förekommer åter-

finns också tydligt i resultaten från försök 4.

Vid detaljgranskning av tabellerna från försök 4 och

6 finner man att andelen riktiga svar är identiska för

två av stolarna, har ökat för två stolar och minskat

för en.

Om vi granskar tabell 6 nedan, antal förare med erfad

renhet av de olika stolarna, finner man förklaringen

till dessa förändringar. De två stolar som har fått

en ökad proportion riktiga svar är också de som var

mest bekanta för förarna.

Tabell 6 Antal förare som uppgett att de hade tidi-
gare erfarenhet av respektive stol

 

 

Stol Antal förare

BeGe 1

Bostrom

Bremshey 12

Isringhausen -

Nordpatent 16
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Den stol som hade en minskad andel riktiga svar, Is-

ringhausen, var ingen förare bekant med. Vid granskning

av korstabellen för denna stol (tabell 9, bilaga 2)

finner man dock förklaringen till den minskade-andelen.

Antalet riktiga svar har för reglage 8 sjunkit betyd-

ligt.

Här är tydligen ett fall där tidigare erfarenhet av

andra stolar kan inverka negativt. Reglagets placering

är, för denna funktion vid jämförelse med andra stolar,

ovanlig.

Vi ska dessutom granska resultaten separat för de fö-

rare som hade tidigare vana vid respektive stol. Vi

finner dock att en sådan granskning endast är menings-

full för två av stolarna då det endast är en, om någon,

förare som angett att de använt de övriga. Även dessa

tabeller återfinns i bilaga 2 (tabell 6-10, nedre halvan).

Även bland dessa förare förekommer felbedömningar. Om

vi återigen jämför resultaten med försök 4 finner vi

att om yrkesförarna gjort felbedömningar för ett reg-

lage, så finner vi i motsvarande ruta från försök 4

ett markant antal felbedömningar.

Försök 6

Det finns ett flertal sammanställningar över Optimala

reglagekrafter i olika sammanhang, se t ex VanCott och

Kinkaide (1972). Det saknas dock data som är helt

tillämpbara för de reglage som återfinns i stolssamman-

hang. För att ge vissa grunddata genomfördes detta

försök.
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Qzäêäêaés

I detta försök deltog trettio försökspersoner. Efter

instruktion fick försökspersonen en förteckning över

samtliga stolars inställningsreglage. Försökspersonen

fick sätta sig i stolarna, som presenterades i slump-

mässig ordning, och göra de olika inställningarna.

Efter varje inställning bedömdes den kraft som använts

för att manövrera reglaget på en tregradig skala (li-

ten - mellan - stor). I de fall försökspersonen bedömde

att reglaget fordrade olika kraft fordrades för manöv-

rering i olika riktningar (ex lossa och sätta an en

spärr) bedömdes kraften i de båda riktningarna var för

sig.

De faktiskt erforderliga krafterna uppmättes med dyna-

mometrar (Chattilon DPP 50 och DPP 250).

gjordes i faktisk manövreringsriktning och medelvärdet

Fem mätningar

användes som mått på erforderlig kraft. För de reglage

som fordrade olika kraft för manövrering i olika rikt-

ningar gjordes separata mätningar för dessa.

Resultat

De gjorda bedömningarna finns sammanställda i tabell 7.

För att underlätta jämförelser har svarsfrekvensen för

de enskilda reglagen räknats om till procentuella för-

delningar.

Vi finner att bedömarna skilt väl på de olika reglagen

såväl inom en och samma stol som mellan de olika sto-

larna.
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I denna rapport redovisas sex försök. Två av försöken,

försök 1 och 2, är utformade för att ge information av

baskaraktär. Ytterligare två av försöken, försök 3 och

4, utgör försök för att avgöra naturlighet i placering

och utformning hos olika stolsreglage. Försök 5 är ett

kontrollförsök för att avgöra om och i vilken mån re-

sultat från försök 3 och 4 kan generaliseras till att

gälla bussförare i allmänhet. Det sista försöket, för-

sök 6, rör upplevda krafter vid reglagehantering.

Försök 1 gav svar på två frågor, Först, hur mycket

varierar försökspersonernas inställning från gång till

gång?

Som mått på sambandet framräknades korrelationen mellan

två inställningar, över alla försökspersoner.

Resultatet framgår av tabell 1. Sambanden mellan in-

ställningarna varierade, korrelationskoefficienterna

mellan 0,45 och 0,69. Sambanden var alltså inte sär-

skilt starka, inställningarna varierade. Detta tyder,

med tanke på att stor omsorg lades ned vid varje in-

ställningstillfälle, på att försökspersonerna ställde

in stolen utifrån sin egen komfortupplevelse. Alterna-

tivet att med hjälp av inställningsanordningen "stega"

fram inställningen användes tydligen inte. Att komfort-

upplevelsen är lika inom ett visst, emellanåt ganska

stort, intervall är välbekant sedan tidigare, se t ex

Branton (1966) för en diskussion kring komfortbegreppet.

Den vidare betydelsen av detta är intressant. Som ti-

digare nämnts har komfortbedömningar ofta legat till

grund för utvärderingar och utveckling inom stolområ-

det. Det kanske borde vara så att man så långt det är

möjligt utnyttjar annan teknik, t ex antropometriska

metoder, vid utvärdering av stolar.
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Den andra frågan som sökt besvaras genom detta försök

rörde om och hur utgångsläget påverkat den efterföljan-

de inställningen.

Inställningar gjorda ur olika utgångslägen, högt och

lågt, jämfördes med t-test. Totalt gjordes tre t-test,

ett för var och ett av de tre måtten. Alla tre testen

utföll med signifikanta värden på 5 %-nivån.

Resultaten tyder alltså på att utgångsläget har betydel-

se för den följande inställningen. Granskar vi även

avvikelsens riktning, se tabell 4, finner vi att det

genomgående är så att man ur högt utgångsläge ställer

stolen högre än ur lågt.

Även dessa resultat stämmer med resonemanget om områ-

den med identisk komfort. Om man kommer in i ett område

med identisk komfort ovanifrån är det naturligt att

inställningen blir högre än när man kommer in i området

nedifrån, om vi antar att man känner sig nöjd så snart

man kommit in i detta.

I praktiken innebär denna effekt av utgångsläget att

när en förare ska ställa in sin stol så påverkar även

föregående förare inställningen.

Resultaten ger även en Vink om hur försök med komfort-

bedömningar bör utformas. Man bör alltså, i relevanta

fall, lägga sig vinn om att balansera ut denna effekt

genom en försiktig försöksutformning.

Under försök 2 observerades inställningsantal och

-ordning. Om vi granskar antalet gjorda inställningar,

se figur 3., finner Vi att i tre fjärdedelar av fal-

len har försökspersonerna förklarat sig nöjda efter

maximalt fem inställningar.
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Vi kan också konstatera, se tabell 5 , att de reglage

som utnyttjats oftast vid de första fem inställ-

ningarna, är (i ordning) ryggstödets lutning, stolens

placering i längsled, sittdynans lutning i framkant,

stolens höjd och sittdynans lutning i bakkant. Dessa

regleringsmöjligheter är även de som utnyttjats mest

totalt sett.

Om vi konstaterar att sittdynans lutning i fram- och

bakkant också påverkar stolens höjd finner vi att

vi har en grupp av fyra stycken "primära" inställnings-

möjligheter. Dessa är ryggstödets lutning, stolens

höjd, stolens placering i längsled och sittdynans

lutning. Dessa funktioner bör således beaktas vid

eventuella prioriteringar.

Det kan vara frestande att tolka resultaten så att

övriga reglage skulle vara i stort sett betydelselösa

i synnerhet som det i praktiken visar sig att de säl-

lan används. Man har dock under senare tid börjat

lägga allt större Vikt vid något som man skulle kunna

kalla "dynamiskt sittande".

De senaste forskningsrönen visar (se bilaga 1) att man

för att ryggen ska må bra bör ändra sin sittställning

något med jämna mellanrum. Förändringarna behöver inte

vara stora men bör ske relativt ofta, var 5,e till var

20:e minut är siffror som nämns i litteraturen.

Man bör alltså ge föraren möjlighet att göra små för-

ändringar av sin sittställning. Det kanske rent av

vore klokt att dela upp regleringsmöjligheterna i en

"grov" och en "fininställning" där densistnämnda

ger möjlighet att göra de små ovan nämnda förändring-

arna .
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Det kanske förtjänar att i detta sammanhang nämna att

det finns system som automatiskt sköter grovinställ-

ningen.

