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Sammanfattning   
 

 

Detta arbete handlar till största del om jämställdhet i sittergonomi men även 

om långsiktigt miljötänk och att ta vara på det som redan finns. Motivationen 

kommer från en möbelindustri där ergonomi inte alltid är ett ledord. Utseende 

går före funktion och mannen är norm gällande ergonomiska mått. Kvinnor 

såväl som män kortare än 180cm bör ha rätt att sitta bra i köket, på fiket, på 

konferensen och på jobbet. Det finns dokumenterat att detta är ett problem 

och det undersöker jag med hopp om att kunna förbättra. Ergonomi utreds ur 

jämställdhetssynvinkel och utvärderas här genom tillverkningen av en stol. 

Arbetet börjar med en litteraturstudie där framförallt Erik Berglunds bok, 

Sittmöblers mått varit central. Jag har tolkat boken och samtidigt ifrågasatt 

vissa delar och prioriteringar. Genom en designprocess skapades sedan en stol 

med förbättrad ergonomi för kvinnor och korta män. Stolen tillverkades i järn 

med traditionellt smide som teknik vilket är ett andra fokus i arbetet. 

Traditionellt smide har funnits i tusentals år men har även idag god potential ur 

en modern och potentiellt industriell aspekt. Arbetet belyser det traditionella 

smidet som hantverk och är en bra metod att återvinna metall utan att behöva 

smälta om materialet, vilket kräver stor energiåtgång. Produkten arbetades 

fram genom en designprocess bestående av bland annat skisser, cad, mockups i 

kartong och slutligen tillverkades en stol i stål och läder. Slutligen visar 

undersökningen att jämställdhet i ergonomi går att åstadkomma. 
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Förord 

 

Om jag skulle med tre ord beskriva vad jag finner i särklass mest intressant bland all 

mångfald på vår planet så är det färg, form och funktion. Även om jag nog vid närmare 

eftertanke skulle rangordna mina tre f istället i ordningen form, funktion och färg. Formen 

på en sten, en klippas form och vinkeln då den bryter havsytan såväl som mellanrumsformer 

bland grenarna i ett träd. I detta arbetes område har vi formen på en stol i profil och från 

olika vinklar. Även om formen är lockande och fascinerande så betyder den inte särskilt 

mycket på exempelvis en stol om den inte även bidrar till funktion. Sittvinkel, sitthöjd, 

sittdjup och så vidare är av största vikt för en god sittkomfort. Dessa nyligen nämnda 

parametrar och dess mått varierar även på grund av vilken användare som skall bruka stolen 

som sittmöbel. Varför är det så? Jo därför att vi människor inte är stöpta ur samma form. Vi 

är olika till längd, bredd, vikt och så vidare. En mans medellängd är cirka 180cm medan en 

kvinnas är cirka 168cm. Om jag som är 176cm sitter bra på en stol innebär detta då att min 

mor som är 161,5cm sitter bra på samma stol? Troligtvis inte och definitivt inte under längre 

stunder. Om jag får lov att ta med er läsare på en virtuell fantasipromenad till ett 

möbelvaruhus för att titta på sittmöbler så ska vi fundera tillsammans. Vi ser oss omkring 

bland de stolar som finns i butiken och konstaterar att stolarna ser olika ut, är tillverkade i 

olika material och varierar i mått och proportioner. Vi börjar sätta oss på stolarna för att 

utvärdera hur bra vi upplever att vi sitter. Jag sitter hyfsat på den ena men dåligt på den 

andre medan det är tvärtom för dig. Hur ska vi veta vilken stol som är riktigt bra för just oss 

själva med vår kropps egenheter? Vi jämför stolupplevelsen med ett besök på en skoaffär för 

att köpa skor. Här har vi en uppsjö av skomodeller för olika användningsområden. Det har vi 

visserligen bland stolar också då de är gjorda för arbete, vila, fika och så vidare. Det som 

skiljer skoaffären markant från möbelaffären är att till skillnad från stolarna finns skorna i 

olika storlekar beroende på användarens storlek på fötter. Men hallå där, våra kroppar är ju 

