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Abstract 

I do not want people only to pass by each other on the street. I want them to meet and get an 

exchange from one another. I want to contribute to activity rather than passivity and I want to turn 

disbelief into trust. My project is all about unification. A unification of places, people and of 

materials. 

In this project I have been working with the cultural domain in Växjö. A domain which includes the 

public library, Växjö concert hall, Växjö art gallery, Växjö theatre, Ringsberg theatre and 

Spetsamossen activity park. The aim has been to unify these geographical places as well as the 

people visiting them. I have designed an interaction piece. A bench whose function will conduce 

groups or individuals to affect one another through their actions. The bench will encourage 

collaboration and communication and it will work as a recurring characteristic of the cultural 

domain. Hopefully, the bench will also conduce people to be more than strangers to each other. 

Jag vill att människor bara ska korsa varandra på gatan, jag vill att de ska mötas och få utbyte av 

varandra. Jag vill bidra till aktivitet snarare än passivitet och jag vill vända eventuell misstro till 

tilltro. Mitt projekt handlar om förening. Förening av platser, människor och material. 

I detta projekt har jag jobbat med kulturstråket i Växjö. Ett stråk som innefattar platserna 

Stadsbiblioteket, Växjö Konserthus, Växjö konsthall, Växjö Teater, Regionteatern Ringsberg och 

aktivitetsparken Spetsamossen. Målsättningen här har varit att förena såväl de geografiska platserna 

som människorna som vistas i dessa. Jag har formgivit en interaktionsmöbel, en bänk vars funktion 

bidrar till att grupper eller individer genom sitt handlande påverkar varandra. Bänken ska 

uppmuntra till samarbete och kommunikation och fungera som ett återkommande kännemärke för 

kulturstråket. Förhoppningsvis bidrar bänken även till att människor blir mer än bara främlingar för 

varandra. 

Nyckelord 

Möte, Interaktion, Interaktionsmöbel, sittmöbel, förening         
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1. Inledning

1.1 Bakgrund   

Förr i tiden var staden en given mötesplats för såväl nya som gamla bekantskaper. I det offentliga 

rummet sammanstrålade människor med olika bakgrund och erfarenhet och fick utbyte av varandra. 

Det var en plats för spontana möten och gemenskap. Idag ser det lite annorlunda ut. De fysiska 

mötesplatserna har kommit i skymundan för de mer abstrakta och kommunikationen människor 

emellan sker allt oftare digitalt.  Vissa forskare, däribland Don Mitchell tror att det växande IT-1

rummet och dess virtuella mötesplatser kan komma att bli det nya offentliga rummet i framtiden.  2

Smartphones och andra digitala verktyg har gjort det möjligt för människor att ta med sig sin privata 

sfär ut i det offentliga. Stadsplaneraren Tali Hatuka menar att de digitala verktygen har skapat 

portabla privata personliga territorier. En utveckling som enligt henne bidragit till ökad passivitet i 

sociala sammanhang.  Mobiliteten hos dessa verktyg innebär att användarna kan styra sina sociala 3

relationer utan att ens lämna hemmet. De har även möjlighet att välja vilka de vill interagera med 

och inte. Via knappar kan de utesluta kontakt med människor som de av olika anledningar inte 

finner intressanta. En bieffekt av digitaliseringen är att de slumpmässiga fysiska mötena i staden 

blir färre, vilket leder till att potentiell kunskap om oss själva och vår omvärld går förlorad.  4

Andra orsaker till reduceringen av möten har och göra med stadens fysiska och materiella 

förutsättningar: Vägbyggen och privatiseringar som tar plats från det offentliga rummet och stadens 

objekt som misslyckas i sin roll att sammanföra dess invånare och besökare.      

To live together in the world means essentially that a world of things 
is between those who sit around it; the world, like every in-between, 

relates and separates men at the same time. What makes mass 

 Madanipour, Ali, Public and private spaces of the city, London : Routledge, 2003, sid 1161

 Mitchell, Don, The right to the city, New York : Guilford Press, 2003 2

 http://www.citylab.com/tech/2012/05/how-smart-phones-are-turning-our-public-places-private-ones/2017/   06/133

 Madanipour, Public and private spaces of the city, sid 1174

1

http://www.citylab.com/tech/2012/05/how-smart-phones-are-turning-our-public-places-private-ones/2017/


society so difficult to bear is the fact that the world between them 
has lost its power to gather them together.    - Hanna Arends  5

Hanna Arends pratar om stadens objekt som ”världen emellan” människor och huruvida den kan 

bidra till såväl separation som förening i det offentliga rummet. Det är i denna materiella 

mellanvärld min roll som designer kan komma till nytta. Genom att upprätta miljöer och formge 

föremål kan jag här skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Med detta menas ett 

inkluderande samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum.                    6

Min inverkan börjar i kulturstråket i Växjö. 

1.2 Problemområde 

Att spontant ta kontakt med främmande människor på stan utan någon specifik anledning vore i min 

värld näst intill otänkbart. I dagens samhälle håller vi oss i regel på avstånd från de vi inte känner. 

Dels av respekt för den andre partens integritet men också på grund av att vi är mer individualistiskt  

styrda än tidigare. Var och en håller sig i regel till sitt om det inte vore för att ett möte med en annan 

människa gynnar den enskilde individen.  I vår tid lider vi även av så kallad ”stranger danger” eller 7

främlingsfara.  Vi litar inte fullt ut på de vi inte känner. Ovissheten om främlingars avsikter leder 8

till avståndstagande snarare än nyfikenhet.  Stranger danger utgör inte bara ett hot mot det 9

offentliga rummet. Det hindrar också den sociala hållbarheten, vilken kräver att människor känner 

tillit och förtroende till varandra.  10

I mina observationer av Växjö och dess offentliga rum fann jag ett problem i huruvida möblerna 

och dess utformning inte ställde några krav på invånarna att interagera med varandra. Möblerna 

som fanns att tillgå fyllde de grundläggande behoven i form av sittplats och liknande men inte mer 

än så. Möjligheterna till att vara anonym och passiv i staden var för många.

