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StAtenS FolkhälSoinStitut presentera-
de nyligen resultaten från en nationell 
folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. 
Den visar att var sjunde svensk är fysiskt 
aktiv mindre än två timmar per vecka på 
fritiden. Dessutom visar både svenska 
och internationella studier att vuxna sit-
ter i snitt sju till åtta timmar per dag.  

Bakgrunden till det här är att under 
1900-talet började allt fler av de kropps-
ligt tunga och energikrävande inslagen i 
vårt vardagsliv försvinna. 

FrAmme i 2000-tAlet har bilar, tvättma-
skiner, dammsugare, motorgräsklippare 
och andra tekniska uppfinningar tagit 
över aktiviteter som vi tidigare använde 
våra kroppskrafter till. Teknikrevolutio-
nen har också gett oss nya förströelser; 
istället för att vara ute i skog och mark, 
ser vi på tv, surfar på nätet eller lyssnar 
på musik. 

Inom arbetslivet har antalet som arbe-
tar inom kroppsligt tunga yrken kraftigt 
minskat, även om det ännu återstår yr-
ken inom vård- och omsorg, lokalvård, 
brandkår och byggnadsindustrin med 

flera områden, som kräver kroppsarbete. 
Antalet som är sysselsatta inom stillasit-
tande yrken har däremot kraftigt ökat. Av 
ett åttatimmars arbetspass sitter många 
sex-sju timmar, varav de flesta av dem vid 
datorn. 

En allt lägre nivå av fysisk aktivitet och 
ett ökat stillasittande syns i befolkningen i 
en ökning av smärtor från rörelse- och stöd-
jeorganen, övervikt, diabetes, högt blod-
tryck, hjärtkärlsjukdomar och cancer. Den-
na ohälsa kan förstärkas av långvarig stress, 
som är ännu en riskfaktor för att drabbas av 
hjärtkärlsjukdomar och led- och muskel-
smärta. Insjuknandet kan komma gradvis 
eller mer akut. 

Hjärtkärlsjukdomar som är relaterade till 
långvarigt stillasittande kan dyka upp efter 
många år, medan besvär från rygg, nacke 
och skuldror däremot kan uppkomma 
snabbare. Då kan det räcka med några veck-
or i en olämplig arbetsställning, med kon-
torsmöbler som inte är anpassade till indi-
viden. 

Det blir AlltSå viktigare att vi rör oss i 
vardagen och på fritiden. Genom att va-
ra fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje 
dag ökar vi chansen att må bra nu och i 
framtiden. Det finns numera övertygan-
de evidens för att regelbunden fysisk ak-
tivitet fördröjer eller motverkar uppkom-
sten av våra vanligaste folksjukdomar. 
Samtidigt finns det mycket som talar för 

att stillasittandet, till exempel i form av 
tid framför tv:n, ökar. Enligt Världshälso-
organisationen, WHO, är stillasittande 
den fjärde vanligaste orsaken till förtida 
död i höginkomstländer. 

StillASittAnDe innebär en begränsning 
av vardaglig lågintensiv fysisk aktivitet 
och muskulär inaktivitet i kroppens sto-
ra muskelgrupper. 

I en nyligen gjord australisk jämförel-
se mellan stillasittande och fysisk aktivi-
tet vad gäller risken för metabola syndro-
met, visade det sig att varje ytterligare 
timme framför tv:n ökade risken med 26 
procent för kvinnor, oberoende av övrig 
medel- till högintensiv fysisk aktivitet. 
Samma risk minskade med 28 procent 
genom 30 minuters ökad fysisk aktivitet. 
Att undvika stillasittande är alltså lika 
viktigt som att vara fysiskt aktiv.

Rent fysiologiskt skiljer sig de negativa 

Stillasittandet 
gör oss sjuka
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effekterna av stillasittande från de positi-
va effekterna av ökad fysisk aktivitet. De 
är alltså inte enbart motsatsen till varan-
dra. Detta gör att man inte bör betrakta 
fysisk aktivitet och stillasittande som två 
ytterligheter av samma beteende, utan 
som två skilda beteenden. 

Att betrakta fysisk aktivitet som en 
skyddande faktor och stillasittande som 
en riskfaktor har därmed stor klinisk be-
tydelse. Vid förskrivning av fysisk aktivi-
tet på recept bör man därför komplettera 
med råd om att undvika stillasittande.

