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Sammanfattning 
 

Idag har möbler inte bara en praktisk funktion, vi vill att den ska ha ett uttryck och passa in 

i rätt miljö också. Detta gör att man får kompromissa genom att några önskemål om vissa 

egenskaper får vägas mot varandra. Det finns vilmöbler som är tänkta för att endast vila i, 

medan andra är avsedda för någon aktivitet som läsning, Tv-tittande eller dylikt. Detta 

arbete handlar om hur man kan kombinera sittmått och lutningar från flertalet olika 

vilmöbler till en egendesignad dagbädd.  

 

Efter litteraturstudier om konkreta måttrekommendationer på vilstolar genomfördes ett 

användartest. Tio stycken testpersoner fick inta olika sitt- och liggställningar med hjälp av 

prototyper av tilltänkta ryggstöd och huvud/nackstöd. Undersökningen avslutas med 

kommentarer till de olika sitt- och liggställningarna från en legitimerad fysioterapeut.  

 

Resultatet visar att ett flyttbart ryggstöd och huvud/nackstöd har ökat användningsområdet 

och därmed möjligheten för olika aktiviteter. Längden på en person är inte den enda 

avgörande faktorn när det kommer till måttsättning enligt användartestet, här får man även 

räkna in den individuella upplevelsen av användaren.         
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Bild 1. Dagbädden Ilur. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

En tanke om att tillverka en egen dagbädd väcktes till liv när jag under en kurs i konstnärlig 

träning skulle formge en möbel inför det stundande examensarbetet. Länge har en dagbädd 

stått på önskelistan och nu fick jag möjligheten att designa och tillverka en själv. Dagbädden 

är idag kanske en bortglömd möbel som fungerar lika bra som soffa, fåtölj, extrasäng och 

sittplatser åt flera personer. Under designprocessen insåg jag ganska snabbt att sittmått och 

vinklar är inget man bara hittar på. Kunskapen finns men används kanske sällan av 

möbeltapetserare. Vilka rekommenderade mått skulle jag använda mig av på min dagbädd? 

Tanken på dem olika måtten resulterade i frågan om det skulle gå att göra en möbel med 

egenskaper från flera olika vilmöbler? Möbler med fasta mått kan inte tillfredsställa alla, så 

varför inte göra en dagbädd med målet att göra en måttsättning som passar så många som 

möjligt.   

 

1.2 Problemformulering 

På arbetsstolar finns det mängder av forskningsmaterial att hitta om sittmått och vinklar. 

Dessvärre har det inte forskats i samma utsträckning på vilstolar och andra vilmöbler till 

exempel soffor. Det finns tabeller med sittmått att gå till i litteraturen men de vänder sig till 

enstaka vilmöbler med olika användningsområden. Jag vill kombinera dessa olika sittmått 

och användningsområden från olika typer av vilmöbler i en dagbädd för att öka användandet 

av möbeln. Det finns vilmöbler som är tänkta för att endast vila i, medan andra är avsedda 

för någon aktivitet som läsning, handarbete eller dylikt. I dessa vilmöbler förekommer 

sittställningar som idag inte alls är sällsynta, till exempel långvarigt sittande framför Tv:n, 

vilket kan bli både tröttsamt och smärtsamt i en felaktig måttsatt möbel med fasta mått. 

Genom att undersöka möjligheten att göra en dagbädd med flertalet olika sitt- och 

liggställningar ges möjligheten att byta ställning när det känns obekvämt eller beroende på 

aktivitet.  

 

Utmaningarna blir att hitta det som saknas i andra vilmöbler och att kombinera flera möbler i 

en utan att förlora estetiken. Det är intressant att se hur många mått och ställningar man kan 

tillfredsställa genom att göra en möbel med fler möjligheter. En annan typ av utmaning är 

den individuella aspekten. Vi har alla olika syn på komfort och vad vi själva upplever är 

bekvämt eller obekvämt för våra egna kroppar.    
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsatsen är att undersöka sittmått och lutningar på olika vilmöbler för att 

kombinera flera av dem till en egendesignad dagbädd, som fortfarande är estetiskt 

tilltalande.  

 

1.3.1 Frågeställning 

  

• Går det att göra en dagbädd med egenskaper från flera olika vilmöbler?  