olika stora. Varför har vi då inte stolar i olika storlekar? Vi går återigen in på möbelvaruhuset 

för att köpa en stol i storlek 43 och storlek 44 för att ta hem och prova vilken som fungerar 

bäst. Hade detta fungerat? Troligtvis inte så bra på grund av att till skillnad från skor där 

skoparet har en användare har stolen oftast flera användare. Framförallt i offentlig miljö och 

exempelvis hemma vid matbordet. Vi får fortfarande dock ej glömma att där stolar eller 



andra sittmöbler skall brukas av olika användare bör målet vara att kunna fungera ganska 

bra för så många som möjligt. Efter besöket på möbelaffären och skoaffären tar jag cykeln 

hem till min mor för att prata om min upptäckt med stolarna. Jag märker då att jag sitter 

okej på hennes köksstolar även om jag glider framåt på grund av den för platta sitsen. Min 

mor däremot hon sitter med bara knappt sina tår i golvet. Min mor når alltså knappt ned till 

golvet från sina egna köksstolar. Ändå har hon köpt just dessa då det är vanligast att man 

mer går på att stolarna är snygga och skall matcha bordet då de väljs ut för att inhandlas. 

Här har vi ett vanligt problem där dålig hänsyn är taget till att stolar är anpassade efter en 

medelperson. Av någon anledning råkar medelpersonen vara av manligt kön eller i alla fall i 

förhållande till en liten eller medellängds kvinna vara storväxt. Det känns alltså som att 

bortsett från ren ergonomi och design så är storleken på stolarna troligtvis anpassade efter 

en manskropp. Med mannen som norm. Den har vi aldrig hört förr va? Jag ställer mig starkt 

frågande till att en stol inte kan anpassas för en bredare kundgrupp och vill utforska hur det 

egentligen ligger till. Kan jag åstadkomma jämställdhet i sittergonomi och hur? Detta skall vi 

se senare i detta arbete.  

 

Tack för att ni läser och jag hoppas att ni skall finna läsningen intressant! 

 

Jacob Thunberg  
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Inledning 

 

Bakgrund 
Jag studerade innan min tid på industridesignprogrammet vid Högskolan i Gävle en kurs i 

designhistoria på 30 högskolepoäng vid Högskolan i Halmstad. Där hade jag två lärare varav 

den ena heter Linda Fagerström. Hon har dessutom skrivit en av böckerna som är medtagen 

som litteratur i denna rapport (Fagerström, 2013). Denna bok fick upp mina ögon för många 

av de orättvisor som existerar i världen på grund av att mannen används som norm inom de 

flesta områden. Design har inte varit något undantag gällande detta. Hennes bok heter Kön, 

genus och design: om en designerroll i förändring och i sitt förord skriver hon:  

 

”Under arbetet med detta projekt drabbades jag av ryggskott. Långa dagar av stressat 

stillasittande framför datorn var anledningen snarare än tunga, svettiga lyft. När 

universitetets sjukgymnast tillkallades upptäckte hon att min kontorsstol var alldeles för stor 

i förhållande till min kropp. Trots att jag kört höjdreglaget i botten, minimerat avståndet 

mellan armstöden och tryckt fram ryggstödet, var den alltför stor. Stolen hade antagligen 

framkallat mitt ryggskott. ”Den är tillverkad med en normalstor manskropp i åtanke” sade 

sjukgymnasten. De flesta sådana kroppar är inte som min, 162 centimeter lång och 57 kilo 

tung. Jag passade inte i den normalstora norm efter vilken stolen formgivits.” (Fagerström, 

2013, s. 9). 

 

Detta förord har klingat med i mitt sinne sedan dess och motiverar mig ständigt då jag lekt 

mycket med tanken om att jämställd möbeldesign är möjligt. Problemet är tydligt då hon har 

fått ryggskott av en stol som dessutom är justerbar. Det blir då lätt att föreställa sig hur 

sittande på stolar av fasta mått är problematiskt. Jämställdhet eller snarare brist på den är 

ett problem av global skala och även om det är svårt att påverka det i det stora som individ 

så hoppas jag med tiden kunna bidra till att påverka åtminstone jämställdhet i sittergonomi.  

