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Abstract 

Sitting with mobile devices 

In my major work I explore how people sit more hunched with a small screen in hand, 

despite the existence of ergonomic office chairs and other seating options. My question 

is if I can impact the user, and encourage them to obtain a better posture with the help of 

the armchairs rests, and in this way minimize the impact on the neck. 

As a designer I want to comment on, but also highlight our use of mobile devices by 

adapting the shape of the armchair to fit this need. 

Ett sittande med mobila enheter 
I mitt examensarbete undersöker jag som designer hur människan sitter allt mer 

hopkrupet med en liten skärm i handen trots att det finns ergonomiska kontorsstolar och 

andra sittartefakter. Jag undrar om jag kan påverka användaren genom att hitta en ny 

form i karmstolens armstöd och på såsätt undvika eventuella låsningar och smärtor i 

nacke.  

Jag som designer vill kommentera, och även främja vårt användande av mobila enheter 

genom att förändra karmstolen så att armstöden passar vårt sittandet idag. 

Nyckelord 
Sittande, stol, armstöd, mobila enheter, nackproblem.  
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1.Inledning 

Efter århundraden av aktiva former av kommunikation har vi nu även fått en 

”tittarkultur”. Det är en visuell realitet som invaderat våra liv, från reklam på 

televisionen till ett större användande av mobiltelefoner och webbplatser där vi dagligen 

möter olika typer av kommunikation. Bara för att det finns mycket av den kan vi inte 

utgå från att den visuella sfären enbart är något dåligt eller bra.  Den digitala 1

revolutionen har många fördelar, vi har till exempel aldrig tidigare kunnat hitta 

information och underhållning så lätt som idag i våra mobila enheter, oavsett var vi 

befinner oss förutsatt att vi har tillgång till internet.  

Du behöver inte längre vara tekniskt kunnig för att använda dig av internet och sociala 

medier. Användningen av nätet ökar både uppåt och nedåt i åldrarna. Uppkopplade jagar 

vi nyhetsflöden och ”likes” och i takt med att de smarta mobiltelefonerna har invaderat 

samhället har också nya belastningsbesvär blivit ett allt större problem för människor i 

Sverige. När det gäller artefakter förväntar vi oss att de skall ge omedelbar 

tillfredställelse, stolen har däremot sett likadan ut i århundraden och när vi idag 

kommunicerar med våra mobila enheter är kroppshållningen en av det faktorer som 

fysiskt påverkar oss mest.  

Det är här som mina tankar kring kommunikation och artefakter möts och som mitt 

examensarbete grundas från. För att förtydliga mig ytterligare är jag i min designprocess 

inriktad på mobila enheter, som smarta mobiltelefoner och surfplattor, och inte datorer.  

Jag kommer studera två teman: kommunikation och stolen. Hur det har utvecklats 

genom generationer, hur det hör ihop idag och hur det har påverkat människan i den 

västerländska civilisationen. 

1.1.Bakgrund 

Med blicken fäst på den lilla mobilen i knät, lätt hopkrupen, med huvudet nedböjt, 

axlarna hopdragna eller halvliggande på rygg i soffan, med surfplattan i ena handen 

uppe i luften och den andra handen svepandes över skärmen. Efter ett tag kommer en 

bortdomnad arm, värk i tummen, stel nacke. Kanske känner du igen dig? 

 Thorpe, Ann ”Design för Hållbar Utveckling” s.1521
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Ett nytt samhällsfenomen, det smarta enheterna, har tagit oss med storm och 

utvecklingen är i början av sin kulm. Att sitta med mobiltelefonen eller surfplattan i 

handen påverkar oss fysiskt, man fastnar med blicken, tid och rum försvinner och 

många har även börjat uppleva problem i nacken, axlar och rygg. Vi vet att vi är i början 

av användandet av smarta mobila enheter och att utvecklingen bara går framåt. Ingen 

vet hur framtiden kommer se ut och när det gäller att skapa föremål och bilder inom den 

visuella sfär genom design för framtiden, så det är viktigt att fundera över hur mycket 

den digitala sfären dominerar som kommunikationsform och hur den hjälper eller 

stjälper vårt välbefinnande. En historisk tillbakablick kan vara nyttig att göra då den kan 

få oss att fundera över vad de är i människans liv som vi vill upprätthålla. Naturligtvis 

är det fruktlöst att föreslå att vi skall återvända till ”hur det var förr i tiden” (många av 

det tidigare förhållandena lämnar vi tacksamt bakom oss), men historien är användbar 

för att den ger oss perspektiv på det nutida livet -hur och varför det har blivit som det är, 

hur det kan tänkas bli härnäst och var designen har spelat och kommer att spela en roll.  2

Som designer kan jag vara med att diskutera och förhoppningsvis påverka genom att 

skapa en sittartefakt för eventuella framtida behov med mobila enheter. 