 

1.4 Mål 

Målet är att tillverka och färdigställa en dagbädd med en måttsättning som passar till olika 

aktiviteter och möjliggör användningen av dagbädden till så många som möjligt.     

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast att behandla sittmått och lutningar som är aktuellt för 

tillverkningen av denna dagbädd. Olika materialval kommer att nämnas då det är relevant för 

slutresultatet och komforten, men ingen närmare undersökning kommer att göras på detta 

område. Dagbädden är tilltänkt för hemmamiljö. Användargrupper som rörelsehindrade, barn 

och äldre personer med speciella behov kommer ej att beröras.  
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1.6 Metod 

För att få svar på frågan har jag valt att använda flera metoder. För att få riktvärden och 

konkreta måttrekommendationer på olika vilmöbler, har jag utgått ifrån en bok om sittmöblers 

mått. När det kommer till måttsättningar på redan befintliga dagbäddar har jag valt att söka 

relevant information på internet.   

 

Ett användartest genomförs med en testpanel på tio personer med olika kroppsform och 

kroppslängd. Till användartestet har en mock-up, en testmodell till ryggstödet tillverkats samt 

tre olika prototyper av huvud- och nackstöd. Under testet får jag direkt respons på olika 

sittmått, lutningar och komfort. Jag kan både observera testpersonen och föra en dialog med 

hur hen upplever måttsättningen. 

 

Den avslutande metoden är en mailkorrespondens med en legitimerad fysioterapeut för att få 

ytterligare en synvinkel och kommentarer till de olika sitt- och liggställningarna.  

 

1.7 Befintlig kunskap 

Erik Berglunds sittmöblers mått (2012) beskriver måttrekommendationer i tabeller och 

presenterar enkelt detta med motiveringar och kommentarer. Boken tar upp vilstolar i stor 

utsträckning men saknar måttrekommendationer för dagbäddar och stöd för huvud och 

nacke i liggande position. På internet har jag hämtat information om befintliga dagbäddars 

mått som finns att köpa idag. Här saknas motiveringar och kommentarer till de olika måtten, 

men det finns något konkret att ha i åtanke vid utformandet av dagbädden. I mitt arbete har 

jag valt att få ett utlåtande av en legitimerad fysioterapeut. Här efterfrågas kommentarer 

angående den fysiska belastningen på kroppen när det kommer till måttsättningen på 

dagbädden och de olika sitt- och liggställningarna.       

 

 

 

  



Theres Norberg 
MB117G 

5 
 

2. Undersökning/Genomförande 

 

2.1 Designprocessen  

Under en kurs i konstnärlig träning (december 2016) med Torsten Vesterlund, från 

Mittuniversitetet industridesign i Sundsvall, gavs möjligheten att börja tänka och rita på en 

möbel inför examensarbetet. Beslutet om att göra en dagbädd var redan klart, men nu skulle 

alla idéer och tankar kring denna möbeln ner på papper till en fungerande enhet. I kursen 

skulle vi leverera idéskisser, en vyritning, en skalenlig ritning så kallad tejpritning, en 

presentationskiss och en skalenlig modell. Under processen skrevs en lista med krav och 

önskemål för vad denna dagbädd skulle leverera. Listan fungerade även som ett hjälpmedel 

till det slutliga resultatet. Dessa punkter skrevs ner som krav och önskemål.  

 

• God komfort. 

• Pocket spring och modern stoppning. 

• Flyttbara rygg och -nackstöd. Underlättar med handtag? 

• Fler sitt och -liggmöjligheter. Får inte hindra växlingar i dessa ställningar.  

• Estetisk tilltalande. 

• Ryggstödet ska fungera som ett sidobord och eventuell förvaring.  

• Läderdetaljer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 2. Ritningar och en skalenlig modell. 
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2.2 kroppsmått och andra mått 

Att jag saknade riktvärden för sittmått och lutningar under designprocessen stod klart när 

projektet nu skulle bli verklighet och en stomme till dagbädden skulle ritas och konstrueras. 