 

 

 



 2 

Problem 
Stolar av fasta mått är sällan om inte snarare aldrig tillfredställande för alla dess användare. 

Enligt Berglund (2012, s9) passar sällan en stol med fasta mått fler än 60% av vuxna 

människor. Många möbelproducenter väljer dessutom ofta att inte använda sig av etablerad 

kunskap baserat på forskning inom ergonomi och sittmöbler (Berglund, 2012, s. 5–9). Även 

om Erik Berglunds bok Sittmöblers mått är en fullkomlig bibel inom möbelformgivning 

baserad på mången fakta och forskning förvånar detta mig: 

 

”Det finns en svensk standard för bestämning av möblers mått – SS 83 91 40/INSTA 310. Den 

föreskriver att man vid mätning använder en mätdocka, vars vikt motsvarar en medelstor 

mans. När möbler mäts noggrant, tex vid möbelinstitutet, används denna metod.”  

(Berglund, 2012, s. 18). 

 

Även i de mest seriösa mätmetoder utgår man ifrån den medelstora mannen. Jag vill med 

detta arbete visa på ett exempel där stolens mått anpassas efter fler personer med kvinnan i 

fokus och därigenom ökar jämställdheten i möblers sittergonomi. 

 

En annan idag stor problematik utöver bristen på jämställdhet är miljöförstörelse och global 

uppvärmning med hållbar utveckling som en stor potentiell del av lösningen (Thorpe, 2008). 

Vi behöver mer än någonsin tänka på hur vi transporterar oss och hur ofta. Vi måste tänka 

på vad vi äter, var maten kommer ifrån, hur den framställs och eventuella kemikalier som 

finns med. Vi återvinner och tar vara på exempelvis plast, glas och metall. Detta är dock 

väldigt energikrävande återvinningsmetoder vilket i sin tur har stor miljöpåverkan. Vi, den 

moderna människan, lägger ett väldigt stort fokus på nya smarta lösningar istället för att 

trappa ned på exempelvis vår konsumtion eller att ta vara på metoder utifrån vår historia 

och tradition. Om vi tar metallen som ett exempel anses det för miljön av många vara icke 

hållbart då det krävs stor energiåtgång vid tillverkning och då speciellt när metallen smälts 

ned. Ändå väljer vi när vi återvinner metall att smälta ned och börja om. Jag ställer mig emot 

att vi ofta smälter ned metall när vi kan omforma istället med det traditionella smidet som 

metod, utan en sådan slösaktig energikonsumtion. Jag vill påvisa exempel på återanvändning 

av redan befintligt material. 
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Syfte 
Min förhoppning är att hitta en bättre kompromiss i möbelns mått för att så många som 

möjligt skall kunna sitta bekvämt och ergonomiskt korrekt. Istället för normaliserad praxis 

där mannen är norm läggs mer fokus på kvinnan. Tanken är även att få med mannen så bra 

som det går. Jag vill även betona och framlägga vikten av att sitta bra, vilket i dagens 

möbelvärld (i alla fall bland billiga möbler) är gravt underskattat. Med den traditionella 

smideskonsten som metod vill jag lösa moderna problem för att gagna, jämställdhet och 

miljö. En skarp prototyp ska tillverkas. Det vill säga en stort sett färdig produkt. Detta för att 

få erfara och uppleva problemlösandeprocessen som annars går missad vid exempelvis 

enklare prototyp eller modell som resultat.  