1.2 Mål och syfte 

Målet med mitt examensarbete är att skapa ett bättre sittande med mobila enheter så 

som mobiltelefoner och surfplattor. År 2007 lanserades Apple den första smarta mobilen 

Iphone och år 2010 surfplattan Ipad. Tekniken har gått i en rasande fart framåt och tagit 

över allt mer på dessa år, syftet med mitt examensarbete är att beskriva vårt nya 

beteende och hur vi har påverkats av den digitala revolutionen och förändrat vårt 

sittande de senaste åren. Den ergonomiska kontorsstolen är anpassad för datorer vid ett 

skrivbord, men utvecklingen och användandet av mobila enheter har ökat drastiskt och 

skapat fysiska problem för människor i alla åldrar i dagens samhälle. Här har ingenting 

riktigt gjorts. Syftet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling som stämmer överens 

med vårt nya beteende.  

Mitt mål är att utforma en sittartefakt för att stödja våra interaktioner med dagens teknik 

i våra händer genom att omforma de traditionella armstöden. 

 Thorpe, Ann ”Design för Hållbar Utveckling” s.1472
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1.3 Problemområde 

Dagens teknik är den enskilt största kraft som driver förändringarna i vårt sätt att leva, 

arbeta och bete oss. Effekterna är många, både positiva och negativa för oss människor. 

I media kan man läsa olika artiklar om hur nackproblem har ersatt musarm och sms-

tumme. ”Huvud och nackvärk blir allt vanligare bland tonåringar. Stillasittandet 

framför smartphone och/eller datorer är framför allt roten till det onda. Face down-

generationen måste verkligen se upp!”, menar sjukgymnasten Pär Hadstad som har 

myntat uttrycket.  3

Stolen har sett likadan ut i århundraden, armstöden lika så. Utvecklingen av våra möbler 

behöver justeras med eftertänksamhet och sanning för att möta samhällets moderna 

människa. Jag vill kommentera och främja det nya samhällsfenomen som tagit oss med 

storm, genom att anpassa karmstolens armstöd för dagens teknik. Min kommentar 

handlar om att varje enskild människa ska fundera över varför armstöden har sin nya 

form och i nästa steg förstå varför. Gärna genom att tänka: Oj, nu finns det armstöd för 

att sitta bättre med mobiltelefonens också, vart är vi påväg egentligen? 

Bild 1 

3 ”Stora påfrestningar på unga nackar” Helsingborgs Dagblad 19 sep. 2012
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1.4 State of the art, Steelcase 

Steelcase är ett amerikanskt möbelföretag inriktade på kontors inredning, produkter och 

tjänster som är utformade mot att stödja social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

1912 grundades företaget i Michigan och är idag över 100 år gammalt.  

Steelcase skapade år 2014 arbetsstolen Gesture. En stol som är utformat för att stödja 

våra interaktioner med dagens teknik. Inspirerad av den mänskliga kroppens rörelse. 

Steelcase Workspace Future´s och Steelcase Design Studio genomförde en global studie 

om kroppens nya sittställningar och positioner. För att bäst förstå kroppen på jobbet, 

deltog 2000 människor från sex kontinenter, ur elva länder och man fann ett brett 

spektrum av nya arbetsställningar. Nio frekventa nya sittställningar upptäcktes som en 

följd av vårt nya beteende kring ny teknik. Studierna visade hur människokroppen 

interagerar med teknik och hur användare rör sig. Teknik ökar produktiviteten, men 

forskningen visade att dagens nio nya sittställningar orsaka smärta som stör vårt arbete, 

vår förmåga att koncentrera oss och vår kreativitet. Se nästa sida, 9 olika sittpositioner. 

Steelcase utformade arbetsstolen Gesture för att stödja de förändringar som teknik och 

mobila enheter utsätter oss användare för idag.  Gesture har inspirerat mig idémässigt i 4

mitt projekt. 

Bild 2. 

 Steelcase. ”Gesture” http://www.steelcase.com/products/office-chairs/gesture/4
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        Bild 3. 9 olika sittställningar av Steelcase 

Youtube: Gesture chair - design story.      https://youtu.be/CCmkKMBRZKI 
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1.5 Problemområdets avgränsning 

Min avgränsning förhåller sig till det offentliga platserna där vuxna människor väntar, 

tar en paus eller slösurfar med mobilen eller surfplattan i handen för att läsa nyheter, 

spela spel, sms:a och/eller kommunicera på sociala medier. Utrymmen utanför 

kontorsplasten där ett sittandet kan vara mer avslappnat och variera mellan kortvarigt 

och långvarigt, som i fika rummet på arbetsplatsen, i loungen på hotellet, på biblioteket, 

i avgångshallen. Platser där vi vanligtvis inte sitter ordentligt, ergonomiskt eller tänker 

på våran kroppshållning.  

Mitt examensprojekt handlar om hur man helst bör sitta för att undvika bortdomnade 

armar och nack-problem. Det är ingen studie kring en ny ergonomisk stol utan snarare 

en kommentar på dagens samhällsfenomen med en framtoning på hur ett hållbart 

sittande utanför kontorsstolen skulle kunna se ut. En stol som påvisar hur vi faktiskt 

sitter och hur vi skulle behöva utveckla stolens armstöd för dagens dedikerade sittandet 

med smarta mobila enheter i våra händer. 

Målgrupp: Människor i åldern 15-65 år med en smart mobil enhet i sin ägo. Som 

designer representerar jag en liten del av målgruppen men det är brukaren av min 

sittartefakt som besitter ett ställningstagande om mitt slutresultatet. 

