
DESIGN-
TÄVLING

Arkitektur
– mer än 
bara yta

Formge en egen möbel



DESIGN   TÄVLING

SYFTE / Att lyfta vikten av att satsa på inred
ningsarkitektur, lokala företag och svensk design  
då vi upplever att det många gånger saknas för
ståelse kring inredningsarkitekturens betydelse för 
helheten i olika projekt. Genom att belysa svenska 
studenters och företagens kapacitet och förmåga 
att lösa komplexa uppgifter genom funktionell 
design vill vi bidra till ökad kunskap i ämnet.

VILLKOR / Prototypen tillfaller vinnaren som 
även behåller upphovsrätten. Vinnaren utses och 
presenteras i april 2020. Övriga tävlingsförslag och 
tillhörande modeller ställs ut och publiceras under 
augusti 2020 i samband med Arkitekturveckan.

MÖBELPRODUKTION SPONSRAS  
AV / JSB, Blå Station och Möbelform i Blekinge

IDE / Genom denna tävling vill vi lyfta vikten av: 
funktionalitet, genuint hantverk, kvalitet, återbruk, 
cirkulär ekonomi och lokal tradition i en modern 
tappning. 

UPPGIFT / Att formge en välkomnande tapet
serad bänk för offentliga interiörsammanhang som 
även skulle kunna fungera utomhus utfört i andra 
material. Enkel och funktionell i sig själv, identitets
skapande som system och i de sammanhang den 
placeras i. 

VIKTIGA BEGREPP ATT FÖRHÅLLA 
SIG TILL / Funktionell bänk/bänksystem /  
Repetitiv karaktär / Tålig / Taktil / Mjuk och välkom
nande / Hållbar / Destruerbar (”Cradle to Cradle”) / 
Tolkar Blekinges DNA

MATERIAL / Trä eller andra traditionella 
möbelmaterial i kombination med tapetsering.

TÄVLINGSBIDRAG / Max 5 sidor med 
följande innehåll: Skisser med kort förklarande text 
kring formidén & tolkning av uppdraget / Material
beskrivning (moodboard) / Ritning (inklusive 1 
ton  givande detalj) / Visualiseringsförslag: minst tre 
perspektivskisser / Produktionsteknik, modell skala 
1:5 eller annat som kan vara relevant för förslaget

TÄVLINGSFORMAT / PDF i liggande 
A3format (max 5 sidor) + Stående A1 till sommarens 
utställning. Filer skickas i komprimerad mapp med 
namn efternamn_förnamn (via Sprend) och får 
innehålla högst 500 MB.

FÖRSLAGEN SKICKAS SENAST  
1 MARS 2020 TILL / Stadsbyggnads 
avdelningen, emina.kovacic@karlshamn.se.  

JURY / Thomas Sandell, arkitekt / Johan Lindau, 
CEO Blå Station / Lisa Hilland, designer / Emina 
Kovacic, stadsarkitekt & initiativtagare

KONTAKTPERSON PÅ KONSTFACK / 
Rebecca Ahlstedt

TÄVLINGSPERIOD / December 2019 till och 
med februari 2020

JURYARBETE / Mars 2020. Vinnaren utses 
mars 2020.

PROTOTYP TILLVERKAS / April 2020
maj 2020

UTSTÄLLNING AV SAMTLIGA  
FÖRSLAG I SAMBAND MED ARKI-
TEKTURVECKAN I KARLSHAMN / 
Vecka 35, 2020

Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamn utlyser, i samarbete med Blå Station och  

Möbelform i Blekinge AB en tävling där du som Konstfacksstudent får möjlighet att 

tävla om att formge en möbel anpassat för offentliga sammanhang. Vinnande förslag  

utses av nedanstående jury och en fungerande prototyp tillverkas av Blå Station  

i samarbete med Möbelform i Blekinge. 