Att läggA till fler lågintensiva aktivite-
ter kan göra stor skillnad. Energikonsum-
tionen ökar snabbt även vid små rörelser 
jämfört med vid vila. Energiutgifterna 
ökar med 50 procent om man sitter och 
gör små sysslor och med 90 procent om 
man står upp och gör mycket lätta syss-
lor. 

Man kan exempelvis byta sittandet mot 
att stå och arbeta delar av tiden eller att of-
tare gå och prata med en kollega längre 
bort i korridoren i stället för att e-posta, 
placera skrivaren en bit från datorn, stå 
upp när man pratar i telefonen, cykla till 
jobbet och ta trappan i stället för hissen.

ForSkningen viSAr att ett ökat antal av-
brott påverkar flera metabola riskfaktorer, 
som midjemått, BMI och blodfettnivåer. 
Att bryta stillasittandetiden med många 
korta pauser har helt klart positiva effek-
ter på hälsan.                                         4

Källor: Arbetsmiljöverket, Statens 
Folkhälsoinstitut, Läkartidningen

Var sjunde svensk, 14 procent, har en stillasittande 
fritid. Ännu fler sitter stilla även på jobbet. Svenska och 
internationella studier visar att vuxna sitter i snitt sju till åtta 
timmar per dag. Stillasittare löper en ökad risk att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet och typ2- diabetes. För att 
inte tala om smärta i leder och muskler.

text: lois steen vivanco   illustrationer: helena halvarsson

ett inaktivt liv leder till ohälsa 
Långvarig fysisk inaktivitet med ett stillasittande liv kan leda till flera olika typer av ohälsa:

1. Effekter på rörelseorganen: svaga muskler, skört skelett, nedsatt rörlighet, koordination 
och balans.

2. Effekter på ämnesomsättningen och hjärtkärlsystemet: övervikt, diabetes, högt 
blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdomar.

3. Övriga effekter: förstoppning/tarmfickor, cancer, bristande välbefinnande, ökad stress-
känslighet.

fakta

 ”De skador som drabbar notarier har tre orsaker: långvarigt sittande, 
oupphörliga handrörelser, som dessutom alltid är åt samma håll, samt ansträngningen på 
sinnet att inte vanpryda böckerna genom felaktigheter eller orsaka arbetsgivaren förlust”

En italiensk läkare beskrev redan på 1700-talet ohälsa på grund av stillasittande.

Läs om Ergonomiska stoLar! g
Källa: Arbetsmiljöverket

”Stillasittande är den fjärde 
vanligaste orsaken till förtida 
död i höginkomstländer”
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ergonomiska stolar är en bransch 
som vuxit de senaste 20 åren. För en 
oinvigd kan alla dessa olika stolar 
upplevas som en djungel. oavsett 
stol är balansen mellan belastning 
och avlastning samt mellan rörelse 
och vila biomekaniska avvägningar 
alla tillverkare arbetar med. med åren 
har fördelningen av ergonomiska 
stolar även blivit mer demokratisk på 
arbetsplatsen.

Att SkrivA en översiktsartikel om ergo-
nomiska stolar, kan vara ett vanskligt 
projekt. Det går inte att via forskningen 
få grepp om vilka stolar som förebygger 
muskel- och ledbesvär, då stolforskning-
en är i sin linda. Det enda som finns är 
enstaka studier som pekat på att en  viss 
ståstödsstol kan stimulera ett aktivare sit-
tande och en så kallad traktionsstol kan 
minska trycket på känsliga diskar. 

Det som däremot står till buds är 
grundläggande kunskap om kroppens 
anatomi, fysiologi och biomekanik samt 
hur tyngdlagen påverkar belastningen i 
olika kroppspositioner. Och stoltillver-
kare har verkligen tagit fasta på denna 
kunskap – eller delar av den. 

En del skapar en hel fi-
losofi kring en viss sitt-

ställning och 
bygger sina sto-
lar strikt efter 

den. (Se sittställ-
ningar på sid 21.)