1.6 Frågeställning  

Hur kan jag som designer utforma karmstolens armstöd till användare av mobila 

enheter för att förebygga nackproblem och tillgodose människans behov i framtiden? 

!6



2 Teori och Metod  
Under Teori och Metod kommer vetenskapliga teorier som rör mitt praktiska arbete 

beskrivas som stolens betydelse, hållbarhetsperspektiv och ergonomi. Jag kommer även 

redovisa mitt praktiska utförande.  

2.1 Idé 

Jag ser att vår kultur formas utifrån vårt samhälle och den miljö vi lever i, vilket även 

har en hållbarhetsproblematik. Först och främst är tekniken idag byggd för att hålla i 

bara några få år, sedan är det läge att byta till en ny uppdaterad. Tur nog, tänker vi inte 

eller upplever att våra sittartefakter behöver bytas ut lika ofta, även om kvalitén mellan 

våra sittartefakter har stora skillnader. I en tid med överkonsumtion och resursslöseri är 

innehållsmässig kvalitet ett värde som är värt att försvara igen. Hur, var och av vad 

något är tillverkat spelar roll.  Vår kultur påverkas genom att vi allt mer befinner oss 5

online, uppkopplad till sociala medier. Vi är mer sociala bakom en skärm och 

kommunikation sker idag genom teknik. Vi har gått över till en visuell verklighet och 

studier visar att människan tillbringar i genomsnitt nästan tolv timmar per dag med 

olika typer av medier.  Under Kultur i Design för hållbar utveckling kan man läsa,  6

”När vi en gång är uppkopplade -alltid på - ökar förväntningarna på snabbhet, 

och den frenetiska hastigheten hindrar det långsiktiga perspektivet och håller 

oss kvar i det kortsiktiga.”  

Oavsett vad vi gör bakom skärmen vill vi vara effektiva. Vi reflekterar sällan över de 

vidare effekterna. Jag har också sett att, oavsett hur mycket tid varje människan 

spenderar på internet, sitter vi allt sämre.  

 Kvint, Annica ” Med nya ögon” 2014 s.425

 Thorpe, Ann ”Design för hållbar utveckling” s.2046
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2.2 Stolen och sittandet  

Under mitt projekt har jag stolen som utgångspunkt. En stol är en sittmöbel för en 

person, normalt försedd med fyra ben, vanligen med ryggstöd och ibland även med 

armstöd. Ordet ”chair” kommer från grekiskan och är en förkortning på cathedra - 

vilket är en förening av två ord. Kata står för ”ner” och hedra för ”att sitta”.   7

Stolens historia kan man bara spåra så långt tillbaka som till den yngre stenåldern runt 

10.000 - 40.000 år före kristus. Det första symbolerna på att människan använde sig av 

sittartefakter har arkeologer bland annat hittat i interiören i dåtidens stenhus. Det har 

även ritats på väggar och påvisats i skulpturer av sittande kvinnor på stolar. Vi kommer 

nog aldrig få veta när eller var det första stolarna ursprungligen kommer ifrån, men vi 

vet att stolen är äldre än vad vi kan bevisa från vår möbelhistoria.  Stolen, med ett 8

ryggstöd avsett för en person, var förr i tiden en stark symbol och användes av det mest 

inflytelserika för att spegla deras storhet och makt. Det har alltså inte varit alla som fått 

sitta på stolar. Hierarkier i sittandet har visserligen sett olika ut under olika perioder. 

Under en tid har män till exempel legat i sina sängar under måltiden, kvinnan suttit på 

stolen och barn på pallar. Långt senare kunde kvinnor stå vid öppna spisen, tillaga mat, 

servera och äta sin måltid ståendes medan mannen istället satt ner på en stol vid bordet.  

Stolen står för individualism och skiljer sig från soffor, sängar och andra plattformar där 

ett gemensamt sittandet kan äga rum. Stolar skiljer sig också från pallen då stolsryggen 

kan vara en yta för dekoration och i större skala vara en avskiljare mellan människor. En 

stol kan även rama in sittandet likt en tron. I generationer har stolen funnits med, 

utseendet har skiftats för att passa sin tidsepok men även för att matcha behov. 

Vårt västerländska sittande är långt ifrån normen även om de stolar som finns på 

marknaden är anpassade för just västvärlden. Att använda sin kropp och sitta på huk är 

det vanligaste och mest neutrala. På vissa platser är ett sittande på golvet med kryssade 

ben mer vanligt.  9

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.317

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.32-348

 Opsvik, Peter ”Rethinking Sitting” 2008, Gaidaros Forlag As, Oslo s.189

!8



2.3 Ergonomi 

Vad som är ett bra sittandet har diskuterat länge och mycket. Olika sittställningar och 

stolstyper förespråkas. Ett bra sittande är en kombination av balanserande, avlastande 

och avslappnade ställningar och ett sittande som tillåter naturliga, verksamhets-

relaterade rörelser.  

