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Útdráttur

Segja má að líkami okkar sé vinnutæki og ef hann á að virka vel,þjóna sínum tilgangi, og endast 

okkur ævina út verðum við að fara vel með hann. Áður en ég hóf nám við Listaháskólann í 

vöruhönnun hafði ég m.a menntað mig sem heilsunuddari og vann sem slíkur. Ég hef mikinn áhuga 

á líkamstöðu og hvaða áhrif stólaseta hefur á stoðkerfið. Stólar skipa mikilvægan sess í okkar 

daglega umhverfi. Sama hvort það er í vinnu, við leik eða heima fyrir. Þegar að fjárfesta á í stól, til 

dæmis borðstofustól er fjölbreytileikinn í valmöguleikum sem bíður notandans næstum því 

óendanlegur. Vanda þarf valið því stólarnir þurfa að vera þægilegir til lengri tíma. Maðurinn hefur 

ekki alltaf notað stóla, það er ekki fyrr en á seinnihluta steinaldar að heimildir fara að birtast um 

notkun stóla og þá ekki í þeirri mynd sem stuðst er við í dag. Þær heimildir sem fundist hafa um 

stóla eru fornar styttur sem að sýna konulíkama á stól. Það sem er athyglisvert við þær er að 

stólarnir eru hálfgerðir legustólar, allaveganna er líkaminn ekki uppreistur einsog hann er í 

flestöllum stólum í dag. Nú á dögum virðist hönnun borðstofustóla fylgja níutíugráðu reglunni, sem 

gengur út á það að liðamót í ökkla, hjám, mjaðmalið, axlalið og í olnboga myndi níutíu gráðu horn.

Markmið þessarrar ritgerðar er að skoða áhrif stólahönnunar á líkamann.

Hér eftir mun ég fjalla um uppruna stólsins, vangaveltur um stólanotkun tengda ímynd valds og 

æðri máttar. Einnig mun ég fjalla um vinnuvistfræði og Alexanderstækni. Því næst mun ég skoða 

fimm mismunandi stóla sem eru notaðir sem borðstofustólar í dag útfrá vinnuvistfræði og 

Alexanderstækni.
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Inngangur

Líkaminn okkar er verkfæri sem stundum virkar og stundum ekki og er í raun mjög viðkvæmur. Því 

við verðum að hugsa vel um okkur bæði í leik og starfi. Áður en ég hóf nám í vöruhönnun við 

Listaháskóla Íslands hafði ég menntað mig sem heilsunuddari og starfað sem slíkur. Ég hef lengi 

haft mikinn áhuga á líkamsbeitingu og hvernig við mannfólkið berum okkur en í minni vinnu kemst 

ég í beina snertingu við afleiðingar af rangri eða slæmri líkamstöðu. Ég hef alltaf haft efasemdir um 

ágæti þess að fólk sitji mikið við vinnu sína. Svo virðist sem að manninum sé orðið tamt að sitja 

þannig að stóru liðamótin í ökkla, í hné, í mjaðmalið og olnboga myndi níutíu gráðu horn.           

Með námi hef ég haldið áfram að starfa sem heilsunuddari og get með sanni sagt að hver nuddtími 

er góð kennslustund og er ég þvi enn að læra.  Er til rétt líkamsstaða? Hentar sú líkamsstaða öllum 

eða er það ekki eins og hefur verið sagt að við séum eins misjöfn og við erum mörg og því hentar 

einum eitt og annað öðrum? Í móðurkvið fáum við allt sem að við þörfnumst til þess að vaxa, 

þörfum hins vaxandi fósturs til að verða barn er fullnægt. Þarna hreyfir barnið sig og kemur sér fyrir 

í hentugum stellingum hverju sinni. Barnið fæðist er það ekki lengur umlukið þessu fullkomna 

umhverfi sem móðurkviðurinn er. Þá þarf barnið að skapa og hanna sér umhverfi sem getur komið í 

staðinn fyrir móðurkviðinn, umhverfi sem fullnægir þörfum þess og verður einskonar 

verndarhjúpur.

  Stólinn er dæmi úr slíku manngerðu umhverfi. Í því samhengi má spyrja upp að hvaða marki 

hönnuðir kynni sér vinnuvistfræði og beitingu líkamans í hönnunarferlinu. Stólar og hönnun þeirra 

hafa lengi vel verið mitt hugðarefni og þá sérstaklega í samhengi vinnuvistfræði. Það sem fangar 

hinsvegar fyrst athygli mína er fagurfræði og handverk og hvort að það ráði iðulega ferð í 

hönnunarferlinu.    

Til þess að svara þessum spurningum, hef ég meðal annars kynnt mér skrif Galen Cranz (f.1956), 

Peter Opsvik (f.1939), Stephen Pheasant (f.1949-d.1996) og Christine M. Haslegrave (upplýsingar 

um fæðingardag ófáanlegar). Cranz er prófessor í arkitektúr við Berkley háskólann í Kaliforníu og 

sérhæfir sig í þjóðfélagsfræðum arkitektúrs. Hún er einnig löggildur leiðbeinandi í Alexanders tækni 

sem eru fræði sem verða útskýrð í ritgerðinni.  Opsvik er norskur iðnhönnuður og hefur skrifað 

bókina Rethinking Sitting  og hannað fjölmarga stóla með áherslu á hreyfanleika. Doktor Pheasant 



var vinnuvistfræðingur með doktorsgráðu í lífaflfræði1 og skrifaði bókina Bodyspace, 

Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, ásamt Haslegrave sem er doktor í 

vinnuvistfræði við Nottingham háskóla á Englandi.

 

Hér í fyrsta kafla mun ég segja frá uppruna stólsins, hvenær byrjað er að nota þá og segja frá hvert 

samspil stólsins og valds er en þar styðst ég við bók Cranz The Chair og bók Opsvik  Rethinking 

sitting. 

 Í næstu köflum þar á eftir verður fjallað um vinnuvistfræði og Alexander tækni og vitnað í viðtöl 

sem tekin hafa verið af höfundi við sérfræðinga í þeim fræðum hér á landi. 

Þar á eftir mun ég fjalla um stóla eftir Ray og Charles Eames, Arne Jacobsen, Hans J. Wegner og 

Erlu Sólveigu Óskardóttur og rýna í þá útfrá handverkinu og kenningum vinnuvistfræðinnar, 

Alexanderstækni. Ég vek athygli á þvi að sum orð í þessari ritgerð verða á ensku því þau eiga 

fullnægjandi þýðingar á íslensku. 