För att komma vidare i processen undersöktes olika riktvärden för kroppsmått. Den 

nedanstående tabellen är en komprimerad sammanställning som enligt Erik Berglunds 

sittmöblers mått (2012, s.16) bygger på ett tiotal av det största svenska undersökningarna 

och fyra av det mest omfattande mätningar från andra länder.  

 
Tabell 1. Sammanställning av olika sittmöblers mått. (Räkna med följande kroppsmått i cm.) 
 

Stort mått 
(män) 

medelstort mått 
(män) 

Medelstort mått 
(kvinnor) 

Litet mått 
(kvinnor) 

Kroppslängd 
Sits - skuldra  
Golv - knäveck 
Stuss - knäveck 
Skulderbredd 
Armbågsbredd 

191 
66 
52 
54 
42 
55 

180 
61 
47 
49 
39 
47 

168 
56 
44 
48 
36 
46 

157 
52 
40 
44 
34 
39 

        
 
Vidare gjordes en sammanställning mellan olika sittmått och lutningar på vilmöbler utifrån 

Erik Berglunds sittmöblers mått (2012, s.75) som kan utläsas i tabellen nedan.  

 

Tabell 2. Sammanställning av vilmöblers sittmått och lutningar. 

Vilmöbler Aktivitet/samtal  Vila/avkoppling  

Sitthöjd 
Sittdjup 
 
Ryggstödets höjd 
Ryggstödets lutning 
 
Armstödets höjd 
Armstödets bredd 
 

ca. 42 cm 
ca. 47 cm 
 
ca. 60 cm 
ca. 30° 
 
ca. 22 cm 
min. 8 cm 

ca. 39 cm 
ca. 48 cm 
 
65-78 cm 
ca. 35° 
 
ca. 21 cm 
min. 8 cm 
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I tabellen nedan visas en sammanställning utifrån undersökningen på internet på redan 

befintliga dagbäddar som finns att köpa idag. I den här tabellen hittar vi endast information 

om måttsättningen på själva dagbädden. Här utelämnas måttsättningen på eventuella huvud- 

och nackstöd då ingen information hittades. Ingen av de undersökande dagbäddarna hade 

ryggstöd.  

 

Tabell 3. Måttsättning på befintliga dagbäddar. 

Befintliga dagbäddar (cm) 

Höjd 39–42 

Bredd 74–85 

Längd 195–208 

 

Sitt- och liggställningar 

Om möjligheten till att variera sina sitt- och liggställningar ska uppnås måste dessa skildras. 

Här nedan listas det olika ställningar som vidare undersöks i användartestet.  

 

• Lätt bakåtlutad sittställning             

• Aktivitet, upprätt sittande                 

• Vilsittande                     

• Sitta uppkrupen                             

• Psoasställning1  

• Vila, liggandes 

• Aktivitet, liggandes (till exempel läsning eller Tv-tittande) 

• Halvligga 

• Hänga på armen                 

 

  

                                                           
1 Ligger på rygg, böjer höften och knäna i rät vinkel och har stöd för underbenen. (se bild 9. s.13) 
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2.3 Användartest  

Ett användartest utförs för att få svar på hur alla mått och lutningar fungerar i verkligheten. 

För att få en mer rättvis känsla när testerna utförs, så färdigställs stoppningsarbetet på 

dagbädden innan användartestet genomförs. Den slutliga sitthöjden är 39 cm.     

 

Tabell 4. Testpersonernas längd. (I tabellen nedan visas testpersonernas längd i cm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testpersonerna får inte veta vilket mått dagbädden har då det kan påverka svaret. Siffrorna i 

respektive ruta står för antalet personer som har föredragit valt alternativ. I parentesen visas 

längden på dem som har svarat, den kortaste respektive den längsta personen.   

 
Hur upplevs sitthöjden (39 cm) på dagbädden? 
 
Tabell 5. Sammanställning av dagbäddens sitthöjd. 

Låg Bekväm Hög 

4 st. (163 - 189 cm) 6 st. (164 - 185 cm)   
 

  

  

Kvinna Man 

158 189 

176 185 

169 187 

163 178 

185 175 

Bild 3. Sitter upprätt med båda fötterna i golvet. 
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Huvud- och nackstöd 

Tre olika huvud- och nackstöd tillverkas till användartestet. De har olika egenskaper som 

förklaras nedan. Målet är att hitta ett stöd som både stimulerar en neutral position för nacken 

vid vila, samt en position som ger stöd åt huvudet vid aktivitet. Nedan visas de i sidovy. 