Andra försöker få 
med alla tänkbara 
sittmöjligheter i en 
och samma stol. 
För att försöka för-
stå lite mer om sit-
tande och stolar åker 
jag till Uppsala för 
att bli guidad ge-
nom ergonomifö-
retaget Ergoff Miljö 
AB:s stolutställning.

i börjAn Av 90-tAlet var 
det här området mest en 
kontorsmöbelbransch, som utrustade rum 
och lokaler med bord, stolar, dokument-
skåp och bokhyllor, berättar Ergoffs grun-
dare Per-Arne Nilsson, före detta fram-
gångsrik tränare i skridskolandslaget. 

 – I takt med att allt mer arbete utför-
des med dator, förändrades förutsätt-
ningarna från ett varierat till ett mer bun-
det och stillasittande arbete. Det ställer 
nya krav på arbetsmiljön och ett ergono-
miskt tänkande blev vanligare.   

Även om det skedde en förändring var 
det oftast själva kontorslokalen som ut-
rustades och mer sällan så att de anställ-
da fick individuellt anpassade ergono-
miska hjälpmedel.

– När det gäller stolar låg det dessut-
om ett hierarkiskt sätt att tänka bakom 
inköpen. Chefen var den som hade en 
skönare stol med helt ryggstöd, medan 
övriga fick sitta på enkla kontorsstolar 
med låga ryggstöd.

På senare år har de enklaste kontors-
stolarna, som inte går att justera alls, näs-
tan försvunnit ur sortimentet. Nu är det 
alternativa stolar utan ryggstöd eller tra-
ditionella kontorsstolar som kan röra sig 
i ett eller flera led som är på modet. 

– Att det finns gungfunktion på sitsen 
är standard på de flesta stolar, och allt 
fler anställda har en stol med helt rygg-
stöd. Det allra senaste är stolar som 
marknadsförs med att de har en tränan-
de effekt, det kallas aktivt dynamiskt sit-
tande, berättar Per-Arne.

FASt Sortimentet Av ergonomiska sto-
lar blivit mycket större med åren har ar-
betsgivarnas kunskap om riskerna för be-
lastningsrelaterade besvär inte ökat i lika 
hög grad, tycker Per-Arne. 

– Det kan givetvis skilja mycket mel-
lan olika arbetsgivare, men mest skiljer 
det mellan industri- och tjänstesektorn. 
Inom industrin har man länge haft ett 
skydds- och säkerhetstänk, men på våra 
skrivbord finns det ingen varningsskylt 
där det står: ”lägg inte musen för långt ut 
åt sidan” eller en röd lampa som blinkar 
när man suttit för länge.

För att vi alls ska kunna sitta måste ske-
lettet, musklerna och nervsystemet sam-
verka. Om man bara betraktar ryggraden 
så har den flera funktioner som stödjeor-
gan, rörelseorgan och skyddsorgan för 

ryggmärg och nervrötter. Ett trettiotal 
(32-33) kotor ska helst vidmakthålla en 
fin kurvatur oavsett om vi står, sitter el-
ler går. 

Mellan ryggkotorna finns diskarna, 
som ska fungera som stötdämpare samt 
bidra till ryggradens rörlighet. Dessa dis-
kar, vars geléaktiga kärna till 90 procent 
består av vatten, måste lita på sin omgiv-
ning för att få sitt näringsutbyte tillgodo-
sett. Detta sker via att de ömsom utsätts 
för belastning, ömsom för avlastning. Så 
när vi rör på oss utsätts diskarna för en 
pumpeffekt, där vätska kan vandra in 
och ut i diskarna. Under en arbetsdag 
med mycket stillasittande är diskarna ex-
tra utsatta för tryck, medan de under nat-
tens vila kan återhämta sig och suga in 
vätska igen.

Det här hAr en del stoltillverkare tagit 
fasta på genom att designa stolar som gör 
det möjligt att variera personens sittande 
från ett belastat till ett mer avlastat läge. 

Ett vanligt sätt är att bygga in en gung-
funktion i sitsen på de traditionella kon-
torsstolarna. Gung-
funktion kan vara 
konstruerad 
på en rad oli-
ka sätt exem-
pelvis via en 
synkron-
gunga, 
framkants-
gunga, 
mittleds-
gunga, Free 
Float, manuell vink-
ling och så vidare.

– Synkrongunga är den vanligaste me-
kanismen och med synkron menas att 
ryggstödet rör sig dubbelt så mycket som 
sitsen. Fördelen med den är att höftvinkeln 
öppnas och man ökar blodcirkulationen. 
En nackdel är att stödet i svanken minskar 
ju mer man lutar sig bakåt i en stol med 
synkrongunga, förklarar Per-Arne.