För andra tillämpningar, lyxbilar, finns det kommer-

siellt tillgängliga system där man utrustat bilen med

en mikrodator och en automatisk förarstol. I mikro-

datorn finns inmatat den "ideala" förarställningen

för en eller flera förare. När föraren sätter sig i

sätet trycker han på "Sin" knapp: varefter inställ-

ningen sker automatiskt.

Denna typ av utrustning finns inte i dag, såvitt oss

bekant, anpassad för tunga fordon. Det är därför också

svårt att göra en bedömning av hur realistiskt det

är att tänka sig en utveckling i denna riktning även

för bussar (och andra tunga fordon).

Försök 3, 4 och 5 utgör försök för att utröna naturlig-

het, i placering och utformning, hos stolarnas reglage.

Under försök 3 fick försökspersonerna, utgående från

en lista med faktiska och möjliga funktioner, peka ut

det reglage som hade respektive funktion och dessutom

ange hur det skulle manövreras.

Under försök 4 hade försökspersonerna den omvända upp-

giften, att tilldela ett visst, utpekat, reglage en

funktion.

Det är pågrund av denna principiella olikhet svårt

att på ett stringent sätt jämföra resultaten från de

båda försöken.

Vi kan dock göra en direkt jämförelse mellan korsta-

bellerna. En effekt av den principiella olikheten

mellan försök 3 och 4 ger sig direkt tillkänna, i

tabellen från försök 4 är vissa rader tomma. Detta be-
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ror på att, under försök 3, kunde en funktion som i

verkligheten inte fanns på den aktuella stolen till-

delas ett reglage.

Det visar sig också att de felbedömningar som fanns

under försök 3 också återfinns under försök 4, se resul-

tatavsnittet för respektive försök.

För att tolka korstabellerna torde det vara enklast

att göra på följande sätt.

Stryk först de mindre markanta felbedömningarna(utanför

diagonalen). Vad som är mer markant antal felbedömning-

ar är naturligtvis en värderingsfråga men i detta fall

skulle man kunna lägga gränsen vid 10% av antalet för-

sökspersoner. Stryk alltså alla 1:or och 2:or utanför

diagonalen. Granska sedan tabellen radvis, börja med

diagonalsiffran, dvs antalet korrekta bedömningar. Är

denna hög, säg över 80 - 90% av antalet försöksperSOr

ner, har reglaget en god naturlighet. Är den lägre

bör man söka anledningen. Är då antalet felbedömningar

fördelade relativt jämnt på flera alternativ har det

aktuella reglaget en relativt intetsägande placering

(och utformning). Är felbedömningarna markant fler

på något alternativ föreligger en ren felplacering.

Genom att använda sunt förnuft och jämföra de olika

förväxlingar som gjorts kan man alltså få en god bild

av vilka förändringar som bör göras på den aktuella

stolen för att förbättra reglagens naturlighet. Denna

metod är den som bör användas vid utvecklingsarbete

etc. För direkta jämförelser mellan olika stolar torde

det sammanlagda antalet rätt/fel kunna användas för att

rangordna stolarna m a p reglagens naturlighet.

Vi bedömer det dock som föga meningsfullt att göra

detta med stolarna i de här redovisade försöken. Detta
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i synnerhet som dessa utföranden inte längre finns

på marknaden. Modellerna har numera förändrats, i

vissa detaljer ganska mycket.

Resultaten från försök 3 och 4 antyder två mer gene-

>rella fordringar på ett reglages placering för att

detta skall uppvisa god naturlighet i relation till

sin funktion:

1. Reglaget bör placeras i omedelbar närhet av den del

av stolen som det påverkar.

Resultaten ger flera exempel på detta, t ex har regla-

get för ryggstödets lutning identifierats korrekt vid

ett stort antal tillfällen i de fall där det varit pla-

cerat i, eller i omedelbar anslutning till, vinkeln

mellan sittdyna och ryggstöd.

2. Reglaget bör placeras så isolerat som möjligt.

Detta för att minska risken för förväxlingar. Detta

innebär också att man från denna synpunkt inte bör

samla alla reglage på enenda sida av stolen.

Vidare bör man förse stolen med separata reglage för

vissa basfunktioner. Dessa torde motsvara de under för-

sök 2 funna, mest utnyttjade,fem primära funktionerna.

Även detta har stöd i resultaten från försök 3 och 4.

I flera fall,suaresultatdelen för resp försök, har för-

sökspersonerna väntat sig finna vissa funktioner.

Vid en jämförelse av resultaten från de båda försöken

finner man också, med något undantag, att de (markanta)

felbedömningar som förekommer vid det ena försöket

också förekommer vid det andra. Det skulle alltså vara

tillräckligt att genomföra ett av försöken vid framtida

arbeten. Försök 4 är i det fallet att föredra då det

är enklare, och snabbare, att genomföra.
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Under dessa båda försök, 3 och 4, användes försöksper-

soner som saknade tidigare vana vid buss- och lastbils-

stolar. Detta för att inte tidigare vana skulle påver-

ka resultaten och att försökspersonernas förväntningar

alltså återspegla naturligheten på responsstereotypi-

och praxisnivå.

För att konstatera eventuella skillnader mellan oer-

farna försökspersoner och professionella bussförare

genomfördes försök 5 med professionella förare. Detta

utformades på samma sätt som försök 4. Enda skillnad

var att förarna tillfrågades om de hade tidigare vana

vid den aktuella stolen.

Resultaten, se tabell 6-10, visar att antalet felbe-

dömningar som väntat, har minskat. Dessutom har rang-

ordningen med avseende på totala antalet rätt/fel

ändrats.

Det visar sig dock att förändringarna kan häiföras

till två kategorier. För två stolar har ökat antal

korrekta identifikationer gjorts jämfört med försök 4.

Dessa två är också de som merparten av förarna var

bekanta med. Mot den bakgrunden ter sig förändringen

naturlig. Två av de tre stolar som få förare var be-

kanta med uppvisar också i stort sett samma resultat

som i försök 4. Den sista stolen, med vilken ingen

förare var bekant, uppvisar däremot markant lägre re-

sultat.

Vid en närmare granskning av resultaten för de olika

inställningsmöjligheterna på denna stol finner man

att största delen av förändringen beståri att siff-

rorna för en av dessa, vridning av stolen, har sjunkit

markant. Endast 3 av 25 förare har tilldelat detta reg-

lage rätt funktion.
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Här finner vi tydligen ett exempel på att erfarenheten

av andra stolar kan inverka negativt, s k negativ trans-

fer. Denna stols vridningsspärr sitter på ett sådant

sätt att placeringen skiljer sig markant från övriga

stolar. På denna plats finner man på andra stolar van-

ligtvis reglage som påverkar sittdynan på något sätt,

vilket också flertalet av förarna antagit. Om vi grans-

kar korstabellerna, tabell 6 - 10 i bilaga 2, kan vip

konstatera vilka felbedömningar som gjorts.

Jämför dessa med motsvarande tabeller från försök

4, bilaga 2, tabell 1 - 5. I de förstnämnda tabellerna

återfinns en eller två sammanställningar. Den övre

anger resultat för samtliga förare, alltså även de

utan tidigare vana av den aktuella stolen. Sådan

sammanställning finns för alla stolar. För två av

stolarna finns dessutom, i nedre delen av tabellen,

separat sammanställning för de förare som hade tidi-

gare vana vid stolen.

Låt oss börja jämförelsen med den förstnämnda övre tnan

Om vi stryker de siffror som är mindre än eller lika

med två kvarstår alltså de mer markanta felbedömning-

arna. Jämför vi därefter resultaten från de bägge

försöken finner vi att de felbedömningar som gjorts

under försök 5 också återfinns vid försök 4, med något

enstaka undantag. Antalet är dock inte lika stort.

Förhållandet är detsamma för de förare som hade tidi-

gare vana vid den aktuella stolen. Här har antalet fel-_

bedömningar minskat ännu kraftigare.

Vilken typ av försökspersoner, erfarna eller oerfarna,

som skall användas äreültså en fråga som bör beaktas.

Fördelen med oerfarna försökspersoner är att de spon-

tana felreaktionerna är mer markerade, antalet är

större. Man riskerar dock att missa felreaktioner som

beror på tidigare vana vid förarstolar, vilket exempli-
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fierades ovan. Det skulle alltså vara fördelaktigt att

genomföra försöket med personer ur båda grupperna. Ut-

värderingen bör dock göras separat för varje grupp.

Försök 3 och 4 innehöll dessutom ett annat moment. För-

sökspersonerna skulle, efter att de identifierat regla-

get, ange manövreringsriktning. Resultaten återfinns i

bilaga 2, tabell 11 - 15.