 

Avgränsning 
Jag vill avslutande understryka att detta arbete inte på något sätt handlar om genus 

(föreställning om kön) och hur en han, hon eller hen identifierar sin könstillhörighet i 

förhållande till uttryck (Fagerström, 2013, s. 20–21). Detta arbete berör ej genus utan 

fokuserar på miljö och jämställd funktion.   
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Metod och genomförande 

 

Litteraturstudie 
Designprocessen (Österlin, 2016) fick agera ramverk för arbetet och en iterativ process 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2017, s. 30–31) har använts med ett tillbakablickande 

mot ergonomi (2017, s. 24). Jag inledde mina efterforskningar med grundligt läsande av Erik 

Berglunds bok Sittmöblers mått (Berglund, 2012). Denna etablerade guide inom 

sittergonomi har funnits med mig som en ledstjärna genom hela mitt arbete. Den ger en bra 

bild över viktiga mått i en sittmöbel men samtidigt missar den jämställdhetsaspekten. Den 

medelstora mannen används som norm när det kommer till tester och utformning av 

möbler.  

 

Berglund inleder Sittmöblers mått med att upplysa om att det finns kunskap om möblers 

formgivning och ergonomi men att möbelindustrin sällan använder sig av denna kunskap. 

Han går sedan vidare med att förklara sittergonomi och hur kroppen kan påverkas negativt 

om sittandet sker felaktigt. Därefter leder boken in på olika stolstyper med viktigt att tänka 

på vid utformning av möblerna (Berglund, 2012).  

 

Jag valde att fokusera på avsnitten som behandlar kroppsmått, hur man mäter på rätt sätt 

och stolar med fasta mått med möjlighet för att sitta vid bord. Mätavsnittet beskriver tydligt 

hur och med vilka medel en stol mäts på bästa sätt. Detta visade sig dock ej vara så lätt och 

tog mig flera dagars svordomar och CAD-arbete innan jag fullt förstod vad jag höll på med. 

Mätmetoderna är långt för avancerade för att på något enkelt sätt förklara de här men jag 

vill lägga in en stark rekommendation att kolla in Berglunds bok om intresse finns. I avsnittet 

om kroppsmått för möbelformgivning avhandlas kroppsliga proportioner utifrån fyra 

arketyper: Den store mannen, den medelstora mannen, den medelstora kvinnan och den 

lilla kvinnan. När jag sedan utvärderade dessa arketypers mått och jämförde med de 

riktvärden angivna för stolar med fasta mått blev det tydligt att det vid utformning och 

mätning är mannen som är norm (Berglund, 2012).  
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                 Tabell 1. Kroppsmått för möbelformgivning 

Här har i tabell 1 och på nästa sida i tabell 

2 sammanställts relevanta mått vid 

utformning av sittmöbler från Berglunds 

(2012) bok. Tabell 1 innehåller mått för de 

fyra arketyperna. Tabell 2 har 

generaliserade mått för stolar med fasta 

mått. Om vi i tabell 1 kollar raden för golv 

– knäveck (angivet med skor) ser vi att 

mått finns angivna från 52 ned till 40 cm.  

 

Vi kan snabbt dra en slutsats att den stol 

som fungerar för den ena inte 

nödvändigtvis fungerar för den andre. Om 

sitsens höjd vid framkant (se tabell 2) 

säger Berglund att den ej får vara så hög 

att sitsens framkant trycker mot 

undersidan av låret (Berglund, 2012, s. 26).  
 

 

 

Jag gjorde en procentuell jämförelse i förminskning från stor man, stegvis mellan de fyra 

arketyperna i nedåtgående led. Jämförelsen gav mig insikt i mått som skiljde mycket och 

mått där det var liten skillnad. Se tabell 1 ovan till vänster. Stussbredd skiljer nästan 

oväsentligt medan stuss – knäveck skiljer mycket. För stussbredden är det lätt att välja ett 

större fast mått då ett bredare mått ej är av nackdel även för de mindre. 