 Madanipour, Public and private spaces of the city, sid 1685

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/  09/036

 Madanipour, Public and private spaces of the city, sid 1147

 Bauman, Zygmunt, Consuming life, Cambridge : Polity, 2007, sid 158

 Månsson, Niclas, Varför finns det främlingar, Stockholm : Liber, 2010, sid 339

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/var-definition/  10
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1.3 Mål, syfte och avgränsning 

Inom ramen för det här projektet har jag valt att arbeta inom ett område i Växjö som kallas för 

Kulturstråket. Ett stråk som knyter samman platserna Stadsbiblioteket, Växjö Konserthus, Växjö 

konsthall och Växjö Teater med Regionteatern Ringsberg och aktivitetsparken Spetsamossen. På 

dessa platser, eller mer specifikt utanför dess entréer vill jag skapa rum för interaktion och nya 

möten. Genom att formge en interaktionsbänk som placeras utanför samtliga av kulturstråkets 

byggnader/entrén till Spetsamossen har jag som målsättning att förena Växjös kulturella sevärdheter 

med varandra och samtidigt sammanföra människorna som vistas på dessa platser. Bänken som 

kommer att ha olika färg och form beroende på var den står ska fungera som en återkommande 

markör för kulturstråket. Dess konstruktion består av både fasta och rörliga sittplatser. De fasta 

sittplatserna möjliggör att en stor målgrupp kan använda bänken medan de rörliga sittplatserna i 

form av delar som förs ihop av användaren/användarna syftar till att uppmuntra till interaktion och 

samarbete.                                                                            

1.4 Frågeställning

Hur kan jag skapa en inkluderande sittplats som bidrar till mer interaktion i det urbana rummet och 

samtidigt förena kulturstråkets platser med varandra?

2. Teori och metod

2.1 Teori        

”Människan måste ha ett sammanhang i relationen med andra 

människor, ett ”Jag och Du”, ty annars kan man aldrig vara 
människa, utan endast ett ting bland ting”  11

 

 http://www.etik.n.nu/martin-buber11
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Filosofen Martin Buber menar att människor blir till i mötet med andra människor. Att vi genom att 

studera och interagera med andra människor kan förstå oss själva. Att den mänskliga dialogen är 

själva urgrunden för samhällsbildning och livsgestaltning.  Buber gör skillnad på Jag - Du 12

relationen och Jag- Det relationen. Det är först när en människa möter en annan människa och de 

båda är fullt närvarande i situationen som en Jag-Du relation kan skapas. En relation där två 

individer sammanstrålar och blir ett med Jaget.  Att möta ett Du är enligt Buber ett 13

gränsöverstigande då det handlar om att vilja och våga se förbi olikheterna och se den människa vi 

möter för den hon är.  För att stiga in i Du-världen krävs inte mycket, ofta handlar det bara om en 14

kort stund, en blick eller en känsla.                                                                                                                                                   15

Till skillnad från Du-världen där gränser raseras och förbises är Det-världen en värld där gränser 

dras upp med hjälp av stereotyper och kategoriseringar. I denna värld ses inte den andre som något 16

unikt, utan som ett ting bland andra ting. Ett Det. I en sådan relation råder varken någon känsla av 

samhörighet eller någon sann gemenskap. Men Det-världen måste ändå få finnas. Den har sitt 17

sammanhang i rummet och tiden och står till tjänst när vi människor behöver sysselsättning och 

underhållning.  

”Ingen kan alltid leva i Du-världens intensiva närvaro, 

men inte heller kan man leva endast i Det-världens 
tillvaro”  18

Buber menar att vi ständigt växlar mellan det båda världarna/förhållningssätten. Att vi ena stunden 

är närvarande och möter varandra öppet och förbehållslöst, för att i nästa ta steget tillbaka, betrakta 

varandra på avstånd och ordna in varandra i grupper och kategorier. Det-världen och Du-världen är 

sammankopplade med varandra och är på olika sätt betydelsefulla för vår förståelse av vår 

omvärld.   19

 Buber, Martin, Människans väsen, Dualis, Ludvika 2005, sid 2312

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 7213

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 6914

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 7215

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 7616

 Buber, Martin, Jag och du, Dualis, Ludvika, 1994, sid 2017

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 6818

 Illman, Ruth, kultur, människa, möte, Studentlitteratur, Lund 2017, sid 7419
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Det offentliga rummet 

”Genom att dela en upplevelse, ett Nu med andra kan 
en sfär av ett Vi skapas”  20

Det offentliga rummet spelar en viktig roll i samhället. Det är här som människor med olika 

bakgrund, kön, klasstillhörighet och sexuell läggning möts och får utbyte av varandra. Det är också 

här som vi lär oss hur andra människor fungerar och hur vi anpassar oss till olika sociala 

situationer.  Man kan likna det offentliga rummet vid en spelplan där människorna är pjäser. Varje 21

drag som görs påverkar spelet och de inblandade ställs inför situationer där de måste argumentera, 

förhandla och samarbeta för att komma vidare.                                                                      22

Psykologen Harley Shands menar att det är genom det pågående samspelet och utbytet mellan 

människor som världen skapas. Att den verbala och icke verbala kommunikationen mellan sändare 

och mottagare ligger till grund för förståelsen av vår omvärld.  Inger Gladvind Bo som är lektor i 23

socialpsykologi styrker denna tes. Hon påstår att den sociala interaktionen i form av språk, tal, 

gester och rörelser utgör samhällets främsta betydelsebärare och förståelsekanal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     24

Men för att nå förståelse med hjälp av kommunikation krävs det att människor faktiskt möts och 

interagerar med varandra. I bakgrunden och problemområdet tog jag upp följande anledningar till 

varför fysiska möten i det offentliga rummet uteblir: 

digitaliseringen som möjliggör möten i abstrakt form 

vägbyggen och privatiseringar som tar fysisk plats från stadens offentliga rum  

stadens objekt som misslyckas i sin roll att sammanföra människor   

Stranger danger som håller oss på avstånd från främmande människor 

 Madanipour, Ali, Public and private spaces of the city, London .Routledge, 2003, sid 16520

 Nilsson, Björn & Waldemarson, Anna-Karin, Kommunikation: samspel mellan människor, Studentlitteratur, Lund, 21

2007
 Carr, Stephen, Public space, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 22

Trenholm, Sarah, Thinking through communication: an introduction to the study of human communication, Allyn & 23

Bacon, Boston 2011. Harley Shands , sid 1 
Glavind Bo, Inger, Att tänka socialpsykologiskt, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, sid 95
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Den utbredda digitaliseringen är svår för mig att ta mig an. Jag kan heller inte styra över rådande 

vägbyggen och privatiseringar. Däremot kan jag genom att formge ett objekt för det offentliga 

rummet skapa tillfällen för möten. Genom att designa en funktion som underlättar möten har jag 

möjlighet att styra människor från Det-världen till Du-världen.  