Eftersom man inte kan utesluta att försökspersonernas

bedömning av reglagets funktion även påverkar deras

förväntningar om dess manövrering finns i sammanställ-

ningen endast bedömningar för de personer som identi-

fierat reglaget korrekt.

Trots denna begränsning finner vi även här flera reg-

lage för vilka många (eller t o m alla) försöksperso-

ner gjort felbedömningar. Detta betyder att dessa reg-

lage har en olycklig, för att inte säga felaktig, ut-

formning. Ett reglage skall ju genom sin placering och

utformning inte bara tala om vad det skall användas

till utan även hur det skall användas.

Vi kan här, liksom för identifieringsmomentet, i ta-

bellerna få en uppfattning om hur vagt intryck utform-

ningen ger. Är spridningen på olika alternativ stor

kan vi dra slutsatsen att reglaget inte ger något de-

finitivt intryck av vilken manövreringsriktning som

gäller. Finner vi däremot att de fleSta bedömarna an-

gett en manövreringsriktning kan vi dra slutsatsen att

utformningen anger denna riktning.

Det verkar naturligt att anta att placeringen betyder

mest för den funktion man bedömer att reglaget har

medan utformningen är viktigast för hur man bedömer

att reglaget skall manövreras.
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Låt oss sammanfatta denna diskussion så här. För att

prova naturlighet i placering och utformning hos reg-

lage verkar det räcka att genomföra försök 4 enligt de

principer som redovisats i denna skrift. Man bör dock

göra detta i två omgångar, dels med oerfarna försöks-

personer dels med yrkesförare. Detta på grund av de

skäl som redovisas ovan.

Försök 6 rör upplevd kraft vid reglagehantering.

För många andra tillämpningar finns undersökningar som

resulterat i rekommendationer om Optimala erforderliga

regleringskrafter. I allmänna ergonomiska tabeller

finns dessa listade för i stort sett varje position

utom just vid stolen. Det är också omöjligt att extra-

polera tillgängliga data till aktuella lägen då den

upplevda kraften inte bara beror på reglagets utform-

ning utan även dess position och manövreringsriktning.

Kraften upplevs olika om reglaget sitter vid stolens

framkant eller vid bakkanten trots att utformning och

faktisk kraft är lika.

Försökspersonerna har därför i detta försök fått an-

vända reglagen och därefter skattat den erforderliga

kraften på en tregradig skala (liten - mellan - stor),

resultaten framgår av tabell 7.

Vi ser att försökspersonerna i bedömningarna lyckats

skilja väl på reglagen såväl inom en och samma stol

som mellan olika stolar. Vi ser också att det inte

existerar något direkt samband mellan bedömd och

faktisk kraft. Detta beror på att utformning och

placering påverkar bedömningen starkt. En sådan

jämförelse är dock föga meningsfull eftersom ut-

formning, placering och faktisk manövreringsriktning

varierar kraftigt mellan olika reglage. Vi nöjer oss
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därför med att konstatera att denna typ av försök är

användbar både till utvecklingsarbete och till jämförel-

ser. Det är, för att förarna skall utnyttja reglagen,

ytterst betydelsefullt att så få som möjligt upplever

att den erforderliga manövreringskraften är stor.

YTTERLIGARE REKOMMENDATIONER

Under denna rubrik kommer åtgärder dels sådana som

diskuterats tidigare i texten dels sådana som inte har

diskuterats, att listas.

1. Den viktigaste, mycket angelägna, förbättringen som

kan ske på de bussar som nu är i drift är att förse

stolen med ett ställbart (både i höjd- och djupled)

svankstöd. Vikten av detta torde framgå av bilaga 1.

Då det f n inte existerar något för dessa ändamål

lämpligt stöd planerar VTI i samarbete med Rygg-

institutet (Sundsvall) att utveckla ett sådant. Vid

nyleverans bör alla stolar vara utrustade med ställ-

bart svankstöd.

2. Alla nylevererade bussar bör vara utrustade med

ställbar (höjd och utvinkling) ratt. En icke ställ=

bar ratt är en faktor som klart begränsar förarens

möjligheter att inta en för honom/henne anpassad

ställning. Nuvarande svenska rekommendationer,

SLTF:s normbuss, anger endast att bussen skall kunna

beställas med ställbar ratt. Konsekvenserna av detta

när det gäller synbarhet hos instrument och indika-

torer och nåbarhet för reglage måste naturligtvis

beaktas. Vidare bör effekterna av ett ställbart

pedalställ utredas.

3. Omgivande faktorer (t ex vägg, stång eller dylikt,

bakom föraren) får inte begränsa stolens inställ-

ningsområde.
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Svenska berörda organ (branschorganisationer,

intresseorganisationer samt myndigheter) borde

verka för en Standardisering vad gäller placering

och utformning av reglage på förarstolar. Detta

förutsätter att undersökningar görs för att fast-

ställa optimal utformning. De här redovisade meto-

derna kan användas under detta arbete.

Standardisering torde på siktkunna innebära för-

delar både av rent ekonomiskt slag samt att förarna

bättre utnyttjar stolens möjligheter.
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Bilaga 1

Sid 1(10)

SITTANDETS FYSIOLOGI I KORTHET

Att sitta är naturligt för människan på samma sätt

som att ligga och att stå. Ställningen är naturlig och

känns Vilsam. Man kan dock sitta på flera sätt, mer

eller mindre påfrestande för kroppen.

Funktionellt kan ryggraden indelas i fyra delar. Hals-

ryggen och ländryggen, bägge två relativt rörliga om-

ger bröstryggen. Denna är förhållandevis stel p g a

att bröstkorgen är fäst i dess kotor. Ländryggen över-

går neråt i korsbenet som i sin tur är helt fixerat

till bäckenet. Längst ner finns resterna av den svans

vi en gång bar, svanskotorna, som i de allra flesta

fall är helt sammansmälta, dels inbördes och dels med

korsbenet. Svanskotorna saknar funktionell betydelse.

Halskotorna är till antalet 7, bröstkotorna 12 och

ländkotorna 5 stycken.

Låt oss titta närmare på ryggraden i figur 1. Rygg-

raden är,sedd bakifrån, i stort sett rak. Sedd från

sidan har den en naturlig S-form.

Antropologer anser att vi en gång rest oss på bakbe-

nen för att bättre kunna observera omgivningen. För

att kunna göra detta effektivt, måste ögonen och där-

med även huvudet kunna hållas stilla. Därav den S-

formade ryggen enligt samma teori. Formen har utveck-

lats för att kunna dämpa de stötar som uppstår då vi

går eller springer.

Ryggraden behåller naturligtvis inte sin form helt av

sig själv, den behöver hjälp av muskler framför allt

i överkroppen. Tyngdkraften (gravitationen) spelar

också en roll i sammanhanget.
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Sid 2

Atlaskotan '+-4F

Hals-

rygg

 

Bröst:

rygg

 

Länd-
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benet+-

svans-

kotor

Figur 1 Ryggraden sedd från sidan

Den finurliga naturen har fördelat vikten av de övre

kroppsdelarna på ett sådant sätt att dessa, när Vi

står,i.stort sett balanserar på ryggraden då denna

har intagit sin naturliga S-form. Det borde alltså

vara logiskt att försöka behålla ryggens form även

när man sitter. Ryggen är ju anpassad till denna form.

Man använder två principiellt olika mått för belast-

ningen på ryggen, EMG och disktryck. Med EMG (elektro-

myogram) mäter man den elektriska aktiviteten hos

muskler (i detta fallet ryggens, bålens och nackens

muskler). Den elektriska aktiviteten är proportionell

mot musklernas belastning. EMG är alltså ett använd-

bart mått på musklernas statiskabelastning.
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Sid 3

Disktrycket är det tryck som råder inuti mellankots-

skivorna, som ofta kallas diskar. Dessa består av en

inre, mjukare, kärna och ett omgivande, fast och fi-

beraktigt, hölje. Om trycket i diskarna är för högt

slits dessa fortare. Om det yttre höljet spricker upp-

står s k diskbråck då kärnan kan tränga ut.

Disktrycket mäts genom att man för in en nål med tryck-

givare i disken. Metoden kräver kvalificerad medicinsk

utrustning och kompetens.

EMG-mätningar är betydligt enklare att genomföra. Man

använder ytelektroder som appliceras på huden och an-

sluts till förstärkare och skrivare. Hela arrangemanget

påminner mycket om EKG.

När man diskuterar och undersöker sittställningar bru-

kar man utgå från tre grundställningar, se figur 2.

   

Figur 2 Främre, mellersta och bakre sittställning.

Efter Jonssoncmm.Andersson (1979).