 Oft á tíðum er erfitt er að koma auga á samnefnara á milli handverks og vinnuvistfræði 

þegar hönnun stólsins er skoðuð. En þetta eru þeir þættir sem ég mun hafa leiðarljósi í þessari 

ritgerð og mun í því samhengi sérstaklega fjalla um borðstofustólinn. Útfrá því mun ég síðan skoða 

hver áhrif stólahönnunar er á stoðkerfi líkamans?

1 lífaflfræði er aflfræði lífs, fræðigrein er fjallar um aflfræðilegan grundvöll fyrir starfsemi lífvera, t.d. starf vöðvanna. 



Uppruni stólsins og saga hans fram að upphafi iðnbyltingarinnar.

Galen Crans segir að stólanotkun hafi þróast útfrá félagslegri stöðu mannsins.2 Á tímabilinu fjörtíu 

þúsund fyrir krist til ársins tíuþúsund fyrir krist finnastengar minjar um stóla. Hellaristur þessa tíma 

sýna í miklum meirihluta dýr, einstaka verkfæri og menn. Fundist hafa styttur af konum sitjandi í 

aflíðandi stólum, en þessar styttur er taldar vera frá seinnihluta steinaldar sem hefst um tíu þúsund 

fyrir krist.3

Vangaveltur eru uppi um hvort að ríkjandi mæðraveldi hafi verið á þessum tíma og því hafi konur 

verið í stólunum en ekki karlar og það hafi þá sýnt hver staða konunnnar var. Hún var hæstráðandi, 

sá um heimilið og fæddi börn og henni því lyft upp frá jörðinni. En það hefur ekki verið sannað. 

Stólar með baki voru taldir tengja þann sem í þeim sátu við æðri mátt. Með tilvist þessarra styttna 

vitum við að stólar voru til fyrir tíma Egypsku faróanna ogveldi Grikkja, en meira er ekki vitað um 

notkun þeirra fyrir þann tíma. Eingöngu getgátur um notkunargildi þeirra og hvaðan sú hugmynd er 

sprottin að setjast ofar en jörðin. 

 Þær eru áhugaverðar hugmyndir sem að Crans setur fram að með hærra baki tengist sá sem í 

þeim situr æðri máttarvöldum og er sá sem að ræður.4 Orð eins og sitting chairman, chairmanship, 

chairman of the board og chairwoman eru öll tengd við völd eða við þann sem að valdið hefur.5 

 Frá tímum Epypsku faróanna eru til teikningar af stólum, þá aðallega tveimur týpum.. Það 

eru stólar með uppréttu baki er voru kallaðir Thronus sem voru til þess fallnir að halda þeim sem 

situr uppi með reisn. Síðan voru það Clismos  en þeir eru með aflíðandi baki og stólfæturnir einsog 

bókstafurinn x í laginu. Clismos stólarnir gerðu það að verkum að sá sem í þeim sat gat ómögulega 

setið uppréttur í þeim og við erum enn í dag að nota svona stóla af sama meiði, það er sem að gefa 

okkur ekki færi á að vera uppréttur í setustöðu.

 Svo virðist sem Grikkjaveldi hafi haldið áfram notkun þessarra tveggja útfærslna af stólum, 

Thronus og Clismos og Rómaveldi síðan eftir Grikkjum. Ritaðar heimildir sýna fram á það að 

2 Galen Cranz,The Chair: rethinking culture, body and design, W.W. Norton. New York,útg.ár, 1998, bls. 30.

3 Peter, Opsvik, Rethinking Sitting, Gaidaros Forlag AS, Oslo, 2008, bls 22

4 Galen Cranz The Chair, bls. 34

5 Peter Opsvik,Rethinking sitting, bls. 23



Rómverjar notuðu ekki eingöngu rúmið sitt til þess að sofa í heldur tók það yfir að vissum hluta 

hlutverk stólsins. Þar naut fólk matar síns, las í bókum og tók jafnvel á móti gestum. Rómaveldi leið 

undir lok og árþúsundi síðar má segja að húsgögn þar með talin stóllinn hafi staðið í stað og engin 

þróun orðið þar á hvorki í notkun né í hönnun.

  Sagnfræðingar segja að á miðöldum hafi fólk, þá aðallega þeir efnameiri, verið mikið á 

ferðinni og stöðugt að flytja frá einum stað til annars. Það hafði í för með sér að húsgögn voru, 

þvert á það sem maður hafði haldið, höfð þung og helst föst við viðkomandi hús svo þeim yrði ekki 

stolið. Því var oft setið á kistlum en ekki sérstökum stólum. Þegar leið á 17. öld fór að bera á í 

Evrópu, meiri skrauti í og á stólum. Það varð algengara að almúginn eignaðist stóla sem voru þó 

eins einfaldir og þeir gátu orðið í sinni mynd. Hönnun þeirra tók að breytast og aðlagast þeim sem 

versluðu þá, eftirspurn eftir þægindum og listfenglegu útliti jókst. Sagnfræðingum ber hins vegar 

saman um hvaðan áhrifin komu, en svo virðist sem mikil áhersla hafi verið lögð á samræmi á milli 

herbergja í húshaldi þessarra tíma en ekki það sem ætti hafa skipt mestu máli sem var að hafa 

samræmi á milli stólahönnunar og þörfum líkamans. 

Sú aldna hefð að sitja á stól náði varla að lifa af miðaldir, það hafði orðið jafn algengt að kóngar og  

prestar sátu á rúmum sínum þegar að þeir tóku á móti gestum og stóllinn var eiginlega ekki 

endurvakin fyrr en á 17.öld.  Frá þeim tímapunkti vilja sagnfræðingar meina að stóllinn hafi færst 

frá því að vera einfalt nytsemisgagn í það að verða hlutur sem öðlaðist sjónrænt gildi og tjáði stíl 

hvers hönnuðar fyrir sig.6

Sigfried Giedion, svissneskur sagnfræðingur sem sérhæfði sig í sögu arkitektúrs og tæknifræði,7 

segir að á 18. öld hafi Frakkar tekið upp þægindi stólsins frá fimmtu öld fyrir krist „stuðningur fyrir 

líkamann sem leyfði góða slökun í góðri stellingu“.8 

Stórfeld aukning á stólanotkun verður í kjölfar iðnbyltingarinnar en þá varð auðveldara að kaupa 

stóla en einnig fór almenningur að eyða meiri tíma sitjandi í stól sökum vinnu.