Ergonomi handlar om människan i arbete. Oftast syftar man på det fysiska som 

kroppsmått, krafter och rörelse men begreppet omfattar också arbetsmiljö och 

informationsutbyte med apparater. Termen ergonomisk kommer från grekiskan ergon, 

vilket betyder ”arbeta,” och -omics menar ”att hantera.”   10

Vi har länge trott att ett upprätt rakt sittandet är bäst då de genom årtionden varit den 

vanligast rekommenderade sittställningen, men egentligen ger 90 graders sittvinkel i 

höftleden ett högre tryck på membranet och alla naturliga funktioner i det inre organen. 

Det inre organen runt magtrakten blir begränsade. Detta innebär återigen att man 

begränsar de naturliga funktionerna hos de inre organen vilket gör att blodcirkulationen 

minskar, som i sin tur orsakar en minskad syretillförseln till huvudet, som resulterar i att 

man blir trött fortare.  11

Kroppen är och andra sidan inte skapt för att sitta. Människan är aktiv och utformad för 

att gå, stå, jogga, springa, jaga och att vara i rörelse. När kroppen behöver vila kan man 

lägga sig ner. Tjugo minuter brukar vara en magisk tidsgräns för när saker börjar hända 

i kroppen om vi sitter fel. Vi bör lyssna på signalerna, för problem kan lägga grunden 

till andra och värre belastningsproblem. Bäst avlastning får du när du sitter något 

bakåtlutad. Överkroppen avlastas eftersom kroppens tyngd bärs upp av stolen. 

Dessutom öppnas höftvinkeln mer vilket ger blodet lättare att cirkulera. Stolen följer 

kroppen och ger förutsättningar för kroppen att röra sig naturligt.  12

Enligt en undersökning som gjort på Woodend Hospital i Aberdeen, Skottland, av en 

skotsk och en kanadensisk forskare som senare publicerats av BBC News visar att en 

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.9710

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.10011

 Malmstolen.se/sittställningar.  http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/ 12
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bakåtlutad 135 grader vinkel i höftleden är 

det bästa positionen att sitta.  Denna 13

ställning kan ge en utomordentlig avlastning 

av kroppen, vilket kan hänvisas till elementär 

fysik, då vi lägger över kroppens tyngd mot 

stolen. Men det är viktigt att stolens sits och 

ryggstöd kan erbjuda en optimal formanpassad anläggningsyta mot vår kropp. Först då 

kan vi få en optimal avlastning utan att överkroppen tappar sin naturligt balanserade 

profil. Det bör finnas ett ordentligt avlastande nackstöd när bakåtlutningen börjar bli så 

stor att halsmuskulaturen börjar ansträngas för att balansera huvudet.  Med en vinkeln 14

mellan lår och torso på 135 grader kan också göra sittandet svårare eftersom det finns en 

tendens att glida av stolen. Därför kan ett sittande i en mindre vinkel än 135 grader vara 

bättre. Men det finns också de människor som krossar sina ben för att undvika att glida 

fram på stolen vilket kan påverka blodflödet i benen, allra helst om kanten på stol-

sittsen är hård och inte ger ett behagligt möte mellan lår och stol. 

 Många ergonomer håller med om att det bör vara ett mellanrum mellan sittsen och den 

lägre delen av ryggstödet. Utan det utrymmet puttas korsbenet och bäckenet framåt, 

vilket eliminerar den naturliga kurvan i nedre ryggen och gör ryggraden instabil. Om 

det inte finns något utrymme för våra rumpor, faller vi in i en C kurva, vilket ger en 

skadlig hållning bland annat för nacken.  15

När det handlar om armstöd i karmstolar finns det egentligen ingen tydlig lösning, då 

människan i stort endast lägger fyra procent av sin kroppsvikt ut genom armarna. 

Armstöd har i många fall fått sin funktion på grund av att äldre använder armstöden för 

att häva sig upp från stolen.  Även om det inte gäller alla som använder en stol med 16

armstöd så har det en funktion man bör ha i sin åtanke som designer. Stolen i sin helhet 

liknar människans kropp med fötter, ben, ett säte, rygg och armar.  

 flatseat.se ”Sitting up straight is not the best position for your back according to study” (Hämtad 20.03.15)13

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.13214

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s. 10415

 Cranz, Galen ”The Chair: rethinking culture, body and design” 1998, W. W Norton & Company s.11016
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http://flatseat.com
http://flatseat.se


2.4 Praktisk utförande  

Jag som designer kommer studera och iaktta en grupp slumpvalda personer i Växjö, hur 

dom sitter med sina mobiltelefoner och surfplattor på offentliga platser. Information om 

användare samlas även in genom samtal, en egen enkät ”New postures new behaviors” 

och bilddokumentation. Jag kommer ta hänsyn till det ergonomiska föreskrifter som 

finns och göra analyser och tester, genom bland annat mockups och modeller.  

Jag kommer vidare i min process arbeta kring olika scenarier utifrån det behov 

människan kan behöva i en nyutformad stol som bygger på hur dagens sittande ser ut 

och det nya användarbehovet med en mobiltelefon eller surfplatta i sin hand. Det blir en 

typ av delaktig design som omfattar direkta observationer av användarens beteende och 

aktiviteter.  

Under mitt självständiga arbete kommer handledningstillfällen med designern Jenny 

Nordberg ingå. Projektet är uppnått när stolen är färdigbyggd av mig, och den första 

personen sitter i stolen med sin mobil eller surfplatta. 