Man brukar dessutom göra en distinktion mellan rak

och avslappad rygg i de tre fallen. I figur 2 hålls

ryggen rak i fallet med främre sittställning medan

den hålls avslappad i den teckning som åskådliggör

mellersta sittställning.
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Sid 4

Vid EMG-undersökningar, t ex av Lundervold (1958), har

man konstaterat att minsta aktivitet hos ryggmusklerna

finner man i en avslappad, hopsjunken ställning, dvs

den bakre ställningen. Den högsta aktiviteten åter-

finns vid den främre ställningen.

Om man betraktar disktrycket finner man en annorlunda

bild.

Det minsta disktrycket finner man i den mellersta sitt-

ställningen då ryggen hålls rak.

Grandjean (1980) har uttryckt detta förhållande som en

"intressekonflikt" mellan diskar och muskler. Det bör

dock noteras att ovanstående gäller då man sitter i en

stol utan ryggstöd.

Flera undersökare, t ex Andersson och Örtegren (1974),

Yamaguchi, Umezawa och Jshinada (1972) har undersökt

ryggstödets betydelse för statisk muskelbelastning och

disktryck. Resultat från den förstnämnda undersökaren

finns sammanställda i figur 3.

 

[ EMG Amplitud (Wu

 

5 10 15 20
I l l l

 

  

 

 

 

 

Figur 3 Disktryck och EMG-aktivitet som funktion av
vinkeln mellan ryggstöd och sittyta. Resultat
sammanställda från Andersson (1979).
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Sid 5

Vi ser att både muskelbelastningen i ländryggen och.

disktrycket påverkas i positiv riktning av Ökad rygg-

stödslutning. Faktum är att ryggstödet som sådant

minskar belastningen på ryggen.

Detta beror på att ryggstödet tar upp en del av de

övre kroppsdelarnas vikt, vilket också bekräftas av

att ökad lutning ger minskad belastning.

Svensken Nachemson (1970) har visat att trycket inuti

diskarna är ungefär 1,5 ggr så stort som det tryck som

belastar kotorna. Det innebär också att det är ytter-

ligt önskvärt att minimera belastningen på diskarna.

För att ryggstödet skall ta upp så stor del av belast-

ningen som möjligt fordras att det har en lämplig form

så att det följer ryggens kurvatur. Det innebär att

det bör ge ett gott stöd i svanken. Andersson (1979,

Sid 51) har även undersökt svankstödets inverkan:

"Svankstödetpåverkadeaframför allt disktrycket. Liksom

i sittande kroppsställning utan ryggstöd minskade disk-

trycket när ländryggens form ändrades i riktning mot

lordos*.Detta antyder att stödet bör placeras i en

sådan höjd på ryggen att dess påverkan på ländryggen

blir så stor som möjligt. En sådan placering medför

också att stödet passar väl in i ländryggen och att

därmed kontakttrycket fördelas över en större yta.

Eftersom kroppsstorleken varierar är det viktigt att

kunna variera ländryggstödet både i höjdled och framåt

och bakåt i förhållande till ryggstödet."

Vi har dessutom vunnit en sak till genom att sätta ett

ryggstöd med lämplig kurvatur på stolen. Genom att

ryggstödet tar upp en del av vikten från överkroppen,

minskar vi den kraft som vill rotera bäckenet.

 

*

Krökning av ryggraden, konvex framifrån sett.
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Låt oss en stund betrakta bäckenet i figur 4 och dess

k0ppling till ryggrad och sittställning.

 

Figur 4 Skiss över bäckenet (framifrån)

Först en definition. När man säger att bäckenet rote-

ras åt ett visst håll menar man hur bäckenets övre

del rör sig.

Övriga delar av bäckenet är, som tidigare nämnts, i

stort sett fast förbundet med korsbenet. Detta är i

sin tur förbundet med övriga ryggraden. Detta innebär

att om vi kröker ryggraden till en C-form, dvs sjunker

ihop rakt ner med överkroppen så lutar vi även kors-

benet och därmed roteras bäckenet bakåt. Omvändningen

gäller också. Roterar vi bäckenet bakåt, så kröks

ryggen.

Det finns också en annan mekanism som avgör hur bäcke-

net roteras. På lårets undersida sitter den s k

hamêtringsmuskulaturen (skinksträng ordagrant översatt)

vars ena ände fäster i bäckenet och andra ände på

underbenet strax nedanför knäleden. Kan man inte böja

benet tillräckligt i knäleden, roteras bäckenet bakåt

genom hamstringsmuskulaturens inverkan.
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Sid 7

Bäckenets ställning har också betydelse för tryckför-

delningen i sittytan.

Först konstaterar vi att sittbenen inte fått sitt namn

av en ren slump. Om vi sitter upprätt, så vilar den

största delen av vårtqnmyipå sittbenen, eller rättare

sagt den del av kontaktytan mellan kropp och stol som

svarar mot sittbenen. I figur 5 finns detta schematiskt

framställt, linjerna är konturer för olika tryckområ-

den (jämför höjdkurvor på kartor). De innersta, nästan

cirkulära, områdena svarar mot sittbenen. Ryggsidan är

i nederkant av bilden.

  

 

 

Figur 6. Schematisk framställning av önskvärd tryckför-
delning i kontaktytan mellan kropp och sitt-
dyna. Värden i kPa. Efter Rebiffê (1969)

Vi kan konstatera att för att få ovanstående tryckför-

delning måste sittställningen vara i stort sett upp-

rätt. När man kröker ryggen framåt roteras även

bäckenet bakåt, varför även sittbenen hamnar längre

fram. och belastningen fördelas på ett sämre sätt.
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Figuren ger oss dessutom en annan ledtråd till hur

stolen skall vara utformad. Tryckfördelningen antyder

att man bör ha stöd ganska långt fram på låret. Mer

om detta senare.

Vi bör också ha i åtanke att sittytans höjd har bety-

delse i detta sammanhang. Är sittytan för låg, dvs

låren har inte kontakt med denna, kommer en mycket

stor del av belastningen att tas upp av sittbenen. I

och med att denna yta är liten kommer ställningen

snabbt att kännas obekväm. Är sittytan å andra sidan

för hög så att stor belastning ta upp av låret kan

cirkulationen i de kärl som löper på lårets undersida

bli påverkade med bensvullnad och domningar som följd.

Detta gäller framför allt då belastningen är stor nära

knäleden eftersom flera nervbanor och blodkärl löper

ytligt där.

Bäckenet bör alltså hållas i ett ganska upprätt läge i

förhållande till övriga ryggraden. Vi hjälper krOppen

med detta genom att utforma ryggstödet på ett lämpligt

sätt. En fara kvarstår dock. Om man glider framåt på

sitsen kommer bäckenet att roteras bakåt. Här harvi en

av förklaringarna till varför man rekommenderar att

sitsen skall lutas bakåt (förhållande till horisontal-_

planet) man minskar risken att glida framåt.

Flera undersökare, däribland Yamaguchi m fl (1972) och

Andersson m fl (1979) har också undersökt säteslutning-

ens betydelse för ryggbelastningen. Yamaguchi m fl

(1972) visade att minsta muskelbelastning återfanns vid

en säteslutning av 100 och en vinkel mellan ryggstöd och

sittyta på 1150-1200. Andersson m fl (1979) fann att

ökad säteslutning (från horisontalt) hade positiv in-

verkan på disktrycket och förklarar detta med att dels

roteras bäckenet och ryggen en aning bakåt och ökad del

av belastningen (genom gravitationens inverkan) tas
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upp av ryggstödet dels minskar tendensen till framåt-

glidning.

Under senare tid har man alltmer betonat vikten av

något man skulle kunna kalla "dynamiskt sittande". I

korthet innebär det att man bör ändra sin ställning

något med korta tidsmellanrum, siffror på var 5:e till

var 20:e minut är siffror som nämns i litteraturen.

Vi klarar dock, lyckligtvis, inte av att sitta i exakt

samma ställning under en längre tid. Oavsett om ställ-

ningen är hur bekväm som helst till att börja med så

kommer den att kännas allt obekvämare. Till slut

ändrar vi mer eller mindre medvetet ställning. Föränd-

ringen behöver inte vara stor för att ställningen

återigen skall kännas bekväm. Denna stigande diskomfort

är utomordentligt ändamålsenlig. Sitter vi i exakt

samma ställning under en längre tid (4-5 timmar eller

längre) så tar kroppen skada, i första hand genom att

blodcirkulationen i de områden som är utsatta för det

högsta trycket minskar och vävnadsdöd (sittsår)

inträffar.