Sigfried Giedion segir einnig að mestöll hönnun stóla 19. aldar væri í raun eftirlíking frá fyrri 

tímum. Honum fannst þessar eftirlíkingagerð algjört tap á því að ekki var verið að hanna neitt nýtt 

með líkamleg þægindi og hagræðingu að leiðarljósi. Hann vonaði að með komandi tíma myndi 

hönnun stóla taka mið af snjöllu hugviti, það er að segja að hægt væri að stilla þá að ýmsa vegu og 

svara mismunandi stellingum líkamans. Einnig kom fram hjá honum að Ameríkanarnir hafi verið 

6Galen Cranz,  bls. 73, 

7http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?
fromPage=online&aid=3221492&previous=true&jid=AMS&volumeId=28&issueId=02 Heimasíða Cambridge Unicersity Press 
2013 sótt 21.des.´12

8 Galen Cranz, bls. 42, „support for the body that wold allow it to enjoy a highly relaxed posture“

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3221492&previous=true&jid=AMS&volumeId=28&issueId=02
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3221492&previous=true&jid=AMS&volumeId=28&issueId=02
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3221492&previous=true&jid=AMS&volumeId=28&issueId=02
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=3221492&previous=true&jid=AMS&volumeId=28&issueId=02


mjög stoltir af hönnun slíkra stóla á EXPO sýningunni í París 1878 því þeir stólar stuðluðu að því 

að leysa stoðkerfisvandamál. Hann skildi ekki hvers vegna þau fengu ekki þá athygli sem að þau 

verðskulduðu. Þess konar húsgögn sem flokkuðust undir það að vera patent, hagkvæm, fengu minni 

athygli og gleymdust. En Cranz vill meina að það hafa eingöngu gerst sökum þess að þau þóttu ekki 

nógu fáguð.9 En svo fór sem fór og sá stíll sem náði yfirhöndinni á þessum tíma, rétt fyrir aldamótin 

nítjánhundruð, var sá stíll sem auðmenn höfðu efni á að kaupa og vegna iðnbyltingarinnar var 

auðvelt að fjöldaframleiða þannig húsgögn. Með þessarri þróun vildi Sigfried Giedon meina að 

steinn hafði verið lagður í götu þróunnar á hönnun stóla sem að fóru betur með mannslíkamann.

Cranz segir að þangað til að auðmenn og konur tileinki sér nýjar hugmyndir um líkamsstöðu og 

þægindi mun hönnun stóla fyrir almennan markað ekki leggja áherslu á líkamlegar né hagnýtar 

lausnir.10 Eru það auðmenn sem að stjórna eftirspurn? Hvað er það sem þarf til að hönnunarferli taki 

tillit til stoðkerfi líkamans?. 

Hönnun stóla útfrá margbreytilegum þörfum stoðkerfi mannsins

Hver sem hönnuðurinn er og hvaðan sem efnið kemur finnst mér einkar mikilvægt að hönnun 

stólsins svari þörfum líkamans, að hún sé jafn notaleg og hún er hentug.

Í bók Volker Fischer um LC4 Chaise Lounge stól þeirra Le Corbusier, Charlotte Perriand og Pierre 

Jeanneret, segir Perriand:

að á bakvið hönnun stólsins hafi legið úthugsaðar hugmyndir um bestu 
hvíldarstöðu líkamans. Samkvæmt henni segir Gideon að þegar að þú sest niður þá 
er það eins og þú missir ákveðinn kraft. Þess vegna sé  nauðsynlegt fyrir 
beinagrindina að finna fyrir stuðning, við mjóbak, efra bak, handleggi og svo 
framvegis það var þá sem að við fengum hugmyndina að stoðkerfi stólsins. Síðan 
bættum við striganum við ásamt festingum og öðrum smáatriðum. Það sem að kom 
síðan útúr þessum einfalda strúktúr var Chaise Lounge sem líkti eftir hermanni sem 
að hvílir sig með fætur reistar upp við tré og leggur bakpoka sinn undir höfuð.11

Til eru ýmis fræði sem gera stoðkerfi mannsins að umfjöllunarefni sínu s.s.sjúkraþjálfun og 

vinnuvistfræði, sem ætti að hafa sem leiðarljós við hönnun stóla. Til er einnig önnur fræði sem 

kallast Alexanderstækni en í þeirri nálgun er talið að rétt staða á milli höfuðs, háls og hryggjarsúlu 

9 Galen Cranz, bls. 46.

10 Galen Cranz, bls. 48.

11 Volker FIscher, The LC4 Chaise Lounge by Le Corbusier, Pierre Jeanneret and Charlotte Perriand, Verlag Form, 
Frankfurt, 1999. bls. 13.



sé undirstaða fyrir góða líkamsstöðu, öndun sem og hreyfingu og því leiðin að góðri heilsu. Ef að 

líkamsstaðan er ekki rétt getur það valdið spennu í stoðkerfinu.12

 Það sem þessar tvær fræðigreinar eiga sameiginlegt er að leitast við að styrkja líkamsstöðu 

mannsins og stuðla að betri líðan.

 Til eru margar tegundir stóla fyrir ýmis tilefni og tilfelli. Má þar nefna skrifstofustóla sem til 

eru í óteljandi útgáfum, stólar sem tilheyra skólahúsgögnum, hjólastólar, tannlæknastólar, svo 

kallaðir one-off stólar, stólar hentugir í ráðstefnusali og svo hinn almenni borðstofustóll.

Peter Opsvik hefur hannað fjöldann allann af stólum sem að allir hafa það sameiginlegt að svara 

hreyfiþörf líkamans á meðan hann situr.

Líkaminn okkar er ekki gerður til þess að vera kyrr. Þegar að sjúklingur liggur í dái eða langlegu 

þarf að sjá til þess að viðkomandi sé hreyfður reglulega og liðamót liðkuð. Sé það ekki gert rýrnar 

vöðvamassinn og getur það haft áhrif á beinmassa stoðkerfisins og þar af leiðandi hreyfigetuna.13 

Opsvik sér þarna tækifæri til þess að færa hreyfingu inn í vinnutímann okkar með þvi að hanna stóla 

sem hvetja líkamann til hreyfingar. Flestir af hans stólum er ætlaðir í vinnu sem legustólar eða 

ráðstefnustólar. Hans vinnuaðferðir eru iðulega hugsaðar út frá vinnuvistfræði og hvað er 

röksamlegast.14

 Eins og fyrr sagði þá er fjölbreytileiki í stólahönnun mikill og misjafnt af hverju hver einn 

heillast og afhverju. Eftir að hafa lesið mér til um vinnuvistfræði og Alexanderstækni heillaðist ég 

af þeim fræðum og tel að þau ættu að vera kennd innan hönnunardeildar hjá Listaháskólum 

almennt. 