Eftersom måttsättning för huvudkuddar och nackstöd för liggande positioner inte nämns i 

litteraturen så tillverkades dessa utifrån min egen uppfattning och erfarenhet. Det är viktigt att 

de har samhörighet med ryggstödet.       

   
1. Tillverkat av en polyeter med en ganska hög bärighet och omnämns som “medium” i 

användartestet.  

 
2. Tillverkad med samma polyeter som den första men är även försedd med en polyeter 

som kallas super-soft, vilket resulterar i en extra ytmjukhet. Materialet tar emot 
huvudet som sjunker ner i kudden. Den kommer att kallas “soft” i användartestet. 

 
3. Det tredje huvud- och nackstödet är tillverkad av en polyeter med något högre 

bärighet än de andra och den kommer att kallas “hård” i användartestet. Framkanten 
är något högre än hos dem andra prototyperna.    

 

Den första frågan testpanelen svarade på är vilket av dem tre nackstöden som är mest 

bekvämt i vilande position. De fick testa ett huvud/nackstöd i taget i god ro för att sedan göra 

sitt utlåtande. Sedan fick de välja ett av tre huvud/nackstöd för en aktivitet, i detta fall var det 

att läsa en tidning. Siffrorna i respektive ruta representerar hur många personer som har 

föredragit vilket huvud/nackstöd. I parentesen ser vi testpersonernas längd, den kortaste 

respektive den längsta personen som har deltagit i studien.    

 

Vilket huvud- och nackstöd föredrar du vid en vilande position? (se bild.4 s.9) 

Vilket huvud- och nackstöd föredrar du när du läser? (se bild 5. s.9)    

 

Tabell 6. Sammanställning för huvud- och nackstöd. 

Soft (höjd 10, längd 25) Medium (höjd: 11, längd:26)   Hård (höjd: 13, längd: 
28) 

Vila Läsa Vila Läsa Vila Läsa 

7 st. (163 -  187 
cm) 

3 st. (169 - 187 
cm) 

1 st. (169 
cm) 

4 st. (158 - 176 
cm) 

 
5 st. (163 - 189 

cm) 

Figurteckning 1. Måttanvisning för huvud- 

och nackstöd till användartestet. 
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  Bild 4. Vila i liggande position. 

Bild 5. Aktivitet i liggande position. 
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Ryggstödet 
  
För att utföra användartestet på ryggstödet byggdes en mock-

up, en testmodell i plywood där ryggstödet fick en lutning på 

60°. I tabell 2 (s.6) utläses en rekommenderad lutning på 

ryggstödet till 30° - 35°, det beror på olika mätmetoder. Bilden 

till höger visar hur mätningen har genomförts i detta arbetet.  

 

Ryggstödet ska bidra till att en stor del av kroppstyngden avlastas när man lutar sig. 

Eftersom detta ryggstöd också ska kunna stå på plats av sin egen tyngd på dagbädden så 

byggs djupet på testmodellen till 38 cm, vilket utgör att sittdjupet på dagbädden är 42 cm. 

Höjden på dagbädden bestämmer också höjden på ryggstödet som är 39 cm då det även är 

tänkt som ett sidobord. Sidobordet ska ansluta kant i kant på dagbädden med hjälp av 

magneter (bild 10. S.16). Här har vi ett mått som är betydligt lägre än rekommendationerna i 

tabellen men i Erik Berglunds sittmöblers mått (2012, s. 32) kan man läsa i motiveringen att 

“minst 40 cm krävs för att nedre delen av bröstryggen skall få stöd.” Under testet lades ett tre 

cm tjockt kallskum (högelastiskt skum) på ryggstödet för att få en mer rättvis känsla till 

slutresultatet. Nedan följer användartestet för ryggstödet. Testpersonerna får inga uppgifter 

om något mått under testet då det kan påverka svaret.  

 
Hur upplevs sittdjupet (42 cm) när du sitter lutad mot ryggstödet och har båda fötterna i 
golvet? (se bild 6. s.12) 

 
Tabell 7. Sammanställning av dagbäddens sittdjup. 