Även mellankotsskivorna, de s k diskarna, mår bra av

ställningsförändringar. Diskarna kan grovt beskrivas

som en yttre ring som omger en inre skiva. Den inre

skivan saknar egen blodförsörjning och måste därför

få näring genom den fibrösa yttre ringen. Krämer

(1973) har visat att tryck på disken skapar en diffu-

sion av Vätska inifrån och ut. När trycket minskar

vänder diffusionen riktning och vätskan, med näring,

går inåt. Det är alltså fördelaktigt om ryggraden rörs

på ett sådant sätt att denna mekanism arbetar.
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Försök 3 och 4 » resultatsammanställningar (funktion),

tabell 1 - 5

För att underlätta jämförelser redovisas i dessa ta-

beller både försök 3 och 4_på så sätt att övre delen

är resultat från försök 3 och nedre delen från försök

4. De båda delarna är uppbyggda på exakt samma sätt.

I övre kanten redovisas den bedömda funktionen och

längs vänstra kanten den faktiska.

Försök 5 - resultatsammanställningar, tabell 6 10

Två typer av sammanställningar finns. För alla fem

stolarna har sammanställning gjorts av samtliga förares

bedömningar. Denna återfinns i övre delen av respektive

tabell. För två av stolarna (tabell 8 och 10) har dess-

utom bedömningarna för de förare som hade tidigare vana

vid stolen sammanställts separat. Dessa sammanställ-

ningar utgör nedre delen av respektive tabell.

Försök 3 och 4 - resultatsammanställningar (manövre-

ring), tabell 11 - 15

Även här redovisas resultat från försök 3 och 4 till-

sammans. Övre delen av respektive tabell är resultat

från försök 3 och nedre från försök 4. Längs vänstra

kanten listas respektive funktion och längs övre kanten

bedömd manövreringsriktning.

VTI RAPPORT 229



Bilaga 2
Sid 2

 

 

 

          

 

     

A = Vinkel ryggstöd-hörisontalplanet
B = Sittdynans längd
C = Sittdynans ställbarhet uppåt (från neutralläge)
D = II II ( Il Il

E = Stolens höjd (sittdynan i neutralläge)
F = Sittdynans bredd
G = Ryggstödets bredd
H = Ryggstödets höjd

Dimension

Stol A B C D E F G H

BeGe 90-105 480 30 40 475 480 440 520

Boström 90-130 450 85 - 445-545 485 460 500

Bremshey 90-105 430-494 85 - 430 450 450 480

Isri 105-125 450 85 - 446 470 470 500

Nordpatent 85-120 390-540 60 20 420-525 490 490 570-670

      

 

 

 

 

 

Figur 1 Mått för de i försöken använda stolarna.
Vinklar i grader, övriga mått i mm.
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Figur 2 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

BeGe Pluto 78. Siffrorna

motsvarar funktionernas num-

mer i tabell 1.

Bilaga 2

   

  

  

  

   

 

 

 

 

  

  

Sid 3

Tabell 1 (BeGe)

Försök 3

C.

0 'g 's'2:' .se 'å c: H
:OJÅ m :4 :m m H

T5Q m: m Q 4 "4 g 2
m 5 U wa 5 ms :u m m :n 'o o

. m 4 33 2 2; i a gi ra 5 trä i:

FaktlSk m .2 .5: 'o rä' 'o - s: 2 m 3 :[3
(listad) m C C u u p 0 G H M a

. m m m +1 + 44 nu -a o n u x
funktion h > > H H H H H u a m m

m m m m m m m > m > > m

1. Ryggstöd 27 l l l

2. Svankhöjd 4 l 7

3. Svankdjup l l 9

4. Sittdyna bak ' 21 1 1 1 1 3

5. Sittdyna fram 1 1

6. Sittdyna längd 3 l 7

7. Plac. längsled l 3

8. Vridning l l _ 2 3

9. Stolhöjd 1 .1,10

1%. Vibr.dämpn. l 1 14 9 4

Försök 4

Ci
o 'o 'o

'U-H E ta m
543 .x :a o ha
:OM G! H U 01 H
Egg u n. A N H En 2

0mm :o 28' .få 'å *å ä 2 E" 33. 3
Faktisk ä ä '3 å' å ä* - "ä 2 Tis' '58

- m :;115W :gêäääååäåu
un thn m m m m m m m > ä § g

1. Ryggstöd 28 2

2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 1 24 l l 3

S. Sittdyna fram 30

6. Sittdyna längd

7. Plac. längsled l 2 22 2 2 l

8. Vridning 3 I? 10

9. Stolhöjd

10. Vibr.dämpn. l 4 l 3 5 16

     

    

 

 

   

C) = separat reglage saknas,
personer som angivit detta
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Figur 3 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

Bostrom Viking 303. Siffror-

na motsvarar funktionernas

nummer i tabell 2.

Bilaga 2

    

   

 

 

 

  

   

   

Sid 4

Eagell_2 (Bostrom)

Försök 3

8 G GU-H
E-U .2 ä 2! 3

iâiâ :3 s: :2 g: 1::
33.3 '0 T2 3' m m ru á 01 'o 8

B I: 52.' G H i: 11 'H

Faktisk m ,se :4 rä' rä' rå - E 3. 3 "07 53
(listad) g :E :E 3 3 3 få 3 '3 3 3 få
funktion å' m m m ä E E ä ä 3 å g

1. Ryggstöd 18 5 7

2. Svankhöjd 2 @ 1 5 5
3. Svankdjup 2 l 2 6

4. Sittdyna bak 1 12 2 2 6

5. Sittdyna fram 1 20 l 2 l 4

6. Sittdyna längd 2 6 2 @ 1 4
7. Plac. längsled l 2 22 3 l l

8. Vridning l l 1 18 6 l 2

9. Stolhöjd 3 3 20 2 2

10. Vibr.dämpn. 2 2 2 4 6 4 8

Försök 4 f

g
0 'U 'U

U 5: ä 2" .3
5:5 m :4 :m m M

.Q 'H r-l U'l (D
U 9 m: m a a
m 5 v wa 5 m a: m m rn 'o o
CDW4 B 0 rn : C G H c ra H

Faktisk nu å '§2 å' ä* rå* - S 2' 3 "8
(listad) 83 å få 3 3 3 få '3 8 .ä 4.:

' ä > > 'H .funktion m m m m ä ä 3 ä ä ä g

1. Ryggstöd 17 5 2 2 l. l l 2

2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 3 1 18 2

5. Sittdyna fram 1 22

6. Sittdyna längd

7. Plac. längsled 1 17 6 5 l

8. Vridning l l 2 l 5 .15 4

9. Stolhöjd 1 23 6

10. Vibr.dämpn. 12 6 1 1 5 5

      

  

 

   

  

O = separat reglage saknas,
personer som angivit detta
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Sid 5

E§§e11_â (Bremshey)

Försök 3

8 U U
"Ö-r-i
se .54 5' g .3
:0.:: ms H nu ta H
"CSC .12 'H H U' 0)

m 5 'o :2 % m m m å U: U :3% m 0 ra : c c H 2 +1 3
, u 2 U >. >. >1 H 0 u m m

Faktisk w x x U U U 0 c 2 m m m
, m G = p 0 u 0 U H n s

(listad) m m m 0 u U U H o U 0 x

funktion å* å 5: 3 En* ?3 '5.' ä ä 5* §3 3
l. Ryggstöd 25 l 1 2

2. Svankhöjd @ l 7

3. Sva'nkdjup l 7

4. Sittdyna bak 17 l l 1 3

5. Sittdyna fram 1 16 3

6. Sittdyna längd 3 19 3

7. Plac. längsled 2 27

8. Vridning 2 3 3 ® 1 1 6
9. Stolhöjd 4 2 3©12
10. Vibr.dämpn. 1 12

Försök 4

8 T,W 5 o. '8
E4J x G H
Kjx m H w m u
U c 2 *4 r* m m

(313 U :1 g 0 nu m å :n 'U 3. :s :2; å ä 5-.. F* 5. 'o -*FaktlSk w x x '0 'U 'U . c: 2 .g

(listad) g C : u u p 0 U H u. m m u u p 0 H o p 0
funktion % > > H H H M M u a m

m m m m 0: :0 :M > w > >

1. Ryggstöd 27 2 l

2. Svankhöjd

3. Svahkdjup

4. Sittdyna bak 2 1. 1. 19 2 .l 4

5. Sittdyna fram 1 23 2 l

ZFigur 4 Reglageplacering 6. Sittdyna längd 2 23 17 2 1

och manövreringsriktningar 'W Plac- längsled l 1 26 l

Obs! Vridningsmöjlighet Bremshey FA 416-2. Siffror- 30 Vridning

saknades på det na motsvarar funktionernas EL StOlhöjd
_ 10. Vibr.däm n. 1

provade exemplaret. nummer 1 tabell 3. . P 1 9 19

C) = separat reglage saknas, siffran anger det antal
personer som angivit detta
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Tabell 3 (Isringhausen)