2.5 Hållbar Utveckling. Livscykel, Cradle to Cradle och Välmående 

Jorden är en ekosfär, källan till alla material. Varje artefakt har ett samband med jordens 

fyra skikt eller ”sfärer”, luft, organismer, vatten och sten. Dessa sfärer, som ibland 

kallas atmosfär, biosfär, hydrosfär och litosfären är källan till allt material och alla 

resurser vi behöver för att tillverka artefakter.  17

Som designer jobbar man med material och man påverkar alltid ekosfären på ett eller 

annat sätt. För att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är 

under en produkts livscykel från utvinning av råvara, tillverkningsprocesser, 

användning till avfallshantering inklusive alla transporter och all energiåtgång i 

mellanleden, kan man använda sig av en livscykel som metod.  

Först och främst kan nästan allt återvinnas, bara det finns någon som kan samla ihop 

det, sortera det och bearbeta det på nytt. Problemet är att vid sidan av det vanligaste 

återvunna materialen (stål, aluminium, glas och papper) existerar det inga andra större 

återvinningssystem. När ett material kan tas till vara på ett säkert sätt, blir det mat eller 

 Thorpe, Ann ”Design för hållbar Utveckling” s.3217
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”näring” till metabolismen. All materia och energi bevaras till sist, i den mening att det 

aldrig försvinner - det ändrar bara form. Det förvandlas till något annat - vanligen något 

mindre användbart än tidigare. Vi ändrar dess struktur så att det sönderdelas och sprids i 

en mindre koncentrerad och användbar form.  18

Designfasen är det första steget av en produkts livscykel, och det finns enorma potential 

till positiva val och förändringar. Upp till 80 procent av en produkts miljöprofil kan 

avgöras här, och goda beslut i den initiala fasen är mycket mer effektiv än ”att städa 

upp” i senare led.  19

Det som kommit att intressera mig allra mest inom hållbar utveckling är Cradle to 

Cradle, eller vagga till vagga som det kallas på svenska. Det är ett koncept som vill 

uppmuntra till att tillverka saker på ett kretsloppsanpassat sätt - att designa hela 

tillverkningsprocessen genom att härma naturen. Redan från start strävar 

produktutvecklaren och designern efter att använda så giftfria material och så få delar 

som möjligt i den nya artefakten, då blir det lättare att demontera. Och när artefakten 

tjänat ur tar tillverkare tillbaka sin produkt och ser till att samtliga delar går in, antingen 

i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp. Med utgångspunkt att de ska kunna 

återanvändas, kan man på sikt glömma sopberg, påstår den amerikanske arkitekten och 

designerna William McDonough och den tyske kemisten Michael Braungard, som i 

början av 1990-talet skapade konceptet.  

”I naturen finns inget skräp. Där är någons avfall alltid någon annans näring. Titta 

bara på ett träd. Allt som det producerar går tillbaka till jorden igen” säger 

McDonough i  dokumentärfilmen ”Waste=food”.  

Det här citatet ligger till grund för mina materialval och det här skriver jag mer om 

under 3.2 Material val, perspektiv och livslängd. 

Ur ett välmåendeperspektiv för människan vill jag med min artefakt ifrågasätta på hur 

hållbart det är att sitta med låst, böjd nacke som ger stel i nacke, axlar och rygg. Min 

design ligger först och främst i armstöden där vi lägger ungefär fyra procent av vår 

kroppsvikt. Antagligen har armstöden sett likadana ut genom generationer då dom 

 Thope, Ann ”Design för HållbarUtveckling” s.4918

 G.A Keoleian, & D. Menerey ”Air and waste” 1994, s.645-66819
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gestaltar och förstärker uttrycket av våra kroppar och armar. Armstöd har en viss 

bekvämlighets-aspekt också, men i det stora hela klarar man sig utan armstöd om man 

bara ska sitta. Däremot tror jag att vi verkligen behöver anpassade armstöd för att sitta 

med en mobiltelefon eller surfplatta i handen. Ur ett hållbarhetsperspektiv vill jag få 

upp huvudet ifrån mobiltelefonen eller surfplattan för att undvika nackproblem och 

gamnacke och på så sätt bidra till en sittpositionen som ska vara mer hållbar för den 

enskilda människan. För att få upp huvudet behöver man få upp armarna. Jag har 

iakttagit människor som idag sitter med sina armar som i ett V, med armbågande i luften 

eller på ett bord med mobila enheter framför sig. Armarna ligger inte rakt ut på 

armstöden, utan är böjda uppåt eller inåt för att hålla i mobiltelefonen eller surfplattan 

framför sig. Det är här som min process och design ligger. 

2.6 Tristess 

Jag förstod tidigt att jag vill kommentera det samhällsfenomen vi idag står inför och 

allrahelst har skapat. Det som har varit en stor del av projektets anledning och grund vill 

jag tro bottnar i något djupare. Vid sidan av mitt självständiga arbete har jag skrivit en 

avhandling om Tristess.  

