
Sverige har kallats världens ensammaste folk. Och även om det 
kanske inte stämmer så kan det vara lätt att uppleva en känsla 
av ensamhet i den alltmer stressade vardag som många lever 
i. Kanske känns steget långt att stanna upp och prata med en 
främling? Kanske känns hösten och vintern som en enda lång 
sträcka av mörker och kyla?

Men tänk om du kunde kommunicera med andra och 
uppleva en gemenskap men på dina egna villkor. Utan krav 
på motprestation eller kommunikation öga mot öga. Istället 
bara delta i en varm gemenskap med en främling, för ett kort 
ögonblick eller en längre stund. Ni kanske inte träffar varandra 
fysiskt men får ändå en känsla av att ni är TILLSAMMANS.

TILLSAMMANS är en sittmöbel med inbyggd belysning och 
uppvärmning som aktiveras när någon sätter sig på den. Det 
unika med TILLSAMMANS är att den är sammanlänkad med 
sina syskonmöbler som tillsammans skapar ett system av 
sittplatser som aktiveras när någon använder dem. 

Du kan alltså befinna dig i ena änden av exempelvis en park 
där du sätter dig på TILLSAMMANS, i samma stund aktiveras 
även en syskonmöbel och börjar lysa och värmas upp. På så sätt 
upplever andra människor i parken hur sittmöbler tänds upp 
och en känsla av gemenskap skapas. Nu kan även någon annan 
sätta sig en stund på en varm, lysande möbel och samtidigt 
tänka att någonstans sitter det någon tillsammans med mig. 
Tanken är att skapa en kedjereaktion där en ny möbel tänds för 
varje ny person som sätter sig. Ju fler som deltar desto större 
gemenskap.

TILLSAMMANS går även att placera mer samlat beroende 
på vad man vill uppnå. På en skolgård kan man till exempel 
placera TILLSAMMANS i en grupp för att skapa en gemensam 
sittyta med en rolig effekt. På en plats där man vill öppna 
upp för möjliga samtal kanske man sätter två TILLSAMMANS 
bredvid varandra för att man som vänner kan värma varandras 
sittmöbel.

Motto: TILLSAMMANS

TILLSAMMANS
Vad är Tillsammans?

TILLSAMMANS aktiveras när någon sätter 
sig, den värms upp och tänds. Samtidigt 
skickas en signal till en syskonmöbel som 
gör samma sak och en länk har skapats.

TILLSAMMANS sittmöbel är 
sammanlänkad med sina syskonmöbler 
som tillsammans skapar ett system av 
sittplatser. 

Kanske ser någon annan person att 
möbeln lyser och är varm och väljer att 
sätta sig för en stunds gemenskap. Då 
vaknar ännu en syskonmöbel till liv.

Hållbarhet ur flera aspekter

RAL 4010 - Telemagenta 

Föreslagna färger

RAL 6018 - Yellow green

RAL  1021 - Colza yellow

RAL 3020 - Traffic red

RAL 2008 - Bright red 
orange

RAL 5021 - Water blue

Vid framtagandet av sittmöbeln har det varit viktigt att de material den i huvudsak 
består av ska vara möjliga att återvinna. Till största del består sittmöbeln av stål. Stål 
är möjligt att återvinna om och om igen vilket är positivt ur miljösynpunkt. Möbeln 
är tänkt att pulverlackeras i olika färger med ett pulverlack fritt från lösningsmedel 
vilket är mer skonsamt för miljön. Det är också en fördel att Smekab redan producerar 
ett stort antal produkter i stål vilket gör möbeln enkel att införliva i den befintliga 
produktionen. 

Innerdelen av sittmöbeln föreslås kläs med bio-polyeten. Det är ett material framtaget 
ur förnyelsebara råvaror och är även möjligt att återvinna när produkten uppnått sin 
livslängd.

Tanken bakom sittmöbeln är att bidra till social hållbarhet i form av att ge möjlighet 
till en självvald gemenskap där var och en deltar på sina egna villkor. Möbeln kan också 
ge upphov till spontana leksituationer där samspelet mellan flera möbler skapar ett 
roligt inslag för barn i stadsmiljön.  

Möbeln har också potential att tilltala en stor grupp av människor i olika åldrar. Barn 
för lekbarheten, ungdomar för möjligheten att kunna sitta och hänga i grupp på 
en varm plats i det offentliga rummet som inte kostar pengar. Vuxna och äldre ges 
möjlighet till social samvaro utan förpliktelser. 

Möjlighet finns att färgsätta möbeln genom pulverlackering av 
ståldelarna. Som förslag finns 6 stycken färger men det är möjligt för 
kunden att välja färg fritt och anpassa till specifika projekt.

TILLSAMMANS är en sittmöbel med inbyggd belysning och uppvärmning som aktiveras när 
någon sätter sig på den. 

Hur fungerar den?



Konstruktion, design & tillverkning

TILLSAMMANS

TILLSAMMANS fungerar i 
alla möjliga miljöer och är ett 
kul inslag i stadsmiljön både 
på vintern och på sommaren!

Motto: TILLSAMMANS
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Utvecklingsmöjligheter
Det finns möjlighet att utveckla sittmöbeln med fler storlekar 
och skapa en hel möbelfamilj. Förslagsvis kan ett första steg 
vara att skapa en stor sittmöbel för flera personer. Vill man 
även här bygga in en typ av gemenskapstanke som kan fungera 
även om möbeln står enskilt så skulle man kunna programmera 
lastcellen så att den endast ger signal om att starta ljus och 
värme om man uppnår en viss vikt på sittytan. Då skulle det 
krävas att man till exempel är minst två personer för att möbeln 
ska aktiveras. Eller så väljer man att koppla samman även en 
större sittmöbel i ett system med andra sittpuffar. 