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

     

 

        

 

Försök 3

8
"JH "än '3
E44 x 5 .G H
KBM 0 H w m n
'U G .Q M r+ m m

ajg m! 31 å m m m :å m 'U 3

m 323§,==ñshn
Faktisk ä .ä ä 3 §' §' 6 c 2 m 3 g

15mm 2§§åäåS§§B å- «
funktion m m m m m m m > m > g m

1. Ryggstöd 27 l l l

2. Svankhöjd 1 @ 1 7
3. Svankdjup (:> 1. l 1 10

4. Sittdyna bak 3 19 l 4

S. Sittdyna fram 19 2 2

6. Sittdyna längd 5 1 6

7. Plac. längsled 28 l l

8. Vridning l 2 17 3 5

9. Stolhöjd 6 1 '3 ® 3
10. Vibr.dämpn. l 1 25 3

Försök 4

c
0 v w

'UH ä D* <1:
E.p x G H

35 n a. 3 M H g' 2
Ha v rs 9 m m m m us n o

m '3 2 :3" å ä. 5. '* ° "*
Faktisk ä .ä ä 3 g 3 -* g 2 3 E'
(listed) 2 3 g å 3 p g 3 3 3 p

funkthn m m m m m 3 E ä ä 3 g

[L 1. Ryggstöd 30

L 2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 1 1 25 1 1

5. Sittdyna fram 1 26 l 1

Figur 5 Reglageplacering 6. Sittdyna längd

och manövreringsriktningar '7. Idee. längsled 2 26 2

Isringhausen GI 8008/385. 3- \hidnin9 2 2 4 12 5 4 l

Siffrorna motsvarar funk- 9- StOlhÖjd

tionernas nummer i tabell 4. lo-XüideämPn- l 4 25

(:) = separat reglage saknas, siffran anger det antal
personer som angivit detta
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Sid 7

Eaäeli_§ (Nordpatent)

Försök 3

gå '3 '8
.54) å ä ä G H
grå .a m H ca m
m 5 p Q*mu4 'U n _5 m m m m UI U 0

BESÅÅÃHSQE. u,
Faktisk ä .ä ä 3 B B 6 C 2 m 8 m

(llstad) m m m u v u m 3 3 B u 5
funktion å' å ä 3 a 3 2 ä ä ; g 3

l. Ryggstöd 15 9 l 2 2

2. Svankhöjd 16 1 1 5

3. Svankdjup l 9 ® 7
4. Sittdyna bak ® 1 7

5. Sittdyna fram 1 22 1. 1 2

6. Sittdyna längd 11 4 l 5

7. Plac. längsled 5 3 1 191

8. Vridning 2 l 8 18

9. Stolhöjd 2 20 6

10. Vibr.dämpn. l 2 1 6

Försök 4

g»

0 'U 'U

U"* .x 5 g' 3
§3: m m m m H
,U C: ,D '44 r-*I U1 G!

Q)5 G 3» g' 0 m m 3 U\ 0 C
mLH c: §1 I: r-l c: -H 3

Faktisk ä .ä i §1 3 g' - E 2 ä 3!

(listad) 3; g g :Ja :1. p få 3 '3 .ä 0
funktion m m m m m 3 3 ä ä ä g

1. Ryggstöd 6 3 12 4 2 2 l

2. Svankhöjd 14 5 ,2

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak

l l 5. Sittdyna fram 26 l 2
Fi ur R a e acerin_EL-_55 eg 9 P 9 6. Sittdyna längd 3 1 13 2 10 1 1 1
och manövreringsriktningar .7 Plac längsled 1 22 l 2 l 3

Nordpatent E4 GN 84-52. 8_ \hddning 7 21 2

Siffrorna motsvarar funkr- 9, Stolhöjd 1 1 1 16 4. 5 2

tionernas nummer i tabell 5. 10. Vibr.dämpn.

       

<:)= separat reglage saknas, siffran anger det antal
personer som angivit detta
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Sid 8

Tabell 6 (BeGe)
Försök 5. Alla förare

C
0 'U U

ro v4 å tm; m
E 4J .M E P4
:0.54 fd H :rd-m H
13 c .Q wa r4 m m
a -s 13 o. c a
m u4 'o T1 5 m to m m rn 'o 0

x) :0 TW c c: c ri c T1 -a

äåiâââ* .äga-2:Faktlsk $§§5ñ333
(Utpekad) .'>1 > > -r-I -r-l nu: .-4 H .8 '-3 3
funktion m m m m ua U) 0.. :> m :> .'>

1. Ryggstöd 23 l l

2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 1 24

5. Sittdyna fram 25

6. Sittdyna längd

7. Plac. längsled 3 19 3

8. Vridning 3 17 2

9. Stolhöjd

10. Vibr.dämpn. 2 l 3

   

 

   

   

 

         

 
Figur 2 Reglageplacering

 

och manövreringsriktningar

BeGe Pluto 78. Siffrorna

motsvarar funktionernas num-

mer i tabell 1.
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Eaäåil_z (Bostrom)

Försökfå. Alla förare.

C.
0 'U 'U

'U »4 5 t» m
E +3 .2 C F!
:O :4 m :4 :m m H

'3 5 U a. n *H H 2" 21 m 44 'U T1 5 ms :v 0 nu U1 TJ 0
:0 x wa c :3 c ri c T1 -H

*á '33 '3 ä' ä* rå* E* :O '
Faktisk g (gå å: 443! 3 LJ 0 :U ;5 ;3 m

] (utpel'çaa) >., > :> .A 4-4 -r-i :3 I: -8 :3 då_I-- _/ funktlon m m m m m a: m :> ua :> :>

4 l. Ryggstöd 16 3 5 l l

2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 4 4 .14 l l l

5. Sittdyna fram 1 7 6 9

6. Sittdyna längd

7. Plac. längsled 2 6 13

8. Vridning l 3 20

9. Stolhöjd l 4 17

10. Vibrgdämpn. 5 2 3 l 2

 

        

  

   

 

   

Figur 3 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

 

Bostrom Viking 303. Siffror-

na motsvarar funktionernas

nummer i tabell 2.
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Tabell 8 (Bremshey)

Försök 5. Alla förare i

 

 

      

 

 

      

 

   

 

 

    

 

 

 

 

   

C
0 T) 'U

'U »4 tr m
E 41 ä: ä :2 'H
x .x m :4 :m m H
'C C. .Q 'H .-1 UI (D
(D :3 'U 04 C. C
C0 *H 'U 'n :i rd (U (U :rd U1 'U 0

X) :0 T1 C :3 C ri G T1 -H
-U .Ei 'U Z>w >1 Z>1 'H 30 4-* -n

Faktisk ääåBBBdååäm
(utpekad) 2§§333223Q4J
funktion m m m U) U) 03 nu :> (0 ;l :2

l. Ryggstöd 24 1

2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 24 1

5. Sittdyna fram 19 2

6. Sittdyna längd 1 15 2 6 1

7. Plac. längsled 1. 21 3

8. Vridning

9. Stolhöjd

10. Vibr.dämpn. 1 24

Förare med vana av stole
g .

'0 -H å 'g '3
E +1 .2 C »4
I) x m L; nu m H
'CS i: .0 lH H 01 (D
0) 5 KJ 04 C' C
III 'H 'U 'rn :3 fd (U m :m Ch 'U 0

I) :O T1 G i: E F4 G Tu -a
4-' .C 'U >-| >1 >1 -:-l :0 JJ 'n

Faktisk ä 'ä 'ä 3 B B 0' rä 5 3 m
(utpekad) g: 2 g :1 i: '5 -r-4 0 .D .p
funktion nd nu 03 m m m :14 g :DJ E: g

1. Ryggstöd 12

2. Svankhöjd

Figur 4 Reglageplacering 3' svankdjuP

och manövreringsriktningar 4' Slttdyna bak 12

Obs! Vridningsmöjlighet Bremshey FA 416-2. Siffror- 5' Slttdyna fram 11

saknades på det na motsvarar funktionernas 6' Slttdyna längd 7

provade exemplaret. nummer i tabell 3. 7' Plac' län951ed 11

8. Vridning

9. Stolhöjd

10. Vibr.dämpn, 12
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Sid 11

Tabell 9 (Isringhausen)

Försök 5. Alla förare.