2.2 Metod 

Jag har valt att utforma en sittmöbel/utemöbel för det offentliga rummet, närmare bestämt för 

kulturstråket i Växjö. Möbeln ska stå utanför de sex platser/byggnader som utgör stråket dvs 

Stadsbiblioteket, Växjö Konserthus, Växjö konsthall och Växjö Teater, Regionteatern Ringsberg 

och aktivitetsparken Spetsamossen. För att göra detta kommer det att krävas en hel det 

observationer av olika slag. Dels observationer av de valda platserna för att ta reda på dess 

möjligheter och begränsningar Vilket formspråk lämpar sig bäst för platserna, kurvigt, rakt eller 

både och? Hur mycket yta finns det att jobba med? Vad kännetecknar platserna? Vilka människor 

rör sig där? Då min sittmöbel ska placeras utanför diverse kulturbyggnader har det även varit läge 

att studera hur andra möbler utanför liknande byggnader ser ut. Både genom fältstudier, via 

litteratur och internet. Det har även varit relevant att ta reda på teknisk information kring offentliga 

sittmöbler. Exempelvis vilka mått som krävs i form av sittyta och höjd och vilka material som 

lämpar sig för utomhusbruk. Utöver detta har jag även velat gräva djupare i begreppet interaktion 

då det är vad jag vill åstadkomma med min möbel. Vad är egentligen interaktion och vad krävs för 

att skapa det? Vad har gjorts inom området i form av möbler och mötesplatser?                                                                                        

2.3 Fältstudier 

2.3.1 Mötesplatser och interaktionsmöbler 

Genom research och fältstudier har jag försökt ta reda på vad som utgör en lyckad mötesplats och 

hur objekten i en sådan är utformade. Mitt intresse har legat i huruvida ett objekts design och dess 

placering har betydelse för det mänskliga mötet. Jag fann mycket inspiration i lekparken.                

En lekpark är som namnet antyder en park för lek. Men det är mycket mer än bara så. Det är en 

mötesplats där barn och vuxna från olika samhällsklasser och bakgrund sammanstrålar och 
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interagerar med varandra. Lekparken består av ett antal interaktionsmöbler som har som 

målsättning att främja gemenskap. Dessa är många gånger utformade på ett sätt som kräver 

interaktion och samarbete av användarna/barnen.  I mitt besök i Plikta lekpark, Göteborg, fann jag 25

många exempel på interaktionsmöbler. Bland annat gungbrädor, karuseller och balansredskap (se 

bilaga A)  Av mina observationer därifrån kunde jag iaktta hur olika konstellationer bildades och 

hur människor var avslappnade i varandras sällskap.                                                                                                                                                  

Jag har funderat över vad det är som gör att lekparken lyckats så väl när det gäller att skapa möten 

mellan främmande människor. Är det dess interaktionsmöbler vars utformning uppmuntrar till 

interaktion eller är det dess användare, barnen, vars öppna och avväpnande inställning till andra 

människor inger förtroende bland både barn och vuxna? Jag tror det är en kombination.                                                             

”The design of Superkilen represents a vision of a society 

where playfulness and social interaction between the 
citizens equals a healthy non-hierarchical society”  26

Ett projekt som kan liknas vid en stor lekpark är Superkilen i Köpenhamn. Parken/projektet syftar 

till att förena stadens invånare och bidra till större tolerans och öppenhet. Genom att blanda föremål 

från olika kulturer och införa diverse interaktionsmöbler vill man här skapa en inkluderande 

atmosfär som uppmuntrar till mänskliga möten.  Det jag främst inspireras av med Superkilen är 27

parkens lekfulla uttryck och dess interaktionsmöbler som tar fram barnasinnet hos användarna. 

2.3.2 Kulturella byggnader och dess sittmöbler

Då min målsättning är att utforma en bänk som ska appliceras utanför diverse kulturbyggnader i 

Växjö har jag varit intresserad av att undersöka liknande platser och dess utemöbler/sittmöbler. Jag 

gjorde därför en del fältstudier i Göteborg för att försöka hitta en eventuell röd tråd. Det var genom 

  Information baserad på egna erfarenheter och observationer25

 https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/44197570/MAS_Context_Issue19_TRACE.pdf26

 http://denmark.dk/en/lifestyle/architecture/superkilen-celebrates-diversity-in-copenhagen27
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dessa studier jag la märke till att det fanns två olika sätt att tänka när det kommer till valet av 

sittmöbler för den här typen av byggnader. Antingen väljer man att möbeln/möblerna ska smälta in 

med byggnaden och harmonisera med den, fungera som ett slags komplement till dess arkitektur 

eller så väljer man att möbeln/möblerna via färg och formval ska sticka ut och fånga intresse för 

byggnaden och avspegla det som finns på insidan.