Människans relation till ett tekniskt objekt är en omedelbar förlängning av oss själva. Vi 

förhåller oss till världen och oss själva på ett omedelbart sätt genom det tekniska 

objektet. Teknik och tråkighet hör samman och tycks ha en ömsesidigt förstärkande 

effekt på varandra. Den nya omedelbara tekniken ska göra oss mer effektiva, eftersom 

smarta telefoner och datorer möjliggör att vi kan hålla igång multipla aktiviteter 

samtidigt, och på så sätt ska vi få tid över till annat . Trots detta visar undersökningar 20

att vi i Sverige spenderar mer och mer tid på internet , och även när vi är tillsammans 21

finns tekniken ständigt närvarande. De digitala och portabla medierna har förändrat 

privat och offentligt, eftersom vi oftast har med oss tekniken vart vi än befinner oss. Vi 

skapar privata sfärer i det offentliga, och för det offentligt i det privata.  Skärmen stjäl 22

helt våran uppmärksamhet och håller oss ständigt sysselsatta. På senare år kan man se 

 Alone together: Why we expect more from technology and less from each other s.16420

 Internet undersökning ”Svenskarna och Internet” s.1021

 Turkle 2011 s.15522
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en tydlig förändring i våra levnadsvanor. Ju mer underhållning vi skapar, desto mer 

vänjer vi oss med ständig aktivitet och blir då lätt uttråkade i situationer och på platser 

där vi för en kort stund känner oss under-stimulerade. 

  Länge har man inom psykologin forskat om vilka människor det är som blir uttråkade, 

men aldrig kring vad uttråkning egentligen är. Hur definierar man egentligen känslan av 

att vara uttråkad? John Eastwood på Toronto University i Kanada har försökt och 

definiera uttråkad på ett vetenskapligt sätt. Den allmän definitionen är idag:   

”en människa är uttråkad när personen vill bli engagerad i någonting men är 

oförmögen att engagera sig.”  23

I min avhandling skriver jag också om att det kan vara nyttigt att vara uttråkad och 

känna tristess ibland för att få tid till att dagdrömma, reflektera och bli inspirerad till 

att ta tag i något som man funderat på men inte hunnit fundera färdigt på, som gör 

att man inte kommit igång. Jag poängterar att tråkighet och tristess kan användas 

som ”egentid” och istället inte bör fyllas med mobiltelefoner och uppkoppling 

dygnet runt. Jag väljer att se tristess som något hälsosamt och som kan agera som tid 

för reflektion. Tid som vi människor behöver för att kunna fatta beslut. Problemet 

ligger först och främst i att acceptera att det inte ges annat än små ögonblick, och att 

livet erbjuder en mängd tråkigheter mellan dessa ögonblick. Tillvaron består 

nämligen inte av ögonblick, utan av tid. Fördelarna med att vara uttråkad är ofta 

tillfällena när man börjar reflektera. Jag vill påstå att det är då vi blir påhittiga och 

kreativa. 

 Intervju; John Eastwood ”Nyttan av att vara uttråkad”  Sveriges Radio P1  Tid: 07:05 (Hämtad: 7 April)23
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3 Resultat 

3.1 Skiss och process 

Först och främst gjorde jag en enkät på tio frågor som under tre veckor besvarades av 

92 personer. Resultaten jag fick gav mig riktlinjer för hur jag skulle fortsätta mitt arbete. 

Se bilaga A, Enkät New postures New behaviors. Jag gjorde bland annat valet att välja 

bort gungstolen som tidigt var en tanke. Även om jag förstod att svaren jag skulle få i 

enkäten om upplevelsen att sitta i en gungstol skulle vara delad, ville jag i alla fall lägga 

tankarna kring en gungstol. Såhär i efterhand är det fortfarande en bra tanke, men för 

tillfället känner jag att stimulansen och styrkan inte ligger i en gungstol utan i 

armstöden. Enligt enkäten visade det sig att väldigt många i sin hemmiljö sitter i soffan 

eller sängen när det använder en mobil enhet. Det styrker min tanke på det sättet att 

stolarna inte är anpassad för ett sittande med teknik i händerna. Ett annat koncept jag 

skissade på var pallen med armstöd i form av en kopp för armbågen. Jag valde senare 

att helt fokusera på armstöden men i en mer traditionell karmstol med ryggstöd. 

I övrigt är svaren jag fått av människor, genom korta samtal, ganska lika. Det har 

handlat om upplevelser och var man kan känna smärta samt hur kroppsmåtten för ett 

behagligare sittande skulle kunna vara genom att göra vissa justeringar i armstöden. 

Vidare diskuterades för- och nackdelar med min handledare, där fördelarna bland annat 

var att jag skulle inrikta mig på en låst stol som inte innehåller olika mekaniska element 

och höjdinställningar som kan finnas i en kontorsstol, som kan gå sönder med åren. En 

mer avancerad teknisk stol är heller inte något jag kan utföra på egen hand i skolans 

verkstad på den korta tid vi har.  