   

   

   

C.
0 I! 'O

TI-H844 .5:53.95
0 A4 :u H 36 m H
I! a .n wa r4 o: 0
(13:3 '004 C C.
m ua ro T1 :1 :U M m ms tm 'U 0

X) :0 T1 C C1 C ri C T1 -H
JJQ'UMhä *4304-51'1

A Faktisk äääBBBdåâü
< (utpekad) :ägäsxsnsnvI . funktion m m m m m m 0. :> 0) g :g

E1] ] l. Ryggstöd 23 l l

' i j 2. Svankhöjd

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak 1 20

5. Sittdyna fram 21

6. Sittdyna längd

7. Plac. längsled l ]. 17 5 l

8. Vridning 1 l '7 7 3 4

9. Stolhöjd

10. Vibr.dämpn. r 25_ .a ,r m \ H \ \ w of .. o

 

 

    

 
  

  

 

 

 

 

 

   

 
Figur 5 Reglageplacering

 

och manövreringsriktningar

Isringhausen GI 8008/385.

Siffrorna motsvarar funk-

tionernas nummer i tabell 4.
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Figur 6 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

Nordpatent E4 GN 84-52.

Siffrorna motsvarar funk-

tionernas nummer i tabell 5.

Bilaga 2

   

 

 

  

 

   

 

 

     

      

  

   

Sid 12

Tabell 10 (Nordpatent)
Försök 5. Alla förare.

I:
0 T) 'U

'Un-i ämm
E +* .2 C Fi
x .x m :4 :m ID H
'UC .Qle-lm 0)
ms 'UCL C. C
m 44 'o T1 5 :a 0 :U m3 Us 13 o

:0=O'nCCCr-IC-n-a-l
#.C'U>1>1>1 H:O4J-r1

Faktisk

mtpekad) äääåååâ'GBL'â
funktion m U) m m U) m m :> U) > g

1. Ryggstöd 12 9 2

2. Svankhöjd 11 7 6 l

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak

5. Sittdyna fram 19 3

6. Sittdyna längd l 6 19 l l

7. Plac. längsled l 2 21 1

8. Vridning 25

9. Stolhöjd 22 2

10. Vibr.dämpn.

Förare med vana av stolen.

3 'ord
TS-HEu .2533
o #1 m :4 :m m H
m: c .o wa ra U1 w
(DEJ '004 C c:
th'U'nrJtUrUmuUU'I'OO

:0 D T1 :3 C C ri C T1 -H

äf'âårâ'äâ' ä*° "?aktisü äåååñåä'U'âåwutpekad _ _ "4 0 #
funktion I? å ä (3 :I: (3 E ä :0) ä :9

l. Ryggstöd 12 2 1 1

2. Svankhöjd 4 7 4 1

3. Svankdjup

4. Sittdyna bak

5. Sittdyna fram 13 1 2

6. Sittdyna längd 1 5

7. Plac. längsled 1 13 1

8. Vridning

9. Stolhöjd 16

10. Vibr.dämpn.
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Figur 2 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

BeGe Pluto 78. Siffrorna

motsvarar funktionernas num-

mer i tabell 1.

Tabell ll

 

Bilaga 2

Sid 13

(BeGe)

Försök 3

Sammanställning över antagna manövrerings-
riktningar.

 

FUNKTION 2 3 4
vet

ej

  

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn.
bakkant

Sittdyn. lutn
framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac.
längsled

Vridning

Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

5:a riktiga

  

 

 

  
9
a

U
1

6
6

 

 

 

k
D
I
-
'

O
N

,t
s

 

Försök 4

 

FUNKTION 2 3 4
vet,

ej

 

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn.
'bakkant

Sittdyn. lutn

framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac.
längsled

Vridning

Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

 

Sza riktiga
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6
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Teckenförklaring:
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l
w
a
H uppåt

framåt
nedåt
bakåt o

m
m in

ut

vridning

korrekt manöv-

rering
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Figur 3 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

Bostrom Viking 303. Siffror-

na motsvarar funktionernas

nummer i tabell 2.

Bilaga 2
Sid 14

Tabell 12 Sammanställning över antagna manövrerings-

riktningar (Bostrom).
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Försök 3

FUNKTION 1 2 3 4 5 6 7 :i:

Ryggst. lutn. <:> l

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn. (:> 1 4
bakkant

Sittdyn. lutn (:> 1 4
framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac. 2 15 .l 2 l <:> l
längsled

Vridning 2 (:> 1 1
Stolens höjd 1 el,

Vibrationsdämpn. 2 o

Sza riktiga 39 ll 21

Försök 4

I FUNKTION 1 2 3 4 5 7 2:;

Ryggst. lutn. (:> 1 l 2

Svank höjd

'Svank djup

Sittdyn. lutn. (:> 1 2
bakkant

Sittdyn. lutn (:> 1
framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac. 15 1 (:> 1
längsled

Vridning 1 <:> l

Stolens höjd 1 l

Vibrationsdämpn.

Sza riktiga 51 16 27

Teckenförklaring: 1 = uppåt 5 = in
2 = framåt 6 = ut
3 = nedåt 7 = vridning
4 = bakåt = korrekt manöv-

rering



 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

Figur 4 Reglageplacering

 

och manövreringsriktningar

Obs! Vridningsmöjlighet Bremshey FA 416-2. Siffror-

saknades på det na motsvarar funktionernas

provade exemplaret. nummer i tabell 3.

Tabell ;3

Bilaga 2

Sid 15

Försök 3

Sammanställning över antagna manövrerings-
riktningar (Bremshey).

 

FUNKTION 3 4
Vet

Ej

 

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn.
bakkant

Sittdyn. lutn
framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac.
längsled

Vridning

?Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

Sza riktiga

 

®
®
6

®
H

75

    

 

ll

 

2

  

 

 

Försök 4

 

FUNKTION 3 4
vet

ei

 

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn.
bakkant

Sittdyn. lutn
framkant

Sittdyn. längd

Stolens plac.
längsled

Vridning

Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

8:a riktiga

 

®
®
H

®
®

G
)
0

   

U'
l

 

  
'
-
l

18

 

   
Teckenförklaring:
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uppåt
framå
nedåt
bakåtb

L
U
m
J
H

t
in

ut

vridning
korrekt manöv-

rering
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Tabell l4 Sammanställning över antagna manövrerings-
riktningar (Isringhausen).

Försök 3

FUNKTION 1 2 3 4 5 6 7 2:;

Ryggst. lutn. (:> 2 2

L Svank höjd

Svank djup

Sittdyn. lutn. ® 4 1 4
bakkant

E J 1 :3:35:24 ® 4 l 2
\ 4 r ' Sittdyn. längd '

Stolens plac. <:> l l l 4
längsled

K än i Vridning . 3

Stolens höjd

Vibrationsdämpn. 2 5

Sza riktiga 85 18

Försök 4

3 FUNKTION I 1 2 3 4 5 6 7 2:;

Ryggst. lutn. 29 2

Svank höjd

.Svank djup

, Sittdyn. lutn. (:> 6 l l
bakkant

l -s j Sittdyn. lutn 7 l l
framkant

Sittdyn._längd

Stolens plac.
längsled

®
®

Vridning

Stolens höjd

 

Figur 5 Reglageplacering

 

och manövreringsriktningar

 

     

 

   

 

Isringhausen GI 8008/385. VlbratlonSdampn' 1

ASiffrorna motsvarar funk- Sza rlktlga 97 24

tionernas nummer i tabell 4. Teckenförklaring: 1 = uppåt 5 = in

2 = framåt 6 = ut
3 = nedåt 7 = vridning
4 = bakåt (:)= korrekt manöv-

rering
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Figur 6 Reglageplacering

och manövreringsriktningar

Nordpatent E4 GN 84-52.

Siffrorna motsvararfunk-

tionernas nummer i tabell 5.

Tabell 15

 

Bila a 2

Sid 7

riktningar (Nordpatent).

Försök 3

Sammanställning över antagna manövrerings-

 

FUNKTION 2 3 4
vet

ej

 

 

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

Sittdyn.
bakkant

Sittdyn.
framkant

Sittdyn.

lutn.

lutn

längd

Stolens plac.
längsled

Vridning

Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

Sza riktiga

Q
S

®
N
9
°
©

48

  

C?
4

  

 

®  

 

   

Försök 4

 

FUNKTION 2 3 4
vet

ej

 

Sittdyn.
bakkant

'Sittdyn.
framkant

Sittdyn.

längsled

Vridning

 

Ryggst. lutn.

Svank höjd

Svank djup

lutn.

lutn

längd

Stolens plac.

Stolens höjd

Vibrationsdämpn.