 

Kroppsmått för 
möbelformgivning 

 
Män 

 
Kvinnor 

Stort 
mått Medel Medel Litet 

Kroppslängd 191 180 168 157 
Ögonhöjd, 

stående 179 169 157 146 

Armbågshöjd, 
stående 121 114 106 99 

Sits - hjässa 98 92 87 82 
Sits - öga 86 80 76 71 

Sits - Skuldra 66 61 56 52 
Sits - armbåge 28 24 23 19 

Sits - lår 18 16 15 12 
Golv - knäskål 62 57 54 50 
Golv - knäveck 52 47 44 40 
Stuss - knäskål 65 61 57 52 

Stuss - 
knäveck 54 49 48 44 

Stussbredd 41 37 40 36 
Skulderbredd 42 39 36 34 

Armbågsbredd 55 47 46 39 
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Tabell 2. Riktvärden för stolar med fasta mått 

Golv-knäveck däremot är av största vikt då det 

annars blir tryck på lårets undersida eller dåligt 

stöd, beroende på för litet eller för stort mått. Den 

procentuella undersökningen var för att särskilja 

de mått som var av största vikt för min produkt. 

De viktigaste måtten att ta hänsyn till för att passa 

varje individ är golv-knäveck och stuss-knäveck. 

 

Jag använde mig av CAD för att rita upp 

stolkonturer enligt de fyra arketyperna och lade in 

min egen stol för jämförelse, se figur 1. Det går 

inte att ta miste på att det är stor skillnad på de 

fyra stolarna då de vore utformad för respektive 

arketyp utan kompromiss. Stolen i mitten, nedan 

är detta arbetes stol. 

 

 

 

 

Riktvärden för stolar med fasta mått 
Sitsens höjd vid framkant ca 45 cm 
Sitthöjd Från golv till stuss 
Sitsens lutning ca 3 cm 
Sittdjup ca 42 cm 
Sitsens bredd  min 40 cm 
Sitsens form skålad el. stoppad 
Ryggstöd till överkant min 42(28-33) cm 
Ryggstöd till underkant ca 13 (18) cm 
Ryggbrickas höjd min 15 cm 
Ryggstöd lutning ca 18 ° 
Framskjutande punkt ca 18 cm 
Ryggstödets bredd ca 40 cm 

Ryggstöds form vertikalt konvex 
horisontalt konkav 

Nackstödets höjd ställb. 65-78 cm 
Avstånd mellan armstöd ca 46 cm 
Armstöds höjd ca 23 cm 
Armstöds längd ca 30 cm 
Armstöds bredd min 5 cm 
Avstånd framkant-
armstöd 

min 10 cm 

Utrymmne under sits max 60 ° 
Vinkel sittyta-ryggstöd ca 103 ° 
Rekommenderad 
bordshöjd 

ca 28 cm över 
sitshöjd 

Figur 1. Olika stolkonturer 
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I tabell 3 har ni de viktigaste måtten på min egentillverkade stol. Jag har tagit stolsryggens 

längd från den store mannen. Golv – knäveck är taget från den lilla kvinnan minus 3 cm för 

skosula (Jag finner det mer naturligt att utgå ifrån kroppen som den är oftast, utan skor). 

Stuss – knäveck är anpassat för att fungera för den lilla kvinnan såväl som för den 

medelstora mannen. Stussbredd är tagen efter den stora mannen då det ej finns någon 

nackdel för någon att sitsen är lite bred.  

 

Min stol fungerar för liten kvinna, medelstor kvinna och medelstor man. Berglunds 

riktvärdesstol fungerar bara för medelstor man, dåligt för medelstor kvinna och inte för 

varken stor man eller liten kvinna. Den bortprioriterade i mitt val är den store mannen som 

inte var väl representerad innan heller. Då mannen var prioriterad innan kände jag att det 

var dags för kvinnan att nu prioriteras. Se tabell 3 nedan för de mått som bäst fungerar för 

min målgrupp. 

 
Tabell 3. Stolsmått för målgrupp 

 

 

 

  

Tolkning av mått – min stol 

Sits - skuldra 66 cm 

Golv - knäveck 37 cm 

Stuss - Knäveck 39 cm 

Stussbredd 41 cm 

Vinkel 
sits/ryggstöd 

103° 
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Cad och mockups 
Vid sidan om litteraturstudien har jag utforskat måtten från sittmöblers mått i CAD. Att göra 

detta arbete i skiss vore ytterst kontraproduktivt då det ej hade gett en rättvis bild av mått 

och proportioner med ens i närheten, samma precision som i CAD. Nedan i figur 2 visas en 

renderad bild som jag ritat i CAD. 