Vinnuvistfræði og hvernig hún er notuð

Vinnuvistfræði er tiltölulega ný fræðigrein þar sem samspil hvers og eins einstaklings og umhverfis 

hans vinna saman að því markmiði að einstaklingnum líði sem best við það sem viðkomandi er að 

gera hverju sinni.15

12 Viðtal höfundar við Hörpu Guðmundsdóttur meðahöndlara og kennara í Alexanderstækni tekið 2.jan.´13

13 http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/F_Your_Body_in_Space.html heimasíða NASA. sótt 28.des.
´12

14 http://www.opsvik.no/reflections/rethinking-sitting--the-book/rethinking-sitting-2009 heimasíða Peter Opsvik. sótt 
28.des.´12

15 http://www.vinnis.is/Forsida/UmVinnis/Vinnuvistfraedi/ Heimasíða Vinnuvistfræðifélags Íslands, sótt 2.jan´13
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Vinnuvistfræði eru alls ekki afmörkuð við vinnu einstaklings eingöngu heldur nær yfir víðara svið 

og vinna sérfræðingar í þessum fræðum að heildrænni nálgun. Í raun má segja að vinnuvistfræðin 

eigi við allt það sem að mannfólkið tekur sér fyrir hendur hvort sem það er í vinnu, námi, 

heimilsstörfum, áhugamálum og þar fram eftir götum. Því mætti einnig segja að fræðin takist á við 

það verkefni að finna heildrænar lausnir sem nýtast mannslíkamanum sem best. Hér verður aðallega 

talað um setustöðu mannsins vegna áherslu ritgerðarinnar á stóla.

Hugtakið Vinnuvistfræði er á ensku ergonomics og er dregið saman úr tveimur grískum orðum, sem 

eru ergos að vinna og nomos náttúrulögmál16. Pólski líffræðingurinn Wojciech Jastrzebowski setti 

saman þetta heiti og birti það fyrst í grein árið 1857.

 Anthropometry eða mannmælingafræði er aðalvinnutæki vinnuvistfræðinga. Þar má finna mælingar 

á mismunandi mannslíkömum til að mynda hæð, lögun, styrk, hreyfanleika, liðleika og vinnugetu.

Hún gerir ráð fyrir fjölbreytileika líkamans því til eru margar mælingar á þörfum hans til að mynda  

í hvíld og setu þá bæði við leik og störf. Þessar mælingar eiga við vinnustaði jafnt sem heimili.

Í bók Pheasant og Haslegrave er skrifað að taka verði tillit til eftirfarandi grunnvallaratriða við 

hönnun stóla en þau eru: „ þægindi yfir tíma, lífeðlisfræðileg fullnægja hryggsúlunnar, svara 

þörfum þess hlutverks sem hann er ætlaður í.“17 

mynd 1.

Stuðningur við lendarsvæði (mynd 1) hryggsúlunnar er mikilvægur vegna tilhneigingu líkamans að 

mynda útstæða kúpta sveigju á þessu svæði því eru stólar sem svara þeirri þörf hentugri í lengri 

setutíma.

16 http://www.vinnis.is/Forsida/UmVinnis/Vinnuvistfraedi/ Heimasíða Vinnís sótt 30.des.´12

17 Pheasent, Stephen og Christine M. Haslegrave, Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3. 
útgáfa. Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006, bls. 121.
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Á vinnustöðum er algengt að falast sé eftir þjónustu viðkomandi sérfræðings þegar að vinnuaðstaða 

er tilbúin og hann beðinn um að meta umhverfið. Hentugast væri að sjálfsögðu að áður en farið er 

útí breytingar eða kaup á nýjum útbúnaði kæmi til sérfræðiálits frá vinnuvistfræðing. 

Vinnuvistfræðingar eru ekki margir hér á landi en algengt er að iðjuþjálfar komi að máli þegar kalla 

á til vinnuvistfræðing. Lilja Birgisdóttir iðjuþjálfi starfar hjá Heilsuvernd en sér einnig þar um 

málefni vinnuvistfræðinnar. Hún segir að iðulega sé kallað eftir þeirra þjónustu eftir að búið er að 

kaupa stóla, hvort sem að það eru skrifborðsstólar eða stólar í ráðstefnusali, borðin og það sem að 

þarf til. Að hennar mati skiptir miklu máli að það sé val um stillingar í bæði stólum og borðum. 

Ekki sé hægt að gera ráð fyrir því að eitt henti öllum, þar sem fjölbreytileiki verði að vera 

valkostur.18 Þannig að í raun er ekki verið að ætlast til þess að fólk staldri lengi við í ákveðnum 

líkamsstöðum en það er einnig það sem að Alexanderstækni boðar.

Alexanderstækni; hvaðan er hún komin og hvernig virkar hún

Alexanderstækni var þróuð af leikara sem hét Frederick Matthias Alexander. Við vinnu sína átti 

hann til að missa röddina og vildi hann komast að því hvers vegna það gerðist ótt og títt. Enginn 

læknir gat aðstoðað hann og enginn vissi hvernig mátti laga þennan kvilla. Hann ákvað því að 

komast að því sjálfur hvernig hann mætti lækna sig. Hann tók eftir því að þegar hann var við 

upplestur þá breyttist líkamsstaða hans. Hann hóf að rannsaka líkamann við ýmsar aðstæður og 

vann hann aðallega með listafólki til að byrja með. Þess má geta að þessi tækni, sem tók hann 10 ár 

að þróa, var um tíma kennd við Listaháskóla Íslands.19

Galen Cranz er menntaður leiðbeinandi í Alexanderstækni og þykir mér hún styðjast við þá 

þekkingu þegar að hún skrifaði bókin The Chair, rethinking body,culture and design. 