Framkantsgunga (knäledsgunga) inne-
bär att gungan är placerad långt fram på sit-
sen. För att den ska fungera optimalt krävs 
det en individuell inställning av gungmot-

ståndet efter personens vikt.
En vanlig orsak till kronis-

ka smärtbesvär i musklerna i 
rygg, nacke och skuldror handlar 
om att musklerna får arbeta alltför sta-
tiskt för att upprätthålla kroppshållning-
en. Därför har flera tillverkare av tradi-
tionella kontorsstolar satsat på att erbju-
da mer avslappning och stöd för ryggen. 
Målet är minskad 
belastning, vilket 
dels ska minska 
trycket på diskar 
och leder, dels ska 
hjälpa hållnings-
musklerna att slapp-
na av. 

– Här handlar det om 
stolar med hela ryggstöd, 
som är formade efter ryggradens 
kurvatur och som kan ställas in efter in-
dividens kroppsform. Ofta förespråkas 
ett bakåtlutat sittande för att uppnå max-
imal avlastning och för att huvudet inte 
ska hänga tungt framför kroppen.  

Vissa stolmodeller har också ett extra 
kraftigt svankstöd.

För att förebygga muskelrelaterad 
smärta är det bra att öka den 

tid som kroppen utför ett 
dynamiskt muskelarbete, 
där musklerna ömsom 
spänns och ömsom slapp-
nar av. Vissa stoltillverka-
re har skapat alternativa 

stolar (ofta utan ryggstöd) 
som ska aktivera personen, 

så att man rör sig mer dy-
namiskt. En stolstyp som 
anses erbjuda detta är stå-

stödsstolar, vars sitsar är utformade som 
en rid- eller cykelsadel.

– Man vill att bäckenet och ryggraden 
ska hamna i en position som liknar den 
vid stående och ge impulser till stabilise-
rande träning i bålens muskulatur. Des-
sa stolar kan med fördel användas av 
vård- och omsorgspersonal och tandlä-
kare för att komma nära patienten. De 
ger också stöd till den som vill halvsitta 
eller stå vid ett höj- och sänkbart skriv-
bord.

Ett annat ex-
empel på en akti-
verande stol har 

en rund sits med 
en fjädring som rör sig 

i alla led.
– Tanken bakom den är att 

motionera diskarna genom att 
omväxlande trycka ihop och av-
lasta ryggraden, ungefär som 

när man går. Men 
den funkar 

bäst om 
man sit-
ter nå-
gon tim-

me i taget, 
det är rätt an-

strängande att behål-
la bäckenet i rätt vinkel, 

det tippar bakåt när man blir trött och då 
rundas ryggen.

StinA lAwyer är en av de sjukgymnas-
ter på Ergoff som gör arbetsplatsbesök, 
för att prova ut ergonomiska stolar och 
andra hjälpmedel. Mest är det enskilda 
anställda som ringer, men ibland satsar 
företag på att göra en översyn av alla an-
ställdas ergonomi. 

 – Allt oftare behövs det fler åtgärder 
än bara en fungerande stol, och då gör 
jag en arbetsplatsanalys som ser till hel-
heten omkring personens arbetssitua-
tion, säger Stina.

Psykosociala frågor, som hur perso-
nen mår och trivs med sitt jobb, är då vik-
tiga att reda ut. Därefter observerar hon 
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”Förr var det chefen 
som fick bästa stolen”

odemokratiskt. Förr var det ofta chefen 
som hade en skön stol med helt ryggstöd, 
medan övriga fick sitta på enkla kontors-
stolar.

aktivt alternativ. 
En stolsits som  

fjädrar i flera led 
för ökad aktivitet.

nästan på huk. Stol byggd för att 
härma kinesiskt huksittande.

sadelstol. 
En variant på 
ståstödsstol.

kombination. En stol som 
kombinerar en sadelliknan-
de sits med ryggstöd.
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sambandet mellan stol, bord, da-
taskärm, tangentbord samt vilka 

kroppsrörelser 
som sker inom 

den ergonomiska 
zonen och hur de 
påverkar kropps-

belastningen. 
Trots att helhe-

ten är av-
göran-
de att 
ta hän-
syn till, 

kan en ny 
stol eller en 

översyn av den 
befintliga stolen 

göra stor skillnad.
– Ett vanligt problem är att folk inte 

har stolarna rätt inställda. Ofta har de ärvt 
en stol av någon arbetskamrat. Då kollar 
jag bland annat sittdjupet, för om det är 
för stort trycker kanten på sitsen in i knä-
vecken, vilket försämrar blodcirkulatio-
nen i benen. 