 

 

Mockups är en fördelaktig metod för att 

utforska former snabbt och enkelt. Det är 

som att snabbskissa fast enklare och 

tredimensionellt. Det finns egentligen inte 

så mycket mer att säga än att jag arbetade 

under en eftermiddag med kartong och lim 

för att utforska former utifrån det jag redan 

testat i CAD men tillät mig ändå att sväva ut 

lite. Se figur 3–4. 

 

 

          
Figur 2. CAD-illustration av stol 

Figur 3. Mockup av sits i kartong 

Figur 4. Mockup av stol med ben 
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Traditionellt smide som miljömetod 
Det traditionella smidet har existerat i tusentals år och vikten av verktyg såväl som vapen av 

järn och stål har bidragit till att skapa den värld vi lever i. Varför jag trycker på traditionellt 

smide är för att särskilja det från dagens smide eller konstruktionssmide. Där arbetas stålet 

till största del i kallt tillstånd och med slip och svets. I det traditionella smidet används 

mestadels hammaren, ässjan (elden där du värmer materialet), städet och tången. 

Varmsmidet idag används även förutom i hantverket på industriell skala för stora 

konstruktionsdetaljer där hög hållfasthet är av största vikt. När du smider ett järn varmt så 

blir det tåligare då det är en solid bit ofta istället för en massa små som är hopsvetsade.  Jag 

vill trycka på det traditionella smidets potential i miljöarbetet då vi redan har några hundra 

års stål därute i byggnader, bilar, båtar och så vidare. I dagsläget återvinns stål genom att 

smälta det och forma fram nya stålmaterial. Min åsikt och tanke är att vi istället för att 

smälta ned kan forma om till nya föremål och gör därav inte av med en bråkdel av den 

energi som annars skulle ha gått åt. Metoder och maskiner finns redan och skulle kunna 

utvecklas för att bättre ta vara på stålmaterial utan att behöva smälta. Detta arbete går inte 

vidare i en djupare undersökning kring exempelvis elförbrukning utan levererar ett mer 

övergripande tankesätt med hållbart återbruk i fokus. Se bilder nedan med exempel på 

återvinning men hjälp av traditionellt smide. Jag har bifogat nedan hur man kan gå till väga 

som hantverkare för att utnyttja material. Material som även många anser är skrot.  

 

Figur 5. Vinkelslipning av balk Figur 6. Avslipat ämne från balk 
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En del av järnet vinkelslipas av från en rostig H-balk.   

Därefter stoppas järnet in i ässjan för att sedan tas ut då det 

nått åtminstone 800–900°C. Sedan smids järnet ut i detta fall 

i fjäderhammaren till önskad materiell dimension. Min valda 

stol är smidd i konstruktionsstål från järnhandeln men här 

har ni ett gott exempel på hur man i en liknande process lika 

gärna hade kunnat välja att smida ut profilerna från 

metallskrot. För tydliggörande av smidesprocessen, se figur  

5–13. 

  

Figur 9. Material stoppas in i ässjan Figur 7. Material stoppas in i ässjan Figur 8. Materialet tas ur ässjan Figur 9. Smide påbörjas 

Figur 10. Räckning av materialet Figur 11. Planing av materialet Figur 12. Avslutande räckning 

Figur 13. Dimensionsjämförelse med 
färdig materialdimension från 
stålhandeln 
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Tillverkning 
Då jag valt traditionellt smide som metod gick större delen av tiden åt i min egen smedja. 

Första arbetstillfället var tänkt för att på oljeboardskiva rita ut en fullskalig ritning av 

formelement och konturer inför smidet. Strax innan åt jag lunch med min far som nämnde 

att han tänkte åka till tryckeriet för att beställa kataloger. Då passade jag på att ringa 

tryckeriet för att fråga om de kunde skriva ut min ritning istället. Jag blev tvåhundrakronor 

fattigare men sparade cirka fyra timmars arbete och fick bättre förutsättningar, se figur 14. 