Kort Bekvämt Djupt 

5 st. (163 - 187 cm) 5 st. (164 - 185 cm)  
 

 
Hur upplevs lutningen på ryggstödet (60°)? (se bild 7. s.12) 

 
Tabell 8. Sammanställning av lutningen på ryggstödet. 

Bakåtlutande Bekvämt 

1 st. (187 cm) 9 st. (163 - 189 cm) 

 
Hur upplevs höjden på ryggstödet (39 cm)? 

 
Tabell 9. Sammanställning av höjden på ryggstödet. 

Lågt Bekvämt Högt 
 

10 st. (163 - 189 cm) 
 

 

 

Figurteckning 2. 

Webbmatte, 2.4 Rita och 

mäta vinklar. 
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Bild 6. Lätt bakåtlutande sittställning mot ryggstödet. 

Bild 7. Sittställning mot ryggstödet med benen på dagbädden. 
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Användartestet på ryggstödet innefattade också att testpersonerna fick byta sittställning från 

sittandes med båda fötterna i golvet till att vrida sig och slänga upp armen på ryggstödet. Här 

svarade alla testpersonerna att det upplevdes bekvämt. (se bild 8.) 

 

 

 

För att se om psoasställningen kunde intas fick den kortaste testpersonen (163 cm) och den 

längsta (189 cm) testa på att inta denna position. Anledningen till att just de personerna fick 

testa detta var för att se så inte sätet hängde i luften på den kortaste personen, vilket gör att 

all vikt ligger an på underbenen. Vad det gäller den längsta personen vill man se att hen har 

en vinkel på ungefär 90° mellan höften och knäna. (se bild 9.) 

 

 

  

Bild 8. Sittställning: ”Hänga på armen” 

Bild 9. Psoasställning. 
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2.4 Fysioterapeut Ida Bentzer om dagbädden ILUR 

För att få ytterligare en synvinkel på de tänka sitt- och liggställningarna fick fysioterapeuten 

Ida Bentzer i ett mail, ta del av bakgrunden av detta arbetet. Hon fick också ta del av bilder 

från användartestet med måttsättningen på dagbädden samt måtten på prototyperna till 

ryggstödet och huvud/nackstödet. I mailet efterfrågades kommentarer till arbetet utifrån 

hennes yrkesmässiga perspektiv och erfarenheter. Nedan ser vi hennes svar.  

 
En dagbädd som möjliggör olika sitt- och liggställningar ser jag väldigt positivt på, 

då variation oftast är gynnsamt för kroppen för att undvika stelhet och smärta. 

Höjden på dagbädden är aningen lägre än standard, vilket kan göra det lite 

svårare för längre personer (Äldre personer och personer som har 

rörelsenedsättningar på andra vis hade tagits i beaktning redan) att ta sig ner och 

upp. Sittande position med fötter i golvet ger också större tryck på sätet, då 

baksidan av låren inte kan vila mot bädden hela vägen.  

 

Lutningen på ryggstödet känns bra, då det gör att huvudet kan hållas uppe utan 

större ansträngning. Psoasställningen kan intas, vilket är en väldigt skön ställning 

vid ryggbesvär. Extra plus från fysioterapeuten! 

 

Den fasade kanten på kudden gör att nacken får bra stöd och ger den ett större 

användningsområde. Kanske går även denna kudde att använda som förhöjning 

om någon längre person upplever dagbädden för låg vid sittande position med 

fötterna i golvet.  

 
(E-post. Ida Bentzer, legitimerad fysioterapeut. <ida.bentzer@iksu.se> 2017-04-03) 
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3. Resultat 
 

Går det att göra en möbel med egenskaper från flera olika vilmöbler? 
 
Sitthöjden på dagbädden som är 39 cm är enligt tabellen i Erik Berglunds sittmöblers mått 

(2012, s.75) rekommenderad för vilstolar vid vila. I användartestet utläses att sex av tio 

personer anser att höjden på dagbädden är bekväm och längden på de som har svarat är 

varierande. Fysioterapeuten Ida Bentzer (e-post, 2017-04-03) menar att längre personer kan 

ha eventuella problem med att ta sig upp och ner i en möbel som är lägre än standard. I en 

sittande position för längre personer med fötterna i golvet ges ett större tryck på sätet. 