Genom mockup i full skala kunde ett modellerande utifrån konceptskisserna bli mer 

förståeliga. Vidare blev det fullskaliga skissandet problematisk när jag inte kunde få den 

rätta känslan i utseendes helhet. Ihopsättningar och möten till stabilitet och om hur man 

tar sig i och ur stolen är betydande för stolens utseende då hållbarheten är viktig. Jag 

skissade mig vidare i Sketchup för att få fram proportioner tydligare.  
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Jag har valt att ha runda ben och en tjocklek på stolens konstruktion på 30mm. Sargen 

och armstöden har andra mått, med mjukare kanter. Jag fattade beslutet att stolens 

armstöd heller inte kan vara ”flygande” då många ställer sig upp med hjälp av 

armstöden. Under själva utförandet i min designprocess i verkstaden har jag tagit beslut 

som har med stolens mått och utseende att göra. Min tanke var först att basa bakbenen, 

för att få fram den tänka böjda formen. Vid handledning fattades beslutet att jag inte 

skulle basa bakbenen utan istället ta fram formen ifrån plankan och bearbeta den vidare 

på så sätt. Jag har förhållit mig fritt till processen och varit öppen för allt jag kunnat 

komma att möta efter det jag har frågat, sett, läst om. Mina tankar kring det praktiska 

har förhållit sig efter att jag ska kunna genomföra ritningar och byggandet själv. 

 Skisser 
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 Skisser 
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Skisser 
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Sketchup skisser 
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3.2 Material val, perspektiv och livslängd  

I mitt utförande kommer jag använda mig av material som man kan hitta i bland annat 

Hans J Wegners många olika stolar. Jag kommer använda mig av trären ask i stolens 

konstruktion och papperssnöre som viras runt sitsen och ryggen: material som naturen 

kan ta hand om. Det materialval jag som designer gör är medvetna och är en stor del i 

min process efter ett cradle to cradle tänk. 

Möbelns konstruktion ska vara någorlunda enkel för att underlätta skötsel, eventuella 

reparationer och för framtida destruktion. Stolen pluggas och limmas, ingen skruv 

används. Möbeln ska inte bara hålla konstruktionsmässigt, den ska hålla för ögats 

nötning också. Materialen är också grunden för att jag ska kunna utföra arbetet själv, 

både snickrandet och snörningen. Snörning med papperssnöre ser jag som ett hantverk 

som jag själv kan utföra. 

Askens virke är hårt, segt, går lätt att böja och är ljust till färgen. Den jag använder mig 

av är importerad ifrån Nordamerika då den sorten av ask har en helhet av samma kulör i 

sitt träslag. Den svenska asken är en annan sort och har stora skiftningar i sina ådring 

vilket ger ett annat uttryck.  
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          Bild 4. 

Papperssnöre 3 millimeter 

Snörning av ryggstöd och sits är ett hantverk jag aldrig tidigare provat på, men som jag 

ser att jag kan utföra själv. Det finns några olika snörningstekniker, och jag har valt att 

inte “kuvert” snöra sitsen utan istället göra en mer avskalad variant. (bild ovanför) 

Snörets nackdelar: Med åren blir snörningen sämre och kan behövas bytas. En mer 

avancerad snörningsmetod är ett hantverk som man kan göras av vissa utbildade 

tapetserare. Snörets fördelar: Naturmaterial. Kan bytas för omsnörning utan att påverka 

stolens konstruktion och bli som ny igen. 

Ask från Nordamerika 

Träets nackdelar: Importerat från Nordamerika. Trä är ett levande material och kan 

expandera i fuktiga utrymmen. Det kan i värst fall även spricka och torka till i en annan 

form. Därför kan trät behöva behandlas. Jag har i min process valt att hålla hela stolen 

trären. Träets fördelar: Naturmaterial. Kan brytas ner av naturen eller återanvändas till 

annat syfte. Kan bli ved och brännas och på så sätt ge energi och värme. 
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3.3 Resultat till frågeställningen 

Hur kan jag som designer utforma karmstolens armstöd till användare av mobila 

enheter för att förebygga nackproblem och tillgodose människans behov i framtiden? 

Stolen är till sina huvuddrag en traditionell karmstol med fyra ben och två armstöd. Den 

har dock fått ett otraditionellt utseende pågrund av sina höga ben och armstöd. Mitt 

designsyfte är inte att ta fram en artefakt som ska massproduceras och säljas, jag vill 

helt enkelt kommentera det samhällsfenomen som vi kan se idag genom att möta 

användare med nya armstöd. Förhoppningsvis kommer det nya armstöden främja 

sittandet för den enskilda användaren men även skapa tankar kring vårt nya behov och 

beteende.  
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4 Diskussion 

Idag satsar Sverige på fiber, 4G och wifi. Vi får lättare tillgång till internet vilket skapar 

en bekvämlighet i att använda smartphones, musik och bärbara datorer som kan 

distrahera oss. Känslan av att ha tråkigt, kan bytas ut till att hålla sig sysselsatta med 

teknik. Det är svårt att se att det skulle vara negativt på något sätt då det medför så 

mycket gott. Vi försöker omedvetet bota tristessen med bärbara underhållningsprylar, 

men allt det egentligen leder till är att öka vårt begär efter ständig förströelse. Samtidigt 

får det verkligheten att verka tråkig. Problemet är att den moderna teknologin alltmer 

gör oss till passiva åskådare och konsumenter, försämrar våra kroppar och gör oss allt 

mindre aktiva. Det är omöjligt att helt och fullt välja bort långtråkigheten eller någon 

annan sinnesstämning, man kan välja att erkänna den eller förtränga den. Vi har 

tillsammans skapat ett behov och en starkt tillhörighet till mobiler och surfplattor som 

får oss att ständigt fördriva tiden, i korta som långa stunder under dygnet. Vissa 

tillfällen kan det handla om att vänta på flyget, andra gånger är det under korta 

reklampausen på tv:n som får oss att fördriva tiden med en lite mobil enhet i handen. 