Därefter var det dags för smidandet och att börja med sidokonturerna som tillsammans med 

stag blir både sits och rygg. Detta var lättare sagt än gjort då jag valt att arbeta i 

konstruktionsstål i dimensionen 30x10mm. Många böjar skulle göras och jag hade bara min 

gasolässja att tillgå. När jag väl värmt upp ämnet hade jag bara en chans att få till det rätt 

eftersom ämnet ej ryms i ässjan när det blivit böjt. Därefter blev det en hel del krånglande i 

kallt tillstånd och med stora fyrakilossläggan.  

 

 
Figur 14. Ritning och första tillverkade stolssidan 

 

Något jag även märkte vid uppstarten var hur ringrostig jag var i smidet då det var ett år 

sedan jag smidde senast. Dag två när jag väl skakat av mig rosten gick arbetet på i gott 

tempo, benen blev gjorda och stagen blev klara. Se figur 16 på nästa sida. 
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Dag tre var det dags för borrande och gängande av sextio hål plus cirka tjugo borrade dagen 

innan. Om denna del är inte så mycket att säga mer än att det tar tid och man får slipa 

borrar, ofta! Se figur 15. 

 

Dag fyra var det dags för att få på läder på stolen, till sits och rygg. Enklare tester med 

mindre stycken av läder fick mig att inse att jag varit optimistisk med fästningen av lädret. 

Tanken var att från insidan av ramens båda sidor skruva fast lädret. Det blev inte bra då 

lädret blev spänt bara vid bultarna och gav ett ej tilltalande vågmönster. Se figur 17. 

Figur 15. Borrning av hål. Figur 16. Sidor, ben och stag är klara. 

Figur 17. Test av lädermontage 
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Jag fick konstatera sanningen i principen, gör om gör rätt och åkte tillbaka dag fem till 

smedjan för att tillverka två sidoprofiler i delar med totalt sextio hål. Profilerna används för 

att trycka fast hela lädret med ett jämt tryck. Detta gick ej snabbt och skapade en sjätte dag 

för vidare arbete. Se figur 18. 

 

 

 

 

 

Figur 18. Sidoprofiler för jämnt tryck på lädret 



 14 

Dag sju arbetades vidare med lädret. Lädermontaget var oerhört tålamodskrävande och tog 

tretton timmar. Se figur 19–21. Avslutande delar var att fästa läderremmarna på 

bak/undersida och tillverka bentillsatser för att även ge möjlighet till en medelstor man att 

sitta på stolen. Se figur 22–24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Lädermontage 

Figur 20. Fastskruvning av lädret Figur 21.  Håltagning i lädret 
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Figur 22. Inför fästning av remmar på baksida Figur 23. Remmar fästa på baksidan 

Figur 24. Bentillsatser. Cirka 800°C varma 
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Resultat 
 
Nedan visas den färdiga stolen. Se figur 25–30. 
 

 
Figur 25. Stol med 37cm sitshöjd 
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Figur 26. Stol framifrån 

Figur 27. Stol bakifrån 

Figur 28. Läderremmarnas infästning på bak och undersida 

Figur 29. Bultar på baksidan  Figur 30. Stol från sidan 
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Nedan visas stolen med bentillsatser för att höja sitshöjden. Se figur 31–34. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 31. Stol med bentillsatser, 42cm sitshöjd 
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 Figur 32. Stol med bentillsatser bakifrån 

Figur 33. Bentillsatser 

Figur 34. Nedre delen av stolen med bentillsatser 
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Den färdiga stolen skiljer sig tydligt i höjdjämförelse med en vanlig köksstol. Jag har gjort 

tester mellan dessa två stolar där två kvinnor fått provsitta.  testpersonerna är 161cm och 

166cm långa. Testpersonerna såg vid testet ut att sitta bra på även den vanliga köksstolen 

men det visade sig att det tryckte på undersidan av låret hos de båda kvinnorna. Min egen 

stol lät de båda testpersonerna att sitta avslappnat och bekvämt. De beskrev även att de i 

min stol hittade ett naturligare läge och därmed position att sitta i. Nedan i figur 35–36 ser ni 

en tydlig höjdskillnad mellan den för höga köksstolen och min egen, jämställda stol.  