Eftersom inga möjliga ändringar kunde göras med höjden på dagbädden, då den redan var 

färdigställd innan användartestet, kan slutsatsen dras att ett användartest för själva 

sitthöjden hade behövts för att få ett mer tillförlitligt slutresultat till frågeställningen.        

 

Användartestet för huvud- och nackstöd resulterar i att prototyp “soft” var den mest önskade 

när det kom till den vilande positionen. Under testet fördes en dialog med testpersonen i 

fråga som visar att höjden på prototyp “hård” lämpade sig för aktivitet, samtidigt som 

framkanten upplevdes för hård och obekväm mot nacken. Enligt fysioterapeuten Ida Bentzer 

(e-post, 2017-04-03) ger den fasade kanten på huvud- och nackstödet ett bra stöd för 

nacken. För att tillgodose resultaten från testpersonerna och fysioterapeuten görs den 

slutgiltiga produkten en centimeter högre än prototyp “soft”. Den kommer även att förses 

med materialet super-soft för att få en ytmjukhet. Så har man ett huvud- och nackstöd som 

kan tillgodose både vila, med nacken i neutral position och för önskad aktivitet. Resultatet 

visar att det inte finns ett samband mellan testpersonernas längd och deras önskan om en 

viss prototyp. Det verkar mer handla om den individuella känslan och upplevelsen när man 

ligger ned. Det slutliga resultatet på produkten är: höjd: 12 cm, längd: 26 cm och en bredd på 

70 cm.  

 

När jag sammanställer svaren angående dagbäddens sittdjup så svarar hälften att de 

upplever sittdjupet för kort medans den andra hälften upplever det komfortabelt. Ett mönster 

kan inte urskiljas som tyder på att längden skulle ha betydelse. Enligt Erik Berglunds 

sittmöblers mått (2012, s.75) så rekommenderas sittdjupet till 47–48 cm på vilstolar för vila 

och aktivitet. Så genom att se till dessa resultat kortades djupet på ryggstödet ner. Det 

slutgiltiga sittdjupet är 44 cm, istället för 42 cm. Ryggstödet kan då fortfarande stå stabilt på 

dagbädden.  

 

Lutningen på ryggstödet (60°) var enligt användartestet bekvämt och bekräftat bra av 

fysioterapeuten Ida Bentzer (e-post, 2017-14-03). Inga ändringar genomförs på ryggstödets 

lutning inför slutprodukten. När vi tittar i tabell 2 (s.6) kan vi inte med säkerhet jämföra 

lutningen på ryggstödet då vi har använt oss av olika mätmetoder och fått olika resultat. 

Detta beror på att jag inte haft möjlighet att använda samma mätinstrument. Eftersom djupet 

på det flyttbara ryggstödet ändrades men inte lutningen så förlängdes plattan på ovansidan 

av ryggstödet, som även fungerar som armstöd. Det visas också vara en positiv effekt på 

sidobordet eftersom den får större yta ner mot golvet och blir mer stabil.   
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Både lutningen och höjden på ryggstödet fick ett övervägande svar att det kändes bekvämt. 

När testpersonerna använde ryggstödet till att lägga upp armen och vrida upp kroppen 

upplevde samtliga att det kändes behagligt. Här kombinerar vi tre olika mått och aktiviteter 

från olika vilmöbler till dagbädden. Ryggstödet fungerar även som ett sidobord som 

ursprungligen bestämde höjden (39 cm) på ryggstödet då den går jäms med dagbädden i 

nedfällt läge och bör då vara i samma höjd (se bild 10). Den kompromissen fungera enligt 

användartestet också utan problem.    

 

 

 

Erik Berglunds sittmöblers mått (2012, s.75) tabell rekommenderar en höjd på ryggstöd till ca 

60 cm, det är mer än 20 cm skillnad till dagbädden ILUR, däremot finns ett inkluderat stöd för 

nacken som dagbädden saknar. Här hittar vi stödet för nacken i en liggande position istället. 