Möblerna kan också kompletteras med tillval av exempelvis 
handtag för ökad tillgänglighet eller USB-portar för möjlighet 
att ladda telefonen.

Som en utveckling av TILLSAMMANS kan en större variant 
skapas som är tänkt att användas av flera personer. En sådan 
modell föreslås vara 1,4 m i diameter.

Styrning av ljus & värme
För att sittmöbelns värme- och ljussystem ska fungera så 
behöver den ha en inbyggd smarthet. 

För att sittmöblerna ska fungera tillsammans behöver de 
vara sammankopplade för att kunna skapa olika scenarier. 
Det krävs därför ett elektronisk styrsystem (till exempel 
en duc- digital undercentral) som förslagsvis placeras i ett 
elskåp i anslutning till pallarna. Styrsystemet kan sedan 
programmeras så interaktionen mellan möblerna beter sig 
som man önskar.

Det går exempelvis att programmera in att den puff som 
tänds först i sekvensen (efter att någon valt att sätta sig på 
en av möblerna) skiftar utifrån ett valt intervall - till exempel 
dags- eller veckovis. Detta ger en fördel av att man inte nöter 
på samma kopplingar varje gång. 

Till exempel skulle möbeln som ligger sist i sekvensen 
aktiveras minst antal gånger på grund av att det kanske inte 
är så troligt att alla möbler används varje gång. Fördelen 
med att styra systemet till att koppla i olika sekvenser 
(olika dagar/veckor) är också att det ger en högre grad av 
lekbarhet. Att sätta sig på en sittmöbel och inte veta vilken 
som blir nästa att tändas upp kan vara ett spännande inslag 
för barn i stadsmiljön och ge upphov till spontan lek.

Sittmöbeln består till största del av stål och utgörs av en 
sittyta, en ram och en sockel. Dessa kan pulverlackeras i valfri 
färg. 

Innerdelen består av bio-polyeten som är framtaget från 
förnyelsebara råvaror och möjligt att återvinna. Bio-polyeten 
är ett genomskinligt material som tål temperaturer ner till 
-60˚C, vilket gör att den lämpar sig bra för utemiljö. 

Under sitsen placerar man en värmekabel jämnt fördelad över 
ytan. Eftersom sitsen är i metall sprider den värmen bra över 
hela sittytan. Exempel på värmekabel som kan användas är till 
exempel nVent RAYCHEM EM2-MI som är en värmekabel med 
en konstant uteffekt, avsedd för enkel och effektiv avisning 
och snösmältning. Värmekabeln sätts fast med fästband 
under sitsen.

Inuti möbeln placeras en ljuskälla och ett styrsystem som 
reglerar sittpuffens värme och ljus.

För att underlätta tillverkningen utformas alla sittmöbler på 
samma sätt oberoende av färg. För att få olika färg på ljuset 
används färgade lampor istället för att färga in plasten vilket 
ger en enklare tillverkningsprocess. Möjlighet finns då också 
att välja ett ofärgat ljus om det passar bättre in på den tänkta 
platsen.

För styrning av värme och ljus finns flera möjliga alternativ. Ett 
alternativ är att montera in en lastcell i sittmöbeln. En lastcell 
känner av förhållandet mellan två punkter. När förhållandet 
ändras kan den skicka signal om att slå på ljus och värme. 
Antingen bygger man in lastcellen i sitsen där den känner 
av en rörelse när någon sätter sig. Alternativt sätter man 
fötter på pallen med inbyggda lastceller så att sittmöbeln 
fungerar som en våg där lastcellerna i fötterna känner av en 
tryckförändring när någon sätter sig.

Ett annat alternativ på lösning där man slipper en fjädring 
i pallen är att placera en närvarogivare på möbeln som 
känner av rörelsen när någon sätter sig på pallen. Denna 
skulle förslagsvis placeras i möbelns sockel för att inte synas 
så mycket. Viktigt är också att närvarogivaren täcker in 
hela pallen så att det inte spelar någon roll från vilket håll 
man sätter sig. För att undvika att möbeln tänds upp bara 
om någon går förbi bör närvarogivaren endast aktiveras 
på ett visst avstånd. För att undvika att värme och ljus 
stängs av om man sitter still för länge kan man använda 
en frånslagsfördröjare som programmeras exempelvis till 
10 minuter så att stolen fortsätter lysa och värmas upp 10 
minuter efter att man rest sig eller rört sig senast.
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Skala 1:10/A1, 1:20/A3

TILLSAMMANS sedd framifrån. TILLSAMMANS i genomskärning.

Sittyta i pulverlackerat stål.

Värmekabel jämnt fördelad 
under sitsen.

Innerdel av genomskinlig 
bio-polyeten.

Inuti möbeln finns en 
ljuskälla och ett styrsystem.

Ytterdelen av möbeln 
består av stålribbor 
fastsatta i en ram. Med 
jämna mellanrum finns 
släpp där innerdelen av 
möbeln syns och där det 
släpps igenom ljus.

Sockel av pulverlackerat 
stål.

För av- och påslagning 
av värme och ljus kan 
antingen en närvarogivare 
placeras runt möbelns 
sockel, alternativt 
monteras fötter med 
inbyggda lastceller fast 
under möbeln.

Ram i stål som hjälper till 
att hålla innerdelen av 
möbeln på plats.

För att sittmöblerna ska fungera tillsammans behöver de 
vara sammankopplade för att kunna skapa olika scenarier. 
Det krävs därför ett elektronisk styrsystem som förslagsvis 
placeras i ett elskåp i anslutning till pallarna.

Skala 1:10/A1, 1:20/A3