 Smälta in eller sticka ut? Stadsteatern vs Folkteatern i Göteborg

Götaplatsen i Göteborg är en samlingspunkt för kulturella byggnader. Här ligger bland annat 

stadsbiblioteket, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konserthus och stadsteatern. Sittmöblerna 

som fanns att tillgå utanför dessa byggnader var alla tänkta att smälta in. Dess formgivning var 

stilren och praktisk men anonym och intetsägande. Om det inte vore för att jag hade som uppgift att 

studera dem eller var i behov av sittplats hade jag förmodligen inte lagt märke till möblernas 

existens. Bänken utanför stadsteatern smälte in såpass mycket i fasaden att den såg ut att vara 

kamouflerad. Sittmöblerna utanför folkteatern vid järntorget och möblerna i parken vid 

Göteborgsoperan såg dock annorlunda ut. De var färgglada och hade ett lekfullt formspråk som 

talade för den kreativitet som ägde rum i byggnaderna.                                                           

Personligen tilltalades jag mer av de senare alternativen. När det kommer till utemöbler för den här 

typen av byggnader föredrar jag sådana som är iögonfallande och lite kaxiga.
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2.4 State of the art

På grund av att jag inte äger rätten till att visa bilder på de artefakter som studerats i State of the 

Art finns inget bildmaterial med i denna del av rapporten. Därför hänvisar jag till de länkar som ni 

finner i fotnoterna (se bilaga B)

För att undersöka vad som gjorts tidigare inom området offentliga sittmöbler, mötesplatser och 

interaktion vände jag mig till litteratur och digitala plattformar. Här hittade jag en hel del inspiration 

som sedan låg till grund för min State of the Art. Bland annat bänken Hvilan från Vestre.  Jeppe 28

Heins modifierade röda bänkar i New York . Projektet Superkilen.  Play Garland Oosterpark av 29 30

landskapsarkitektfirman Carve.  Artotek som kombinerar konst och teknik.  The 31 32

MuseumsQuartier i Vienna  och Sunset av Mary Heilmann 33 34

2.5 Intervju

I mitt projekt har jag velat ta reda på vad som krävs för att främmande människor ska ta kontakt 

med varandra i det offentliga rummet. Jag vände mig därför till ett tjugotal personer i skilda åldrar 

för att höra deras åsikt. Frågorna jag ställde var följande:

Vad krävs för att du ska ta kontakt med en främmande människa?                                                         

I vilka situationer har du kommit i kontakt med människor du inte känner?                                      

Om du satt på en bänk med en främmande människa, skulle du då ta kontakt med 
denne?  

  https://vestre.com/products/benches-chairs-and-tables/hvilan-benk/28

  http://www.jeppehein.net/pages/project_id.php?path=works&id=23529

  http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex30

  http://www.landezine.com/index.php/2016/05/play-garland-oosterpark-by-carve/31

  http://www.artotec.se/Om-oss/Foretagspresentation/ARTOTEC-AB.html#32

  https://www.mqw.at/en/about/mq-courtyards/33

  https://news.artnet.com/exhibitions/whitney-veteran-mary-heilmann-fills-world-29485334
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Svaren jag fick bekräftade i mångt och mycket mina egna tankar och erfarenheter. Det jag tog med 

mig från intervjutillfällena var att det ofta måste finnas en ursäkt till att ta kontakt med andra 

människor, en naturlig anledning till varför man möts. Nedan ger jag några exempel

Oförutsedd situation

En anledning till att naturliga möten uppstår är att det sker något oförutsett, såsom att bussen är 

väldigt försenad eller att ett snöoväder hindrar människor från att ta sig hem från jobbet. När en 

sådan situation inträffar tenderar de utsatta att vilja dela sina känslor, i det här fallet sin frustration, 

med varandra.                                                                                                       

Hjälpsituation

En annan anledning till att möten uppkommer är när det uppstår en situation där du eller en 

medmänniska behöver hjälp. Det kan handla om att någon ramlar, behöver hjälp med att bära eller 

lyfta, är i behov av vägledning eller behöver hjälp med att förstå ett objekt eller en tjänst.                                                             

Gemensam upplevelse

Ytterligare en anledning till att spontana möten sker är när två eller flera människor delar en 

gemensam upplevelse med varandra, såsom ett konsertbesök, en festival eller en resa. Här faller sig 

samtalsämnet naturligt. man pratar om musiken, artisten eller platsen man besöker.                                                            

Samma livssituation eller intresse

Det kan också vara så att människor som befinner dig i samma livssituation eller delar ett 

gemensamt intresse kring något har större förutsättningar att mötas. Lekparken som jag nämnde 

tidigare är ett bra exempel på detta. Här möts barn via parkens lekobjekt och föräldrar får på så vis 

en naturlig anledning till att möta andra föräldrar. Detsamma gäller hundägare vars hundar tar 

kontakt med varandra under promenaden.
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2.5 Hållbarhet 

”Naturen ger oss material som en 
designer kan omvandla till funktioner”  

- Magnus Silverhielm 

En utgångspunkt för hållbarhet handlar om en miljös eller ett socialt systems förmåga att fungera 

tillfredsställande - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Jag vill med hjälp av naturens resurser 35

skapa funktioner som möjliggör möten. Detta genom att utforma en sittmöbel för Växjös 

kulturstråk. För att möbeln ska vara ekologiskt hållbar gäller det att använda sig av material som har 

så liten miljöpåverkan som möjligt. Som designer behöver jag därför ta ställning till frågor som rör 

produktens tillverkning och livslängd. På vilket sätt är produkten producerad? Vad händer med den 

när den är förbrukad. Vilka konsekvenser för miljön skapar produkten? Passar produkten in i ett 

kretsloppstänkande?  Ett hjälpmedel för att kunna identifiera problemområden och för att kunna 

välja det minst miljöbelastande alternativet är att sammanställa en livscykelanalys. En 

livscykelanalys spänner över hela processen, från råvaruutvinning till avfallshantering.  36

Då min möbel ska vara placerad i en utomhusmiljö reduceras antalet val av material.  

Två av de vanligaste materialen för urbana miljöer är stål och trä och det är även även dessa 

material jag har valt att använda. Det som är bra med stål är att det är ett starkt och tåligt 

material som kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att kvaliteten försämras. Järnatomerna är 

eviga och genom att smälta om skrot kan man få fram ny stål med nya och ännu bättre egenskaper. 

 37

Vilket träslag jag väljer att använda återstår att se. Det står mellan kompaktlaminat som är en 

komposition av hårt pressade pappersark  eller Ek, ett av våra mest beständiga träslag. Ett 38

miljövänligt alternativ vore att använda träspill från industrin.  

När det kommer till konstruktionen av produkten är det viktigt att tänka på om den går att återvinna, 

återanvända eller om den är enkel att plocka isär. Min målsättning är att utforma en möbel som har 

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES35

  Löfgren, Bo, Design och produktutveckling, Liber, 2002 sid 10136

  http://miljonytta.se/branscher/stalindustrin/37

  http://direktlaminat.se/material/38
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utbytbara delar så att den enkelt går att reparera ifall den skulle gå sönder eller vara i behov av 

upprustning.  