Alexanderstækni er meðferðarform sem vinnur með líkamsbeitingu. Meðferðin vinnur að því að 

gera okkur meðvituð um líkamsstöðu okkar en með rangri stöðu og hreyfingu getur líkaminn 

myndað spennu sem leiðir af sér ýmis vandamál. Markmið kennara í Alexanderstækni er að 

leiðrétta þá spennu og um leið laga líkamstöðu og hreyfingar svo að viðkomandi vandamál 

endurtaki sig ekki. Fyrst er byrjað að vinna með hugann, daglegar athafnir skoðaðar og svokölluð 

primary control, frumstýring20notuð. Þá er ávani skoðaður og síðan hefst ákveðin endurmenntun á 

18 Viðtal höfundar við Lilju Bolladóttur Iðjuþjálfa hjá heilsuvernd, tekið 2.jan.´13

19 Viðtal höfundar við Hörpu Guðmundsdóttur, Alexanderskennara frá The North London Teachers Training Course, 
tekið 2.jan. ´13

20 viss staða á hálsi og höfði, engin yfirspenna í hálsvöðvum. 



beitingu stoðkerfis. Tæknin byggir semsagt á því að stuðla að bættri hreyfingu og stöðu líkamans 

með það að markmiði að bæta hana og eyða slæmum líkamlegum ávönum eins að sitja ekki rétt í 

stól.

Má segja að tæknin sé alhliða líkamsbeitingartækni.

Gildi stólahönnunar í nútímasamfélagi

Það fer eftir því hvort um er að ræða hönnun borðstofustóls eða aðrar tegundir stóla, þegar rætt er 

um á hvaða stigi hönnunin stendur. Vinnuvistfræðin virðist vera að ryðja sér rúms í einhverju mæli 

en þá aðallega í hönnun skrifstofustólsins. Svo virðist sem að minna sé stuðst við kenningar 

vinnuvistfræðinnar þegar að kemur að hönnun borðstofustóla. Afhverju ætli það sé? Skyldi það 

nokkuð vera að það eymi enn af fordómum sem að Cranz talar um að hafi verið, gagnvart 

húsgögnum sem henta stoðkerfi líkamans sem best, á heimssýningunni í Chigaco árið 1893?21

Lilja Birgisdóttir, iðjuþjálfi hjá Heilsuvernd segir að hún sjái ekki sýnileg merki þess að hönnuðir 

styðjist við kenningar vinnuvistfræðinnar í hönnun sinni, en svo hljóti að vera  að farið sé eftir 

anthropometry eða mannmælingafræði.22  En hver eru gildi stólahönnunar í dag, hverju skildi vera 

farið eftir, hvað er það sem er eftirsóknarverðast og hvað er það er býr til verðgildi stólsins? Í næstu 

köflum verða nokkrir þekktir stólar, frá þekktum hönnuðum skoðaðir út frá fagurfræði og handverki 

hinsvegar vinnuvistfræði og alexanderstækni annarsvegar.

 Ég hef valið að taka fyrir fimm stóla eftir fjóra hönnuði. Þrír af hönnuðunum eru erlendir og 

einn íslenskur. Vinsældir þessara stóla er ástæðan fyrir valinu. Það er ekki ljóst og þess er ekki getið 

í heimildum hjá þeim öllum fyrir hvaða tilefni var verið að hanna þá. Því verður gengið útfrá 

notkunargildi hans nú á dögum. Mælitækið í þessarri athugun er höfundur og tími setustöðu í 

hverjum og einum stól er að minnsta kosti ein klukkustund. Í dag eru stólarnir allir notaðir sem 

borðstofustólar, sjást einnig á kaffi- og veitingahúsum, og margoft er þeim stillt upp sem slíkum við 

borðstofuborð í búðum og tímaritum.

21 Cranz,Galen, The Chair, bls. 47, hér fjallar Cranz um þau neikvæðu viðbrögð eða fordóma sýningargesta á umræddri 
sýningu á húsgögnum sem að hún kallar patent, eða hagkvæm með tilliti til stoðkerfis líkamans.

22 Viðtal höfundar við Lilju Birgisdóttur Iðjuþjálfa hjá Heilsuvernd, tekið 2.jan.´13
   sjá nánari útskýringar á fræðunum í kaflanum um vinnuvistfræði bls. 



mynd 2.

Erla Sólveig Óskarsdóttir, Ames einn og Ames tveir.

Ég hafði eingöngu séð þessa stóla á myndum á internetinu og hafði mikinn áhuga á því að skoða þá. 

Þeir eru eftir íslenskan hönnuð, og það er eitthvað nýtt og heillandi við þá.

Ames einn (mynd 2) er léttur eins og útlitið á honum gefur til kynna. Grindin er úr stálröri, setan og 

bak úr höggþolnu copolymer polypropylene, sem er fjölliða plast og saman myndar það fallega 

heild.

Hönnun stólsins er undir áhrifum aldanna sem að skella upp á íslenskar strendur og mynda þessi 

fallegu form sem sjást svo vel í baki stólsins. Fætur hans skírskota til hreyfinga samba dansarans 

segir á heimasíðu Ames design sem framleiðir stólana.23 Þessi tegund er seld í EPAL og þangað fór 

23 „Einn features curves reminiscent of the expansive waves that lap on Iceland’s beaches. And yet Erla Óskardottir has 
also ensured the chair is as curvaceous as the undulating body of a Samba dancer“ http://www.amesdesign.de/design-
concept/ames-einn, heimasíða Ames design, sótt 2.jan,´13
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ég. Þegar að ég sá stólinn fyrst hugsaði ég með mér að þetta væri nú ábyggilega ekki þægilegur 

stóll, eitthvað svo efnislítill og ekki að sjá að mikill stuðningur væri við bakið. En formið var 

fallegt, ekkert óþarfa skraut, og lýsingin hér að ofan átti vel við. Á heimasíðu Ames er uppgefið að 

setan sé í fjörtíu og átta sentimetra hæð. Samkvæmt mannmælingafræðum er sú hæð ívíð of há. 

Stólaseta í þeirri hæð veldur staðbundnum þrýsting undir aftanverð læri hjá viðkomandi. Við þær 

aðstæður getur myndast vöðvaþreyta og hætta er á hægu blóðflæði, þó só að um skamman setutíma 

sé að ræða.24 Líkaminn svarar áreitinu meðal annars með aukinni bjúgmyndun fyrir neðan hné, við 

ökkla og fætur.  Efri hluti stólsins heldur vel við bakið og er ekki of hátt uppi þannig að hann er 

ekki að mynda óþarfa þrýsting upp undir herðablöð. Sveigjanleikinn í stólbaki er góður en þó ekki 

það mikill að hann gefi of mikið eftir og valdi því að höfuð þess sem í honum situr sé of aftursveigt.  

Það sem er einnig gott við þennan stól er að setan er sveigð upp í bakið og heldur því vel við 

mjóbakið en þó ekki alltof langt upp í bak, tilfinningin er mjúk.