De flesta stolar har i dag en gungfunk-
tion inbyggd i sitsen.

– Tanken bakom gungan är att under 
arbetet regelbundet kunna byta position 
och avlasta ländryggen, förklarar Stina.

Men de flesta hon träffar har låst sitsen 
i ett enda läge.

– Det är ofta samma historia: att de flög 
bakåt när de satt sig i stolen och gungade för 
första gången. Då vågar de inte längre använ-
da gungfunktionen utan stänger av den.

Här får hon ofta rycka in och ordna ett 
”lagom gung”; så att personen inte gung-
ar bakåt för lätt, men heller inte tvingas 
hålla emot med fötterna för att inte pres-
sas framåt av gungan. 

ett AnnAt vAnligt beteende är att man 
har ett bra ryggstöd på stolen, utan att 
använda det.

– De sätter sig ner när de kommer till 
jobbet och ”ska bara” skicka ett mail, änd-
ra ett dokument och så vidare. Sedan blir 
de sittande i timmar längst ute på stolsis-
ten, utan avlastning eftersom de inte an-
vänder ryggstödet. 

Vill personen sitta så kan det vara bätt-
re att ha en aktivare stol, som en ståstöds-
stol, menar Stina.

Det sker allt oftare på arbetsplasterna 
att man köper några olika specialstolar 
som de anställda turas om att använda. 
Det behöver inte vara en snål tanke. Att 
variera sin arbetsställning är en nyckel till 
att förebygga belastningsrelaterad smärta. 
Men ibland vill en arbetsgivare köpa in 
samma stolstyp till hela arbetsgruppen. 
Det är däremot ett bekymmer, tycker Per-
Arne.

– Då ska en stol passa anställda som är 
långa, korta, runda eller smala, för en ar-
betsgrupp är aldrig homogen, varken i 
förutsättningar eller i arbetsuppgifter. 
Man kan ju drömma om en stol där vem 
som helst kan sätta sig och trycka på en 
knapp och stolen direkt läser av och for-
mar sig efter individen, men det går bara 
i teorin. 

SittAnDe i FokuS

PerSoner Som hAr belastningsrelatera-
de funktionsnedsättningar kan få bidrag 
upp till 100 000 kronor till ergonomiska 
hjälpmedel för att kunna arbeta mer be-
svärsfritt. Framför allt gäller det personer 
som arbetstränar, har lönebidrag eller nyli-
gen börjat ett nytt jobb. Ett läkarintyg mås-
te bekräfta exempelvis ett diskbråck eller 
andra kroniska ryggsmärtor för att Försäk-
ringskassan och/eller Arbetsförmedlingen 

ska bidra ekonomiskt. Dessa hjälpmedel 
provas vanligtvis ut av sjukgymnast eller ar-
betsterapeut från Arbetsförmedlingen, För-
säkringskassan eller företagshälsovården. 
För någon kan det vara ett höj- och sänk-
bart skrivbord som gör att man kan stå och 
jobba delar av dagen. För någon annan kan 
det handla om en traktions-stol, där bakre 
delen av sisten fälls ned, vilket minskar 
trycket på kotor och diskar. 

fem 
vanliga sittställningar

När Per-Arne får en beställning på ”en 
stol för alla” brukar han föreslå en kon-
torsstol som i mesta möjliga utsträckning 
kan anpassas till flest personer. Ibland 
ber han dem att istället välja tre-fyra oli-
ka stolstyper, men beställa dem i samma 
tyg.

– Det kan få en inredare som mest ve-
lat göra kontoret snyggt att bry sig lite 
mer om ergonomin för de anställda.

SAmmAnFAttningSviS är Det avgörande 
att vara medveten om att våra kroppar 
beter sig olika i en stol, beroende på ar-
betsuppgifter, funktionsförmågor, ålder, 
längd, vikt och så vidare. All bedömning 
och utprovning bör vara individuell, och 
så får man inte glömma att ställa in sto-
len när den är levererad. 