2.5.1 Social hållbarhet 

Min uppdragsgivare i det här projektet är Växjö kommun. Att jobba för kommunen gynnar i sig den 

sociala hållbarheten då den offentliga sektorn i stor utsträckning är ansvarig för sådant som hamnar 

utanför marknadens gränser, till exempel miljökvalitet och demokratisk jämlikhet. Då min 39

sittmöbel endast kommer att placeras utanför kulturstråkets byggnader ser jag den inte som en del 

av konsumtionssamhället, utan snarare som ett verktyg i en hållbar stadsutveckling. Min 

målsättning med möbeln är att sammanföra såväl människor som platser.  

”I en socialt sammanhållen stad möter människor från olika 

sociala grupper varandra i det dagliga livet. De korsar 
varandras stråk och delar varandras vardagsliv och får 

genom detta en större förståelse för varandra”  40

Stadsplaneringen är en av många samhällsfunktioner som påverkar utvecklingen och skapar miljöer 

med förutsättningar att stötta social hållbarhet. Att bygga en socialt hållbar stad innebär att sätta 

människor i fokus. Miljöerna som utformas ska vara öppna och inkluderande och fungera för alla.  

De ska också kännas attraktiva och värda att engagera sig i. Om inte staden är attraktiv nog för sina 

användare är den inte heller hållbar då det är i användningen som hållbarheten prövas.                   

För att ett omväxlande socialt liv ska uppstå i staden är det viktigt att behålla, förstärka och skapa 

sammanhängande gångstråk mellan områden, funktioner och bebyggelse. Hur väl ett enskilt 

gångstråk eller en plats används och var människor möts är till stor del beroende av hur gator och 

stråk i området hänger samman och hur pass integrerade de är i gatustrukturen.  

Att göra ett stråk visuellt tilltalande och trevligt, till exempel med hjälp av belysning grönska och 

konst, stärker dess sammanlänkande effekt och skapar förutsättningar för mänskliga möten.  

 Thorpe, Ann,  Design för hållbar utveckling – ekologi, ekonomi, kultur, Stockholm, Raster Förlag, 2008, sid 11839

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES  sid 40
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Forskning har visat att människors välbefinnande och den allmänna medborgarandan påverkas 

positivt om den fysiska omgivningen är stimulerande och promenadvänlig.  41

”Närhet mellan människor och möjligheter till möten är en 
stads styrka och en förutsättning för socialt kapital och 

tillit”  42

Människor vill vara där andra människor är. Vi har ett grundläggande behov av både nära och ytliga 

kontakter för att må bra. Det är därför viktigt att stadens mötesplatser skapar förutsättningar för 

möten och samspel och att de är intressanta nog att vilja uppehålla sig i.  

3 Resultat

3.1 Tankar kring vad jag vill åstadkomma 

I detta projekt har jag avgränsat mig till att utforma bänken som ska stå utanför stadsbiblioteket. 

Målet har varit att ta fram ritningar av möbeln, en extern modell i skala 1.10 samt en 

funktionsmodell i skala 1:1. En viktig del i mitt arbete har varit att utveckla ett starkt koncept för 

Kulturstråket. Ett koncept som sammanför stråkets platser och människor. Under processens gång 

har jag varit i kontakt med Stephan Hruza, verkstadstekniker, Mikael Löwinger från företaget 

Proton Engineering, Ewa Eklind Blomkvist, stadsträdgårdsmästare och Andreas Klippinge, min 

externa handledare. 

 

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES 41

  http://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a225b9b-821e-435d-80ba-f3fba09fd443/OPA_SKA.pdf?MOD=AJPERES 42
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3.2 Kulturstråket 

I mitt projekt har jag arbetat med Kulturstråket i Växjö. Ett stråk som med sin breda målgrupp har 

förutsättningar att bidra till en socialt sammanhållen stad. Det vill säga en stad där människor från 

olika sociala grupper möter varandra i det dagliga livet och på så vis får större tillit och förståelse 

för varandra.  

Efter att ha studerat Kulturstråkets platser dvs, Stadsbiblioteket, Växjö Konserthus, Växjö konsthall, 

Växjö Teater, Regionteatern Ringsberg och aktivitetsparken Spetsamossen upplevde jag ett generellt 

problem i att dess entréer och uteplatser inte speglade vad som sker på insidan av byggnaderna/

entrén till Spetsamossen. Visserligen fanns det en del konstverk utanför konsthallen och 

konserthuset men på övriga platser var dessa uterum väldigt anonyma. Sittmöblerna här fyllde sin 

funktion men inte mer än så. De inspirerade inte till den kreativitet och gemenskap som begreppet 

kultur ofta står för. Det fanns heller inget som kopplade kulturstråkets sevärdheter till varandra. (se 

bilaga C)                                                                                                                            

Med den här problematiken i åtanke bestämde jag mig för att formge en interaktionsbänk för 

stråkets uteplatser/entréer. En bänk som förenar såväl de geografiska platserna som människorna 

som vistas där omkring. Metoderna och teorierna i föregående kapitel blev utgångspunkten för min 
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skiss- och gestaltningsprocess. Det jag tog med mig från utförda fältstudier, intervjuer och research 

var följande:      

Jag vill skapa en attraktiv sittmöbel som sticker ut och är iögonenfallande  

Jag vill att sittmöbelns utformning ska uttrycka lekfullhet 

Jag vill via möbelns sittyta skapa naturliga anledningar till interaktion och nya 
möten  

Jag vill att sittmöbelns material ska vara beständiga och miljövänliga 

Jag började min process med att göra en funktionsanalys. En funktionsanalys är ett sätt samla in, 

organisera och värdera de funktioner och egenskaper som man vill att en produkt ska innehålla eller 

äga. Denna metod möjliggör att man redan från början vet vad som krävs av produkten när det 

kommer till säkerhet-, användar och produktionsfrågor. En funktionsanalys kan se ut på lite olika 

sätt. Jag har valt att klassificera mina funktioner från 1-3 där där 3 är krav, 2 är behov och 1 är 