Figur 35. Jämförelse med vanlig köksstol 1 

Figur 36. Jämförelse med vanlig köksstol 2 
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Diskussion och slutsats 
 
Genomförandet av detta arbete har gett mycket och på många plan. Mina vyer har vidgats i 

en sittmöbels alla tänkbara vinklar och mått genom undersökandet av Erik Berglunds 

sittmöblers mått. Vid CAD-undersökandet av måtten visualiserades en tydlig bild av den 

ojämlikhet som finns i sittmöbler med fasta mått. Med min stol känner jag att jag 

tillgängliggjort sittmöbeln med fasta mått för en bredare grupp. Jag har avvikit med en 

parameter från fasta mått och gjort höjden justerbar med bentillsatser. De andra måtten har 

jag anpassat mellan de olika individerna istället för bara den medelstora mannen. Nu 

fungerar min stol för liten, kvinna, medelstor kvinna, medelstor man. Innan fungerade 

Berglunds riktvärdesstol bra för medelstor man, dåligt för medelstor kvinna och inte för 

varken stor man eller liten kvinna. För att vara kritisk är den absolut mest jämställda stolen 

den stol som går att justera så mycket som möjligt. För mig har detta dock inte varit 

intressant då jag strävat efter en möbel med fasta mått men gjort en kompromiss i att göra 

den justerbar endast i höjdled.  

 

Min tidigare procentuella undersökning mellan Berglunds arketyper gav mig insikt i vilka 

mått som var viktiga för min produkt. De viktigaste måtten att ta hänsyn till för att passa 

varje individ visade sig vara golv-knäveck och stuss-knäveck. 

 

Ett undersökande arbete efterföljt av tillverkning av en produkt (prototyp) är sällan en rak 

väg. Designprocessen har hjälpt mig väl i arbetet. Det har varit roligt och givande men även 

oerhört krävande. Jag är supernöjd med slutresultatet men det finns detaljer att nämna som 

med tiden hade kunnat förbättras. 

 

Till att börja med valet av stål. Jag valde vanligt järn, även kallat konstruktionsstål (1312, SS 

2213 mm). Järn är förhållandevis lättbearbetat, för att vara stål det vill säga. Järn bibehåller 

form väl och har vissa fjädrande egenskaper. Nackdelen blev vid gängning av de borrade 

hålen. När bultarna skulle skruvas i för fäste av lädret så skar några av gängorna då bultarna 

är av hårdare kvalitet. Här gick bultarna inte hela vägen in och jag har valt att spara dem så 

för att påvisa problemet. Nästa gång skulle jag använda alternativt en aningen tjockare 

material eller alternativt någon form av fjäderstål.  
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Till läderarbetet så har jag gjort en del tester inför infästningen av sits/rygg dock gick det inte 

att förutse att hålen på vissa ställen syns tydligt mot övergången mellan läder och metall. Ser 

man detta som en prototyp vilket det delvis är så hade detta gått att korrigera genom en 

modifierad eller helt annan infästningsmetod.  

 

De olika metalldelarna sitter ihop med insexbultar med M4-gänga. De håller vikten utan 

problem men gör stolen gungig i sidled. Om jag hade tillverkat stolen fler gånger hade jag 

övervägt att nita ihop eller använt tjockare stålprofil och därefter större bultar. Bultarna blev 

dessutom många och skruvandet var tidsödande och armbågsledsmördande. Förutom att de 

många bultarna ger ett dekorativt och industriellt uttryck så hade eventuellt en annan 

infästning av lädret varit att föredra. 

 

Den undersökande processen har varit ganska rak men tidsödande då jag lagt mycket tid på 

den. 

 

Slutligen har jag njutit av detta arbete då jag sett fram emot under några års tid att utforska 

jämställdhet inom möbeldesign. Till det fysiska resultatet så även om allt inte är perfekt då 

det är ett första exemplar så är jag oerhört nöjd och stolt över resultatet. 
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