– Tillverkarna lägger mycket energi på 
att en stol ska ha vissa ergonomiska vär-
den. Om den inte ställs in rätt kan man 
bara tillgodogöra sig 40-60 procent av 
dessa värden, säger Per-Arne.

En specifik stol, rätt inställd och för 
rätt individ, kan för många vara skillna-
den mellan att kunna jobba, istället för 
att få belastningsrelaterade besvär. Sam-
tidigt behöver vi alla som jobbar dag ef-
ter dag vid datorn lägga massor av 
krut på att minska vårt stillasittande 
och istället låta kroppen få utlopp 
för sin naturliga längtan efter rörel-
se. 

LoiS StEEn ViVanco
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90°- Ställningen
i gamla ergonomiböcker står denna som 
korrekt sittställning. nu på väg bort. höftled 
och knäled har 90° vinkel. 

 Fördelar: Ställning som är peda-
gogisk och enkel att lära ut. 

nackdelar: Kompressionen på 
ryggkotpelaren och diskarna är 

stor. Vid 90° sittande 
nyttjas heller inte rygg-
stödet som avlastning. 
Lätt att glida på sitsen 
och sjunka ihop till följd 
av tyngdkraften.

Tips: Skapa rörel-
sevariation genom 

att sitta både framåt- och bakåtlutad. ordna 
stol med gungfunktion.

ryttArStällningen
Liknar den sittställning man får på en häst. 
Sitthöjden är högre, låren sluttar nedåt och 
fötterna placeras inunder stolen. 

Fördelar: Vinkeln i höften 
öppnare och ryggen efterliknar 

S-kurvaturen i stående. 
nackdelar: Vid trötthet flyttas 

fötterna ibland fram och 
då kan kurvaturen inte 
behållas utan muskulär 
ansträngning. Fram-

åtsluttande sits gör att 
man ibland upplever att 
man glider och därför 

spänner sig i kroppen. 
Tips: Sittställningen gör sig bäst med 
sadelsits. Vila ryggen i framåtläge med 
armarna avlastade mot bordet.

StåStöDSSittAnDe
En halvstående ställning och kan ses som 
en ”extremare” variant av ryttarställningen. 
oftast sitter/står man med stöd av en arbets-
stol där sitsen påminner om en häst- eller 
cykelsadel. 

Fördelar: Vinkeln i höften 
öppnare och ryggens kurvatur 

S-formad. Kan arbeta närmare 
patienter eller maskiner. 

nackdelar: Kräver rörliga 
och variationsrika arbetsupp-

gifter, då andra positioner inte 
kan intas utan att belastning 
ökar. 

Tips: Byt till annan stol, med 
avlastande ryggstöd delar av 
dagen.

FlytAnDe SittAnDe
Ett sittande där man omväxlande kan ha sitsen eller 
ryggstödet vippande. man kan även ha både sits och 
ryggstöd tippbara samtidigt.

Fördelar: Stolen kan följa personens 
rörelser.

nackdelar: med alla reglagen öppna 
kan detta sittande ge onaturliga 

och icke-ergonomiska sitt-
ställningar och rörelser samt 
avsaknad av stöd.

Tips: Växla mellan att ha 
sitsen alternativt ryggen 

tippbar.

bAkåtlutAt SittAnDe
Sitsen är bakåtlutad och ryggen vilar mot ett ryggstöd. 
Stolen skjuts in under skrivbordet. 

Fördelar: om stolen har ett högt ryggstöd som kan 
behålla S-kurvatur och fördela tryck är ställningen 

mycket skonsam för leder, muskler och nerver.
 nackdelar: Kunskapen om hur man 

ställer stolen för korrekt avstånd till 
tangentbord och bildskärm är ej så 
utbredd.
Tips: Variera sittställningen via 
att rulla in stolen under bordet vid 

bakåtlutning och rulla ut stolen 
vid framåtlutning.

kostnadsfria ergonomiska hjälpmedel

Extra stöd. Vissa 
stolar har ett extra 
kraftigt svankstöd.

traktionsstol. Bakre delen av sitsen fälls ner 
för att minska tryck på diskarna.