önskemål (se bilaga D)                                          

För att gestalta den känsla jag vill att möbeln ska uttrycka gjorde jag även en Moodboard. Denna 

består av färgglada linjer, lekfullhet och rörelse. Jag har bland annat inspirerats av Londons 

tunnelbanesystem  och berg- och dalbanor, vilka utstrålar rörelse i både funktion och form (se bilaga 

E) 

3.2.1 Förening av platser 

För att bänken ska fungera på samtliga av Kulturstråkets uteplatser/entréer kommer den att göras i 

olika formationer och längder beroende på var den står. Utanför biblioteket, Växjö teater och Växjö 

konsthall där ytorna är begränsade på grund av vägar och gångar som måste hållas fria, lämpar sig 

en utsträckt/rak variant av bänken bäst. En utsträckt form kan enkelt placeras längst med en fasad 

eller ett buskage. (se orange, röd, grön färg i Fig.1). Utanför Regionsteatern, Konserthuset och i 

Spetsamossparkens entré däremot, där det finns större utrymmen att tillgå, lämpar sig mer kurviga 

varianter av bänken. Dessa platser är i behov av rumslighet och avgränsning, något som en kurvig 

form enkelt kan skapa. (se gul, lila och blå färg i Fig.1)  
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För att strukturera upp Kulturstråket och göra det mer tydligt kommer varje bänk/plats att ha sin 

specifika färgkod. Skisserna i Fig.1 är en första idé om hur jag vill att bänkarna/stråket ska 

upplevas. Färglada linjer och former som slingrar sig upp och ner ur marken, som ett broderi, en 

rörelse som pågår.                                                                                                                       

Bänkarnas uttryck och hur de ser ut kommer att vara det som förenar platserna och skapar 

attraktivitet till stråket. Det som ger stråket identitet och karaktär som gör att området känns 

inbjudande. Min målsättning är att bänkarnas färgglada kulörer och lekfulla former ska fånga 

intresse för Kulturstråket och dess sevärdheter och bidra till att fler besöker dessa platser. För att 

människor enkelt ska kunna navigera sig i området kommer vägarna mellan byggnaderna att förses 

med skyltar och kartor som hänvisar till de olika platserna. Detta kommer att länka samman stråket 

ytterligare och göra det mer promenadvänligt. 
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3.2.2 Förening av människor

En bänk är i sig en möbel som förenar människor då den är utformad på ett sådant sätt att fler än en 

person ska kunna sitta på den. Det är en möbel som är tänkt att delas. Ju fler sittplatser som finns att 

tillgå i en stad desto fler tillfällen till möten. Formgivningen av bänkens huvudsakliga funktion, 

sittytan, kommer att ha stor betydelse för huruvida ett möte kommer att uppstå eller inte. Finns det 

generöst med sittyta? Är den tilltalande att sätta sig på?  

Bänken som står utanför 
Stadsbiblioteket är ett exempel på 

en bänk som varken uppmuntrar till 
användning eller interaktion. Den är 

kort och nedsjunken i mitten vilket 
talar för att bara en person i taget 

kan sitta där. Sittytans material  i 
rostfritt stål är dessutom kallt och 

obekvämt att sitta på. 

Trots att en bänk är inbjudande och ger plats åt flera personer är det inte säkert att användarna tar 

kontakt med varandra. Av mina observationer i Växjö stad och av egna erfarenheter att döma är 

sannolikheten betydligt större att användarna väljer passivitet och abstrakta möten i mobilen 

framför ett fysiskt möte med främlingen som sitter intill. 

Avståndstagandet sker inte bara på ett psykiskt plan utan även på ett fysiskt. Om två främmande 

människor vill sätta sig på samma bänk så är det troliga scenariet att de sätter sig i var sin ände av 

bänken. Är sittytan som är ledig jämte någon för liten undviker många att sätta sig i över huvud 

taget. Detta för att inte inkräkta i personens integritet. (se bilaga F) 

Det här vill jag ändra på genom att addera en funktion i sittytan som uppmuntrar till interaktion och 

handling. Hur ska jag göra det? Det är här svaren på min intervju har kommit till användning. (se 

metoddel sid) För att ett möte ska uppstå måste det ske naturligt, inte påtvingat. Det måste finnas en 

anledning till att människor interagerar med varandra. Ett skäl till att ta kontakt.  
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3.3 Skissprocess 

Under processens gång har jag funderat mycket på vilken funktion jag kan tillföra bänken för att 

öka chanserna till möten. Hur får jag en bänk att bli en interaktionsbänk? 

Min lösning är att skapa en rörlighet eller liknande i sittytan. Något som utlöser en reaktion hos 

användarna och som öppnar upp för ett samtal mellan dom. Jag vill att bänken och hur den fungerar 

ska bli ett samtalsämne i sig. Med inspiration från berg- och dalbanor och diverse 

interaktionsmöbler började jag skissa på bänkar där sittytan på olika sätt är rörlig och påverkbar. 

Bänkar som kräver en handling av användarna. Jag var tidigt i processen inne på att sittytan ska 

bestå av mindre delar som kan skjutas ihop i olika konstellationer.  

Idéskisserna är till för att snabbt kunna dokumentera förslag och lösningar, utan krav på exakthet 

eller mått. det handlar mer om kvantitet än kvalitet.  
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Skissmodeller eller arbetsmodeller 

är enkla modeller, ofta av papp, 
cellplast eller trä. Dessa är främst till 

för att du själv ska kunna se och 
uppleva helheten i produkten som 

du arbetar med. 

Här funderade jag på att ha både fasta och rörliga 

sittplatser i en och samma bänk. Jag funderade även över 

sittytan och hur många delar den skulle bestå av och om 

användaren ska skjuta en planka i taget eller större 

sittpartier. Jag kom fram till att bänken vore enklare att 

använda och lättare att förstå ifall man skjuter större 

sittpartier. Den upplevs också tryggare och mer stabil att 

sitta på om sittytorna är mer kompakta 
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3.3.1 Stomme 

Vad gäller bänkens stomme så vill jag att den ska ha en lekfull form och en vibrant kulör. Det är den 

som kommer att synas på håll och skapa intresse för platsen. Jag har valt att konstruktionen ska 

bestå av pulverlackerade stålrör, något som för tankarna till såväl nöjesfält som lekparker.  