8:a riktiga

@
H

 

 

2

(D

 

 

    

  

Teckenförklaring:
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uppåt
framåt
nedåt
bakåt

in

ut

vridning
korrekt manöv-
rering
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Sid 1

REKOMMENDERADE STOLMÅTT " LITTERATURSAMMANSTÄLLNING

I denna bilaga görs en sammanfattning av de rekommenda-

tioner som olika undersökare givit. Vid varje rekommen-

dation ges ett varierande antal referenser. För kom-

pletta referenser hänvisas till sammanställningen efter

texten. I de fall där undersökarna gett olika rekommen-

dationer finns även "vår rekommendation".

Alla mått är valda med avsikt på normal köruppgift.

Ryggstödets form

Ryggstödet ska vara konvext längs den vertikala mitt-

1injen (Ayoub 1971, Kocker 1932).

Ryggstödet ska vara sadelformat, dvs konvext i vertikal-

led och konkavt i horisontalled (Åkerblom 1954, Floyd

1958, Karvonen 1962, Kroemer 1968, vår rekommendation).

Denna form ska alltså stödja svanken. Se Vidare under

svankstöd nedan.

Avstånd sittdyna - ryggstöd

Mellan. sittytan (min ryggstödets nedre kant bör det,

vara en lucka på ungefär 20 cm (Muller 1969, Woodson

1964), detta för att föraren ska kunna sitta så långt

bak att svankstödet är effektivt (Ayoub 1971).

Svankstöd

 

Svankstödet ska börja vid övergången korsben-ländkotor

(Åkerblom 1954, Croney 1971). Det bör vara justerbart

i höjdled (Croney 1971, VanCott 1972, Grandjean 1973).

Vår rekommendation: Flyttbart svankstöd, ett svankstöd

med felaktig placering upplevs som mycket obekvämt.

Svankstödet ska följa svankens kurvatur (Åkerblom 1954,

Darcus 1947, Vår rekommendation).
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Ryggstödslutning

 

Vinkeln mellan ryggstöd och horisontlinjen ska vara

105 - 115O (Åkerblom 1954, Grandjean 1980, Keegan

1962, Le Carpentier 1969, Morgan 1963, Ridder 1959,

m fl).

Ryggstödets bredd

 

Bredden bör vara 40 - 50 cm (Croney 1971, Damon 1966,

Hooton 1945, Kroemer 1971, Morgan 1963, WOtzka 1969).

Ryggstödets höjd

 

Avståndet mellan sittyta och ryggstödets övre kant

ska vara 50 - 60 cm (Croney 1971, Damon 1966, Kroemer

1971, Morgan 1963).

Sittytans höjd

 

I detta fall går det inte att använda litteraturens

siffror. Man måste avpassa detta mått till svenska

förhållanden. Om vi utgår från att den rekommenderade

knävinkeln 105 - 1200 och att 5:e percentieln för

svenskar med avseende på underbenslängd är 35 cm

(Möbelinstitutet, 1974) och 95:e percentieln 48 cm så

finner vi att avståndet mellan golv och sittytans

framkant bör vara 30 - 47 cm. Denna siffra bör beaktas

då framför allt småväxta kvinnor har problem i detta

avseende i dagens fordon.
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Sittytans djup

Även här bör antropometriska data för svenska förhåln

landen användas. Möbelinstitutet 1974 anger för

svenskar percentilvärdena 43 cm för 5:e percentilen

och 53 cm för 95:e percentilen. Dessa mått avser av-

ståndet stuss-knäveck. Med tanke på att sittytan ej

bör sträcka sig ända fram till knävecket bör alltså

intervallet korrigeras till 40 - 50 cm. Sittdjupet

bör vara reglerbart.

Sittytans bredd

 

Baserat på svenska data (Möbelinstitutet 1974) av-

seende sittbredd, bör sittytan vara minst 40 cm bred.

Sittytans form

 

Sittytan bör vara i stort sett flat med en mycket svag

konkav form in mot mittlinjen (Ayoub 1971). Sitsen

ska vara rundad i framkanten för att undvika tryck

mot lårens undersida (vid knät) (Ayoub 1971, Karvonen

1962, Keegan 1953, m fl).

Sittytans lutning

 

För att förhindra att den sittande glider framåt, så

att inte ryggstödet blir effektivt, bör sittytan lutas

5 - 7O bakåt (från horisontallinjen)(Åkerblom 1954,

Damon 1966, Grandjean 1973, Jones 1969, Keegan 1953,

Morgan 1963, m fl, vår rekommendation). Lutningen

bör vara 3 - 5O (Burandt 1963, Morrell 1969, VanCott
1972, Woodson 1964). Lutningen bör vara 0 - 5O (Cro-

ney 1971, Kubokawa 1969).

VTI RAPPORT 229



REFERENSER

*

Ayoub, M.M., Posture in industry. Paper presented at
Human Factors Society Meeting, Oct 19-21,
New York 1971.

*Burandt, U. and Grandjean, E., Sitting Habits of

office employees. Ergonomics, 1963, 6, 217-228.

*Le Carpentier, E.F., Easy chair dimensions for comfort
- A subject approach. Ergonomics, 1969, 12, 328-337.

*Croney, J., Anthropometrics for designers. New York:
Van Nostrand Reinhold Co. 1971.

*Damon, A., Stoudt, H.W. and McFarland, R.A., The human

body in equipment design. Cambridge, Mass, Harvard
University press 1966.

*Darcus, H.D. and Weddell, A.G.M., Some anathomical and

physiological principles concerned in the design
of seats for naval war weapons. British Medical
Bulletin, 1947, 2, 31-37.

*Floyd, W.F. and Roberts D.F., Anathomical and physio-
logical principles in chair and table design.
Ergonomics, 1958, 2, 1-16.

*Grandjean, E., Hunting, W., Wotzka, G., Sharer, R.,

An ergonomic investigation of multipurpose chairs.

Human Factors, 1973, lä, 246-255.

Grandjean, E., Fitting the task to the man - an ergo-
nomic approach. London, Taylor and Francis Ltd.,
1980.

*Hooton, E.A., A survey in seating. Westport, Conn.,
USA, Greenwood Press, 1945.

*Jones, J.C., Methods and results of seating research,

Ergonomics, 1969, 12, 171-181.

*Kanonen, M.J., Koskela, A. and Noro, J., Preliminary

report on the sitting postures of school children.
Ergonomics, 1962, 5, 471-477.

*Keegan, J.J., Evaluation and improvement of seats.

Industrial Medicine and Surgery, 1962, 31, 137-148.

*Kocker, A.L. and Frey, A., Seating heights and spacing.
Architectural Record, 1932, 11, 261-269.

*Kroemer, K.H.E. and Robinette, J.C., Ergonomics in the
design of office furniture: A Review of European
Litterature. Wright-Patterson Air Force Base, Ohio
Aerospace Medical Research Laboratories 1968.
AMRLrTR-68-80.

VTI RAPPORT 229



Bilaga 3
Sid 5

*Kroemer, K.H.E., Seating in plant and office. American

Industrial Hygiene Association Journal, 1971, §2,
633-652.

*Kubokawa, C. and Woodson, W., Databook for Human

Factors Engineers, Vol I: Human engineering data.
Man Factors, Inc. San Diego, Cal. USA, 1969.

*Morgan, C.T., Cook, J.S., Chapanis, A. and Lund, M.W.,
Human Engineering Guide to Equipment Design.
New York, USA, McGraw-Hill Book Company, 1963.

*Murell, K.H., Ergonomics. London: Chapman and Hall,
1979.

Möbelinstitutet, AntrOpometriska mått, Möbelinstitutets
rapport 29, 1974.

*Ridder, C.A., Basic design measurement for Sitting.

Agricultural Experiment Station, Univ. of Arkansas,

Fayetteville, 1959, Bulletin 616, 91 p.

*VanCott, H.P. and Kinkade, R.G., Human Engineering
Guide to Equipment Design. Washington, D.C., USA.
U-S. Government Printing office, 1972.

*Woodson, W.E. and Conover, D.W., Human Engineering

Guide for Equipment Design. Berkerly, Calif., USA.
University of California Press, 1964.

*Wotzka, G. et al, Investigation for the development

of an auditorium seat. Ergonomics, 1969, 12,

182-197.

*Åkerblom, B., Chairs and Sitting. Symp. on Human
Factors in equipment design. London, H.K. Lewis,
p 29-35, 1954.

* = finns refererad i:

Ayoub. M.M. och Halcomb, C.G.
Improved seat, console and workplace design.
Pacific Missile Test Center
Point Mugu, Calif., USA.

NTIS AD-A 040 479. 1976.

VTI RAPPORT 229