24  Pheasent, Stephen og Christine M. Haslegrave, Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3. 
útgáfa. Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006, bls. 131.



mynd 3.

  Ames tveir (mynd 3) er stóll einnig eftir Erlu Sólveigu(f.1957) en hann er ekki fáanlegur 

hér á landi en það er til eitt stykki heima hjá hönnuðinum sjálfum. Því var lítið annað hægt að gera 

en að hafa samband við Erlu sjálfa og fá að prufa stólinn.

Að sjá lítur hann út fyrir að vera þyngri en Ames einn en það munar aðeins einu kílói segir Erla. 

Ames tveir er búin til með svokallaðri þrívíddar formbeyginu á spónavið 25 sem er nýleg 

vinnsluaðferð með spónavið sem þróaður er af  þýska fyrirtækinu REHOLZ®. Það fyrirtæki á 

einkaleyfi á þessarri aðferð. Að sögn Erlu eru aðeins um 30 hlutir í heiminum framleiddir með 

þessarri aðferð.26 Hæð setunnar er hér einnig of há að mínu mati eða fjörtíu og sjö sentimetrar frá 

gólfi, en ég skellti einni bók undir fæturna á mér sem var sirka þrír sentimetrar á þykkt og það 

25 http://www.amesdesign.de/product/ames-tveir/wooden-frame heimasíða Ames design, sótt 3.jan.´13

26 Viðtal höfundar við Erlu Sólveigu Óskarsdóttur, tekið þann 3.jan.´13.
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munaði vel um það. En það sama á við hér, að því hærri sem hæð setu er frá gólfi því meiri líkur er 

á því að það valdi notandanum óþægindum.27

Á að líta heldur maður að sveigjan neðst í baki stólsins komi til með að hafa slæm áhrif á þann sem 

situr í honum en hún gerir það ekki. Þvert á móti myndast gott bil, einhverskonar léttleiki í þessum 

hluta stólsins sem má finna sér setið í honum. Efri hluti baksins er tvöfaldur og einsog sjá má á 

mynd þá er einsog fremra stykkið sé tekið úr því aftara og smellt upp en svo er ekki. 

Fremra stykkið er algjörlega á réttum stað á stólnum og gefur baki þess er í honum situr góðan 

stuðning. Efnið gefur örlítið eftir en ekki það mikið að höfuð manns sveigi of aftarlega.Að sögn 

Erlu eru stólarnir til með nokkrum fóta útfærslum og einnig með örmum.28 

Þrívíddar formbeyging með spónavið, gefur stólnum einstakt yfirbragð, léttleikinn er allsráðandi og 

stóllinn er glæsilegur í alla staði. Verð með sanni að segja að ég heillaðist af honum og væri gjarnan 

til í að setjast í eintak sem hefur stálkrossfætur og hægt er að tylla setu örlítið fram eða til baka.

27 Pheasent, Stephen og Christine M. Haslegrave, Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work, 3. 
útgáfa. Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006, bls. 131.

28 28 Viðtal höfundar við Erlu Sólveigu Óskarsdóttur, tekið þann 3.jan.´13.



mynd 4.

Hans J. Wegner og Wishbone stólinn 

Horfi á Wishbone chair (mynd 4), stödd í EPAL, búin að útskýra fyrir starfsfólkinu þar hvað ég er 

að gera. Ég ætla mér að setjast í stólinn, meta hann útfrá mínu sjónarhorni, hversu vel sit ég í 

honum, mun ég þurfa að breyta um stellingu innan skamms er það sem að ég vill endilega komast 

að.

 Handverkið sem að að sést svo undurfallega að mínu mati í smíði stólsins er algerlega gallalaust, 

að mínu mati svo sannarlega meistaraverk. Stóllinn hefur að sögn framleiðanda verið óbreyttur í 

sinni mynd frá því að hafin var framleiðsla á honum árið 195029. Þeir benda einnig á að stóllinn sé 

heppilegur sem borðstofustóll og hægindastóll og að hönnuðurinn, Hans J. Wegner (f.1914-d.2007) 

er sagður hafa hannað stólinn undir áhrifum frá ævafornum kínverskum armstól.

29 http://www.carlhansen.com/products/dining-chairs/ch24/ heimasíða Carl Hansen & Son sótt 21.des 2012
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Stóllinn er að vísu fáanlegur úr nokkrum viðartegundum og er einnig sprautulakkaður en 

grunnurinn er alltaf sá sami, viður og pappírsborði sem er 120 metra langur. Sá borði er notaður í 

setuna og er fagmannlega þétt ofin svo að úr verði seta sem þolir þunga. Auðsýnileg virðing er 

borin fyrir hráefni stólsins og vermir hún hjarta hvers fagurkera. Ég sem verðandi vöruhönnuður 

fyllist auðmýkt. En hvernig er síðan að sitja í stólnum? Sú reynsla er ábyggilega misjöfn manna á 

milli, og misjafnt er hversu einstaklingurinn þreytist fljótt eða byrjar að hagræða sér fljótlega í 

stólnum. 

Hæð setu er 45 centimetrar frá gólfi en einsog má sjá á meðfylgjandi teikningu fer hún svo hallandi 

aftur í átt að baki. Bak stólsins er svo samansett úr Y-laga smágerðum og fíngerðum planka sem er 

staðsettur akkúrat fyrir miðju baks, ofan á hann leggst svo formbeygð þverspýta og saman myndar 

þetta tvennt bakið á stólnum. Setan í stólnum gefur örlítið eftir en veitir þó góðan stuðning, sé setið 

með báða fætur á gólfi. Það er að vísu stólnum ekki til framdráttar að setan hallar afturábak því að 

það veldur því að fætur beygjast og mynda þrengra horn í hné. Það veldur því að blóðflæði í 

fótleggnum er ekki eins og best er á kosið og frekari óþægindi vegna bjúgmyndunar geta komið 

fram. Það er örlítil sveigja á Y bakplötunni allra neðst og virðist hún mynda stuðning við mjóbak og 

þar af leiðandi sjá til þess að neðstu hryggjarliðirnir lendarliðir ásamt spjaldhrygg fái þann stuðning 

sem að þeir þurfa

Bakið á stólnum sýnist við fyrstu sýn óþægilegt en er það þó ekki. Fyrir meðal mann og konu 

kemur þverspýtan í bakinu ekki við herðablöð og þrýstir ekki á hryggtindana,30 maður finnur fyrir 

mýkt. Eftir þó nokkurn tíma í stólnum var ekki byrjað að örla á hreyfiþörf  til að breyta um 

stellingu. Sú virðing sem hráefni stólsins er sýnd er einnig tilfinnanleg í þægindum hans. Hans j. 