Som tidigare citerat från Erik Berglunds, Sittmöbler mått (2012, s. 32) bör ett ryggstöd minst 

vara 40 cm för att nedre delen av bröstkorgen ska få stöd. Det stödet tillgodoser dagbäddens 

ryggstöd på 39 cm. Så 20 cm skillnad låter väldigt mycket men idag önskas kanske större 

komfort så det resulterar i att de flesta vilstolar idag förses med ett högre ryggstöd.  

 

Ryggstödet är även tänkt som en hjälp för att inta psoasställningen (bild 9, s.13). Där ser 

man att längden på användaren spelar stor roll för att personen ska kunna inta denna 

liggställning. Korta personer (eller personer med korta ben) kommer lägga belastning på 

underbenen eftersom sätet kommer hänga i luften vilket resulterar i en felaktig position. Men 

med hjälp av huvud- och nackstödet kan de flesta medellånga/långa personer inta 

psoasställningen och hitta en vinkel på ungefär 90° mellan höften och knäna. Eftersom 

funktionen att ha ett sidobord i samma höjd som dagbädden väger tyngre än att så många 

användare som möjligt ska kunna inta psoasställningen, görs inga ändringar på ryggstödets 

höjd. De slutgiltiga måtten på ryggstödet blev därför: höjd: 39 cm, bredd: 75 cm, lutning: 60° 

och ett djup på 36 cm. Genom att göra ryggstödet och huvud- och nackstödet flyttbara har 

användningsområdet ökat och därmed även möjligheten för olika aktiviteter.           

  

Bild 10. Sidobord. (Ryggstödet i nedfällt läge.) 
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4. Diskussion 

 
Idag har möbler inte bara en praktisk funktion, vi vill också att den ska ha ett uttryck och 

passa in i rätt miljö. Detta gör att man får kompromissa genom att en del önskemål om vissa 

egenskaper får vägas mot varandra. Ett exempel är ryggstödet som inte sitter fast för att 

önskan om ett flyttbart ryggstöd har vägt tyngre än att det ska stå stabilt och sitta fast på ett 

ställe. Följden av detta är att när man lutar sig bakåt mot ryggstödet glider den så 

småningom iväg. Ryggstödet hade kanske stått stilla om man hade valt andra material eller 

om man hade haft en ställning på dagbädden som fungerat som stopp till ryggstödet. Då 

hade man inte fått ett flyttbart ryggstöd. I det här arbetet har fokus legat på hur många 

egenskaper man kan kombinera från flera olika vilmöbler i en dagbädd. Min tanke har varit 

att göra självständiga och flyttbara rygg- och huvud/nackstöd för att utöka möjligheten av 

användandet för fler personer. I arbetet med dagbädden har jag tillgodosett alla mått utifrån 

varje enskild del, det vill säga sittdjup, lutning, höjd och så vidare och inte efter ett bestämt 

kroppsmått.     

 

Det kan finnas anledning att förhålla sig kritisk till användartestet som genomförs i arbetet 

eftersom det är relativt få testpersoner som deltagit. Alla beskriver sina upplevelser olika och 

svårigheten har blivit att sammanställa dem. Deras enskilda kommentarer om små detaljer 

har gynnat mig i mitt praktiska arbete men har varit svåra att skildra i det skriftliga arbetet. 

För att få en mer tillförlitlig undersökning bör man lägga mer tid på att utforma en enkät där 

svaren är enkla att sammanställa och använda. Detta vill man göra för att få mer tydliga svar 

av testpersonerna. Variationen i svaren är inte så stora, det talar för att fler testpersoner och 

ett mer utformat användartest hade underlättat för att se ett mönster och då fått ett tydligare 

resultat. 

  

Eftersom dagbädden är en prototyp och inte har använts efter att den färdigställs så är det 

svårt att ge ett konkret svar på hur måttsättningen fungerar på lång sikt. Möbeln har inte 

några ställbara mått (som till exempel en kontorsstol) så om man skulle vilja ändra 

dagbäddens mått i efterhand får man tillverka en ny prototyp. Jag ser denna möbel som en 

första prototyp till en vidare undersökning av måttsättningar och i vilken utsträckning man 

kan kombinera dem för fler användningsmöjligheter.      
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