Från början skissade jag på kortare bänkar. Jag testade även att förse stommen med fler funktioner, 

exempelvis bord och lampor. Tankar fanns även på att bänken skulle vara möjlig att parkoppla.     

Tillslut bestämde jag mig för en enklare längre form som går upp och ner ur marken och som ger en 

illusion av att bänken pågår någon annanstans.  

Skisser i Illustrator
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3.3.2 Funktion / sittytan 

Bänkens huvudsakliga funktion sittytan, vill jag göra rörlig, men hur? För att ta reda på detta 

krävdes åtskilliga tester och mycket tålamod. Jag valde tillslut att gå vidare med Fig 5 

 

Fig 2

Infasning i träet? 
Någon form av ram 
som dras över rören?

Fig 3

Sittytan skjuts genom två 
skenor utrustade med kullager 
och/eller formsprejad glidyta? 
Den här typen av konstruktion 
skulle nöta för mycket på 
träet. Risken för att smuts och 
väta skulle hamna i spåret är 
för stor. Då konstruktionen är 
relativt dold kan den även 
vara svår att läsa av och 
förstå. 

Fig 4

Stålramar som glider på 
rören. Då metall mot metall 
inte är en bra kombo hade 
någon form av glidyta varit 
nödvändig. Det finns dock 
en risk för att friktioner och 
blockeringar uppstår när 
sittytan dras. Ett 
stålmaterial längst med 
kanten vore heller inte 
bekvämt för användaren.  

Fig 5

Sittytan rullar på rören med hjälp av 
stävrullar som är anpassade efter rörens 
diameter. 

+ Det som är bra med den här typen av 
konstruktion är att den är synlig, och därav 
lätt att förstå. 
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3.4 Gestaltningsprocess 
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För att få en uppfattning om bänkens storlek var det nödvändigt att göra modeller i skala 1:1. Jag 

började med att tillverka enklare modeller i kartong för att ta beslut angående mått och vinklar. 

Senare i processen byggdes en modell i trä för att testa bänkens funktioner: handtag, klämrisk/

rullfunktion och kapacitet. 
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Fyra testpersoner fick testa att resa sig med och utan handtag. Samtliga upplevde 
att bänkens höjd på 49 cm gjorde det relativt enkelt att resa sig utan handtag men 
att det extra stödet som ett handtag ger skulle underlätta för äldre människor. 

För att testa rullfunktion/klämrisk gjordes en funktionsmodell i skala 1:1. För att 
förebygga klämolyckor förses bygeln med en "krockkudde". Hjulet försluts på 
bägge sidor för att göra det svårt för barn att stoppa in fingrarna i konstruktionen. 
Med hjälp av krockkuddarna kommer sittytorna aldrig närmare varandra än 4 cm. 
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Bänken består av fyra sittytor i olika storlekar. Hur många som får plats på bänken beror 
på hur dessa ytor fördelas mellan användarna. I bästa fall får sex personer plats men då 
krävs det att mellanrummen mellan sittytorna används, dvs att en person får sitta lite på 
en sittyta och lite på en annan. För att stabilisera bänken krävdes ett tvärslå och ett 
stödben i mitten. Då bänken ska vara gjord i stålrör kommer en extra tyngd i mitten av 
konstruktionen att vara nödvändig.  



3.5 Slutresultat 

Bergodal består av både fasta och rörliga sittplatser. Detta är för att bänken ska vara mer tillgänglig. 

De fasta sittplatserna möjliggör att en stor målgrupp kan använda bänken medan de rörliga 

sittplatserna som förs ihop av användaren syftar till att uppmuntra till interaktion. De rörliga 

sittytorna är försedda med handtag för att man ska förstå att dessa går att dra i sidled.  

Den större fasta sittytan är utrustad med ett handtag/armstöd för att göra det enklare för äldre 

människor att resa sig. Även bänkens höjd på 49 cm är anpassad för en äldre målgrupp.  

För att förhindra klämolyckor då sittytorna skjuts har jag tillfört krockkuddar/klämskydd till 

konstruktionen. Bänkens längd blev tillslut 3,6 m varav sittytan är 2,8 m. Jag hade först tänkt att 

göra en ännu längre bänk men det hade krävt fler ben, något jag inte ville då illusionen av att 

bänken fortsätter någon annanstans då skulle gå förlorad.  

Sittytorna kan skjutas ihop i olika konstellationer. Användarna väljer hur de vill fördela sittytan 

emellan varandra. Det är upp till den enskilde individen att bestämma om denne vill ge eller ta 

plats, vara aktiv eller passiv. Bänken kräver inte interaktion av användarna, men sittytornas rörlighet 

och flexibilitet uppmuntrar till det. 
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Att ta fram en prototyp av bänken skulle enligt Mikael Löwinger kosta 8000 kr.  Vilket är ett rimligt 

pris för den här typen av bänk. Priset kan reduceras ytterligare om man väljer att ha fler detaljer 

som kan skruvas ihop istället för att svetsas. Se konstruktion och ihopsättning nedan.  

4x 2x
1800

750

300

400

90 °

stomme

1/2     +      1/2

tvärslå
skruvas fast i stommen

Ihopsatt konstruktion

För att skapa tyngd och stabilitet 
i mitten av stommen skruvas ett 
rör fast i konstruktionen 

För att konstruktionen ska vara så enkel 
som möjligt att producera och för att 
underlätta vid frakt kommer stommen att 
delas upp i fyra halvor. Dessa är valsade 
och har en radie på 400 mm. 

 Varmförzinkad och 
pulverlackerad stål
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Inför valet av material övervägde jag olika önskvärda kvaliteter som jag ville att min bänk skulle 

ha. Jag valde att fokusera på hållbarhet, praktisk såväl som estetisk, då produktens livslängd är 

avgörande för dess miljöpåverkan. Bänkens konstruktion ska vara tillverkad i varmförzinkad och 

pulverlackerad stål. Varmförzinkning av stålet utförs för att förhindra korrosion och det är en 

miljövänlig behandling som sker i enlighet med NS-EN ISO 1461. Förväntad livslängd för varmför- 

zinkade ståldetaljer är minimum 20-30 år. Ståldetaljerna kan lackeras i valfri RAL- eller NCS-färg. 