Wegner lést árið 2007 og að sögn heimsíðu Carl Hansen & Son hannaði hann yfir 500 stóla á sínum 

starfsferli.

30 Hryggsúlan er samansett úr 33 hryggjaliðum, ef meðtalin eru spjaldbein og rófubein. Hver hryggjarliður hefur tinda, 
þvertinda og hryggtinda. Hryggtindarnir eru beinin fyrir miðju í bakinu, og maður finnur fyrir þegar að strokið er niður 
eftir bakinu.



mynd 5.

Arne Jacobsen og sería 7 ™ 

Einn af frægustu stólum sem Arne Jacobsen (f.1902-d.1971) hannaði er 3107 eða Sjöan (mynd 5).  

Stóllinn er úr formbeygðum spón sem var upprunalega handsmíðaður 31 af mikilli nákvæmni Fritz 

Hansen og sonum. Vinsældir hans jukust ört og nú er framleiðslunni skipt þannig að smiður sníðir 

efnið niður og forvinnur fyrir vélar sem síðan sjá  um að formbeygja hann og fínpússa. Að lokum er 

það húsgagnasmiður sem setur hann saman.32 

31 http://www.dwr.com/product/series-7-chair-natural-veneer.do?sortby=ourPicks Heimasíða Design Within Reach, sótt 
28.des.´12

32 http://www.fritzhansen.com/en/designers/arne-jacobsen myndband frá Fritz & Hansen, sótt 22.des.´12

http://www.dwr.com/product/series-7-chair-natural-veneer.do?sortby=ourPicks
http://www.dwr.com/product/series-7-chair-natural-veneer.do?sortby=ourPicks
http://www.fritzhansen.com/en/designers/arne-jacobsen
http://www.fritzhansen.com/en/designers/arne-jacobsen


 Form stólsins er létt á að líta og ber naumhyggjunni fagurt vitni. Fætur stólsins eru úr stáli 

og er skeytt við setuna á einfaldan hátt. Setan er í fjörtíu og sex sentimetra hæð og er hún örlítið 

sveigð þar sem hún ber við hné. 33 Þannig mynda fætur þess sem í stólnum sitja níutíu gráðu horn 

eða gleiðara. Setan er í hærri kantinum og því ábyggilegt að margir geta ekki setið almennilega upp 

í honum og haft báðar fætur á gólfi. Form stólsins er heilt það er seta og bak eru sama platan.  Með 

því að bak stólsins sé dregið saman eins og stundaglas, verður sveigjanleikinn góður í viðnum. 

Þegar sá sem að situr í stólnum þrýstir sér aftur á bak gefur viðurinn örlítið eftir, sveigjist aftur og 

um leið myndast örlítill þrýstingur inn við mjóbak. Við þessa sveigju, sem verður í stólbakinu, er 

hinsvegar hætt við því að höfuðið sitji ekki rétt og halli því of mikið aftur, en það er ekki heppileg 

staða fyrir höfuðið og myndar óþarfa álag á hálsvöðva. 

Sveigjan í stólbakinu virðist þó við notkun ekki mynda nægilegan stuðning við lendarliði34 og því 

er hætt við að nálægir vöðvar fari að erfiða um of við að halda notandanum uppi. Einnig kemur álag 

á aðra nærliggjandi mjúkvefi sem ekki eru til þess gerðir að halda við þannig þunga. Í þessum stól 

er setan eingöngu úr við,og ég er ekki laus við þá tilhugsun að ég vilji hafa mýkri setu.. Eftir smá 

stund skipti ég um stellingu og halla mér örlítið fram. Það kom mér að vísu ekki á óvart hve stuttur 

tími tími leið áður en ég fór að ókyrrast í stólnum. Því mér fannst stóllinn ekki nógu þægilegur 

Einhver ástæða er þó fyrir því hversu vinsæll stóllinn er. Út frá mannmælingafræði er ekki hægt að 

sjá ástæðuna en útfrá handverkinu kveður við annan tón því það er einstaklega fagurt og 

einfaldleikin hrífandi.

33 http://www.fritzhansen.com/en/series-7-3107-chair-laminated heimasíða Fritz & Hansen, sótt 22.des.´12

34  almennt séð þegar að talað er um lendaliði eru þeir kallaðir mjóbak

http://www.fritzhansen.com/en/series-7-3107-chair-laminated
http://www.fritzhansen.com/en/series-7-3107-chair-laminated


mynd 6.

Ray og Charles Eames, DSR stóllinn

Nafn stólsins DSR (mynd 6) er í raun skammstöfun á enska heiti hans sem er „Dining Sidechair 

Rod“. Þau Ray(f.1912-d.1988) og Charles Eames(f.1907-d.1978) hönnuðu nokkrar útfærslur af 

þessum stól. Skelin það er að segja setan og bakið er heilt stykki, hægt er að fá skelina með örmum. 

Fáanlegir fætur  eru annarsvegar viðarfætur og hinsvegar stálteinar. Skelin var upphaflega framleidd 

úr trefjagleri en er núna framleidd úr umhverfisvænna plastefni. Orðið notalegt er ekki það fyrsta 

sem að mér datt í hug, þegar að ég horfi á stólinn og að stóllinn hafi verið hannaður með það í huga 

að halda við líkamann og veita honum bestu þægindi.35 En það var sem Eames hjónin höfðu að 

35 Miller, Judith,Chairs, Conran Octopus Ltd., London, 2009, bls. 211.



leiðarljósi þegar að þau hófu hönnunarferli stólsins. Eitthvað er það sem á þátt í vinsældum þeirra 

og veldur því að þeir eru á meðal þekktustu stóla allra tíma. Orð Charles bera hönnun stólsins vitni 

„smáatriðin eru ekki smáatriði, það eru þau sem að gera afurðina“.36  Naumhyggjan er allsráðandi 

og stóllinn laus við alla skrautmuni.

Við framleiðslu á stólnum horfðu Eames hjónin til fjöldaframleiðslu og því var ekki hjá því komist 

að iðnaðarvélar kæmu þar að. Stóllinn varð líka að bera handverkinu gott merki, því vinna 

húsgagnasmiðir einnig við framleiðsluna.

 Þegar að ég settist í Dsr stólinn var eins og stóllin tæki á móti mér og héldi utan um mig. 