Även om sociala medier inte tar upp all tid, så är det sannerligen mobilen eller 

surfplattan som ständigt håller oss sällskap. Som jag diskuterade i min avhandling tror 

jag att fördelarna med att vara uttråkad ibland har att göra med att man får tid till att 

börjar reflektera. Jag vill påstå att det också är då vi blir påhittiga och kreativa. Min 

egna tristess och rastlöshet har jag redan börjat att behandla annorlunda, för att hitta 

inspiration och kreativitet kan jag idag söka efter tristessen. Det är allt annat än lätt, då 

jag ett flertal gånger redan har upptäckt hur jag söker mig till mobiltelefonen eller något 

annat som kan distrahera mig för att slå ihjäl någon minut hit och dit istället för att 

välkomna tristessen. 

De olika användarscenarier med en mobil eller surfplatta i handen har gett ett tydligt 

stöd för hur en funktion, i mitt fall stolens armstöd, bör och kan utformas för att möta 

användarna på mer otraditionella sätt för att påvisa vårt samhällsfenomen. Artefakter är 

i stort sätt anpassade efter människans mått men alla gånger möter inte artefakerna 

användarna, allra helst då vi slösurfar och förändrar våra levnadssätt i övrigt, vilket 

leder till problem vi behöver utveckla.  
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Den designfråga jag har ställts inför handlar i det här fallet om att tekniken tar över allt 

mer.  Vi brottades med att utveckla ergonomiska stolar när den stationära datorn kom in 

i bilden. Därifrån uppkom fenomen som musarm. Ergonomin blev viktigare och idag 

har vi många olika kontorsstolar och andra tillbehör som ska underlätta våra 

arbetsdagar. Teknikaffärer säljer inte ergonomiska sittartefakter i sina butiker 

tillsammans med datorn som en helhetslösning, utan möbelindustrin står vid sidan av. 

Det är ingenting som jag å andra sidan ser som något negativt, då möbelindustrin är så 

flerledad och komplex i sin helhet. Men nog skulle teknik- och möbelindustrin kunna 

samarbeta.  

Min design ingår i det större systemet där min möbel är anpassad efter människan i 

relation till tidsfördriv som använder sig av ett kommunikationsverktyg i handen, som 

mobiltelefon eller surfplatta. I framtiden kommer troligen våra mobiltelefoner och 

surfplattor ta över allt mer och jag kan inte ens föreställa mig om var vi kommer vara 

om 20 år. Materialet i det tekniska prylarna är en diskussion som är skrämmande i sig, 

som jag helt har valt att hålla mig utanför. 

 För att koppla min avhandling om förströelse, tidsfördriv och tristess till min stol vill 

jag på något sätt se att armstöden står för ”ur tristessen föds kreativiteten”. Det nya 

anpassade armstöden finns där för att tillfredsställa det nya behovet men när du lägger 

armarna i armstöden med mobilen, undanhålls istället tristessen. Vid en vidare 

utveckling skulle jag rikta om mitt fokus på armstöden, göra de mer utsmyckade för att 

fånga upp det kreativa. Jag vill tycka att armstöden borde göra en påmind om det 

kreativa man skulle kunna få gjort, om man inte valde att använda sin mobila enhet 

mellan varje reklampaus för att hålla sig ständigt sysselsatt.  

/ Ramona Hallgren 2015 
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http://malmstolen.se/ergonomi/sittstaellningar/
http://hd.se/familjeliv/2012/09/16/stora-pafrestningar-pa-unga-nackar/
http://www.steelcase.com/en/products/category/seating/task/gesture/pages/overview.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=5335387
https://www.suntliv.nu/artiklar/olyckor-och-belastningsskador/sms-nacke-och-ryggont-okar-med-det-oandliga-skarmjobbet/
https://www.youtube.com/watch?v=2xhgsKenR5w


6. Bildförteckning

Bild 1. Kombinationen som ger värk. s.3 
Grafikt Maja Lindén 
http://hd.se/multimedia/archive/00723/ml_face_down2411312_723849a.jpg 

Bild 2. Steelcase, Gesture. s.4 
http://www.steelcase.com/products/office-chairs/gesture/#resources-support 

Bild 3. s.8 
Sitting up straight is not the best position for your back according to study 
http://www.flatseats.com/General/sitting.htm 

Bild 4. s.21 Materialval 
Collage av bilder tagna från internet. 

Övriga bilder är mina egna. 
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http://hd.se/multimedia/archive/00723/ml_face_down2411312_723849a.jpg
http://www.flatseats.com/General/sitting.htm


7. Bilagor

Bilaga A Enkät: New behaviors, New postures 
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Bilaga B Funktionsanalys 
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Bilaga C Styleboard 
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Bilaga D Livscykel 

!37



!38



Bilaga E Skiss, Renderings visualisering 
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