Den kulör jag har valt för min bänk är RAL 2008, en orange färg som passar bra utanför biblioteket. 

Före lackering påförs ett tunt lager zinkmanganfosfat. Detta motverkar korrosion och förhindrar 

genomträngning av syre och fukt. Polyesterlackering innehåller inga skadliga lösningsmedel vilket 

är bra för miljön och för den som arbetar med det. Lackeringen kan bättras på efterhand med 

alkydfärg.  43

Ek är ett träslag som på grund av dess halter av garvsyra, har en hög varaktighet i utomhusmiljö. 

Därför bestämde jag att bänkens sittyta skulle bestå av detta material. Ek bör inoljas två gånger per 

år för bästa skydd.  44

 

 https://vestre.com/content/uploads/2017/02/FDV_se.pdf43

  https://cdn.nola.se/wp-content/uploads/skotsel-och-underhall-nola.pdf44
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Bänken i sin rätta miljö utanför biblioteket 

4 Diskussion 

När jag nu befinner mig i slutet av resan och ska summera mina erfarenheter så är jag nöjd över vad 

jag åstadkommit. Jag anser att jag har kommit en bra bit på väg med mitt projekt men att det 

naturligtvis finns mycket som kan utvecklas och finslipas. Jag har fått en inblick i hur det är att 

jobba som produktdesigner och vad det innebär att driva ett projekt från start till mål. Det har 

stundtals varit väldigt krävande men också lärorikt och roligt. Jag har under projektets gång blivit 

medveten om mina styrkor och svagheter och vet vad jag behöver lära mig mer om i framtiden. 

Att utforma en bänk är i sig en utmaning. Att utforma en bänk för utomhusbruk, i material som 

består, och med rörlig sittyta, är en ännu större utmaning. Det har krävts mycket research och samtal 

med tekniskt kunniga människor för att klara uppgiften.  

Jag gick in i det här projektet med förhoppningen att ta fram en fullskalig prototyp i rätt material 

men insåg under processens gång att det inte skulle vara möjligt på grund av tidsbrist. Jag hade även 

planer på att utveckla samtliga av kulturstråkets bänkar men efter samråd med lärarna valde jag att 
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fokusera på en av bänkarna, närmare bestämt bänken utanför stadsbiblioteket. I min resultatdel 

berörde jag mina planer för Kulturstråket ganska ytligt. Hade jag haft mer tid hade jag velat gräva 

mig djupare i stråket och dess platser.  

Mitt fokus har sedan projektets början varit inriktat på begreppet interaktion. Målsättningen har 

varit att utforma en sittplats som bidrar till mer interaktion i det urbana rummet. Resultatet blev 

Bergodal, en bänk vars utformning och funktion är inspirerad av berg-och dalbanor. En Berg-och 

dalbana pågår hela tiden, den är i ständig rörelse. Dess form är lekfull och tilldragande och tar fram 

barnasinnet hos såväl barn som vuxna. Vid användning delar främmande människor en upplevelse 

sinsemellan. Min förhoppning är att Bergodal ska attrahera på samma sätt. Bänkens lekfulla uttryck 

och rörliga sittytor ska bidra till en bänkupplevelse utöver det vanliga. Om jag återgår till de 

aspekter/situationer som framkom genom intervjuerna på sid 10 så kan samtliga uppstå vid 

användning av Bergodal: 

Hjälpsituation: Hur fungerar den här bänken? Hur förflyttar jag sittytan så att samtliga ska få plats? 

Denna situation kan i sin tur leda till att bänkens användare samarbetar med varandra 

Oförutsedd situation: Bänkens sittytor rör på sig vilket frambringar en reaktion hos användarna, en 

reaktion som i bästa fall ger upphov till ett samtal. 

De som använder bänken delar en Gemensam upplevelse med varandra. En upplevelse som har 

överraskat dem, gjort dem irriterade eller som de har skrattat åt. Tillsammans. 

I hur stor utsträckning Bergodal kommer att bidra till nya möten och social hållbarhet återstår att se. 

Min frågeställning löd: Hur kan jag skapa en sittplats som bidrar till mer interaktion i det urbana 

rummet och samtidigt förena kulturstråkets platser med varandra? Jag anser att jag har besvarat 

frågeställningen genom att ta fram ett koncept som gör Kulturstråket till ett mer attraktivt område 

att vistas i.  
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A



 

För att undersöka vad som gjorts tidigare inom området offentliga sittmöbler, mötesplatser 
och interaktion vände jag mig till litteratur och digitala plattformar. Här hittade jag en hel del 
inspiration som sedan låg till grund för min State of the Art. Bland annat bänken Hvilan från 
Vestre.  Jeppe Heins modifierade röda bänkar i New York . Projektet Superkilen.  Play Garland 
Oosterpark av landskapsarkitektfirman Carve.  Artotek som kombinerar konst och teknik.  The 
MuseumsQuartier i Vienna och Sunset av Mary Heilmann
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FUNKTIONSANALYS

KLASSIFICERING      3 = Krav    2 = Behov   1 = Önskemål                                                                

FUNKTION KLASS                       ANMÄRKNING

äga stabilitet 3                     stadig och säker

uppmuntra handling 1

uttrycka lekfullhet 1                                     design

tåla väder 2

tillhandahålla sittplats 3                          standardmått

tåla slitage 2                       vid användning

klara miljökrav 3              återvinning/kretslopp

inneha livslängd 2                             hög kvalitet

tåla påfrestning 3                              materialval

vara underlagssäker 3

uttrycka funktion 3                 användarvänlighet

äga självklarhet 3                               förståelse

äga flexibilitet 2

vara justerbar 2                (justering av sittyta)

uttrycka kvalitet 2                                     design

klara belastning 3                              tryck/tyngd

vara servicevänlig 2               underhål, reparation

minimera spill 1    vid konstruktion/tillverkning

tilltala användare 2

maximera hållfasthet 3                                   material

synliga funktioner 2

minimera skaderisker 3             felaktiga belastningar

åldras vackert 1

uttrycka rörelse 1                    funktion och form
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