Stóllinn er án arma og er með svo kölluðum eiffelturns fótum sem eru stálteinar. Bak hans nær ekki 

það hátt upp að það snerti herðablöð meðalmanns eða konu og sveigjanleiki efnisins er það sem 

gefur stólnum þessa auðsýnilegu mýkt og gefur einnig eftir er maður þrýstir baki sínu í stólinn. Þá 

er einsog við þann þrýsting aðlagist form stólsins að neðra bak og býr til þægindi fyrir þann sem  í 

stólnum situr.

Setan er í 41 sentimetra hæð hún er því örlítið neðar en setur eru vanalega.37 Á heimasíðu Hermann 

Miller, sem er framleiðandi stólsins, segir að sætið sé ergonomically formed sem myndi vera þýtt 

sem vinnuvistfræðilega formað. Það er að vísu ekki stólnum til framdráttar að sætið halli niður á við 

í átt að baki. Þá er hætt við bjúgmyndun í fótleggjum sérstaklega niður við ökkla. Það hefur verið 

rannsakað að 90 gráðu staða í mjaðmlið líkamans sé óhentug fyrir hryggjarliði sem og 

mjaðmagrind. Það myndar spennu á milli hryggjarliða sem þrýstir á brjósk þar á milli.38 Doktor 

Waseem Bashir (fæðinagardagur fannst ekki), við Woodend spítalann í Aberdeen í Skotlandi, kemst 

að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á setustöðu mannsins að níutíu gráðu reglan sé eitthvað sem að  

er hreinlega ekki heppileg staða fyrir okkur að sitja í og að flest okkar leitum í hundrað þrjátíu og 

fimm gráður.39 

Níutíu gráðu reglan er sú sem lengi hefur verið stuðst við þegar að talað er um rétta setustöðu 

mannsins en það á við þegar liðamót við ökkla, hné, í mjöðmum, við axlir og í olnboga mynda 

níutíu gráðu horn.

36 “The details are not details. They make the product”, http://www.hermanmiller.com/discover/author/david_m_fosterhermanmiller-
com/, heimasíða Hermann Miller, sótt 17.des. 2012

37 http://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/product_literature/product_sheets/
Eames_Molded_Plastic_Side_Chair_Wire_Base_product_sheet.pdf Heimasíða Hermann Miller, sótt 17.des 2012

38 Hryggjarsúla mannslíkamans samanstendur af 33 hryggjarliðum á milli þeirra er einskonar „púði“ úr brjóski sem 
virkar sem höggdeyfir, Sé of mikill þrýstingur á þessum „púða“ er hætt við brjósklosi og það veldur viðkomandi 
einstakling miklum sársauka.

39 http://www.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=1680 Heimasíða ErgoWeb® sem er viðurkenndur vettvangur, þar sem birtar eru m.a 
viðurkenndar rannsóknir tengdar vinnuvistfræði. sótt 19.des. 2012

http://www.hermanmiller.com/discover/author/david_m_fosterhermanmiller-com/
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http://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/product_literature/product_sheets/Eames_Molded_Plastic_Side_Chair_Wire_Base_product_sheet.pdf
http://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/product_literature/product_sheets/Eames_Molded_Plastic_Side_Chair_Wire_Base_product_sheet.pdf
http://www.hermanmiller.com/content/dam/hermanmiller/documents/product_literature/product_sheets/Eames_Molded_Plastic_Side_Chair_Wire_Base_product_sheet.pdf
http://www.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=1680
http://www.ergoweb.com/news/detail.cfm?id=1680


Munum við einhvern tíma breyta hönnunarferli borðstofustólsins og kynna okkurmannmælingar? 

Það getur tíminn einn leitt í ljós.

Lokaorð/niðurstöður

Hver einasti stóll sem ég settist og skoðaði, í tengslum við þessi skrif er að mínu mati listilega 

fallegur. Allir eiga þeir það sameiginlegt að bera naumhyggjunni fagurt vitni. Ég leyfi mér að ganga 

svo langt með því að segja, hvað handverkið varðar, er hreinlega allt til fyrirmyndar og 

óaðfinnanlegt. Hönnuðir þessara stóla eru margir hverjir fyrirmyndir annara hönnuða og jafnvel 

goðsagnir í okkar heimi.

Það sem einkennir þá flestalla er einnig að hæð setu frá gólfi er of há samkvæmt 

mannmælingafræðum. Hvort það sé vegna þess að vinnuvistfræði var ekki orðin svo umtöluð á 

þeim tíma sem að þeir voru hannaðir er ég ekki viss um. Sú skoðun mín að níutíu gráðu setustaða 

fyrir líkamann sé óheppileg til lengri tíma litið hefur ekki breyst.  Vegna þess að vinnuumhverfi 

okkar nú á dögum er meir og meir að þróast útí sitjandi umhverfi verðum við hönnuðir að vera 

meðvitaðir um virkni stoðkerfisins, galla þess og kosti.

Við upphaf hönnunarferlis á stól þarf fyrst og fremst að gera sér grein fyrir notkunargildi stólsins.

Hönnuðir í dag, ættu að nýta sér þær rannsóknir á stoðkerfi mannsins sem eru nú þegar tilbúnar og 

kynna sér þær sem eru í ferli. Nú þegar er umhverfi okkar orðið þannig að minni og minni 

hreyfiþörf er krafist við daglegt amstur. Notkun fjarstýringa er orðið of algent að mínu mati og það 

er einsog hver hönnunin á fætur annarri miðist við að notandinn þarf sem minnst að hreyfa sig. Það 

er ekki góð þróun. Rannsóknir í dag eru farnar að sýna skuggalegar niðurstöður um ofþyngd og 

hversu lítið mannfólkið er að hreyfa sig. Hönnun stóla er því að mínu mati ábyrgðarfullt verkefni 

sem ber að leysa vel og og viðkomandi hönnuður þarf að vita að stólar eru ekki að gera okkur neitt 

gott.

Vinnuvistfræðin kemur öllum ferlum hönnunar við og því mikilvægt fyrir hönnuðinn að kynna sér 

greinina, þó hún sé mjög fræðileg. Ekki bíða eftir því sem tískustraumarnir segja hverju sé 

heppilegast að framfylgja. Við verðum einnig að gera okkur grein fyrir þeirri ábyrgð sem því fylgir 

að hanna stól. Með því að fylgja aðferðafræði vinnuvistfræðinnar eða hafa hana til hliðsjónar í 

hönnunarferlinu tel ég að við getum gert góðan og fallegan stól enn betri.
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