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Tävlingsuppgiften
Forbo Linoleum inbjöd i november 2001 till en allmän tävling om konstnärligt och
arkitektoniskt intressant, innovativ och idérik användning av linoleum, i synnerhet Forbos
Marmoleum/Artoleum.

Tävlingsförslaget skulle avse någon av tre klasser:

• Vardagsanvändning

• Fantasi/fyrverkeri

• Nya användningsområden

Inlämnade förslag
Vid tävlingstidens slut den 2 april 2002 hade 93 tävlingsförslag lämnats in. Ytterligare tre
förslag var inlämnade efter detta datum, och godkändes därför inte för bedömning.

Juryn
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury, bestående av

Lars-Ivar Norén Forbo Linoleum AB
Ola Hermansson Forbo Linoleum AB
Kerstin Berg arkitekt SAR, utsedd av SAR
Karin Tyrefors arkitekt SIR, utsedd av SIR

Thomas Nordberg, SAR Tävlingsservice, har varit juryns sekreterare.

Göran Larsson, Forbo Linoleum AB, har varit tävlingsfunktionär.

Förslagens inriktning
De 93 tävlingsförslagen visar en mycket stor spridning i inriktning. Att dela in dem i de tre
angivna klasserna - vardagsanvändning, fantasi eller utveckling av materialet – för inbördes
jämförelse visar sig vara lättare sagt än gjort. Många förslag är svåra att entydigt kategorisera
på detta sätt. Av dem som själva angivit vilken klass förslaget avser har några t o m för
säkerhets skull lämnat samma förslag i två olika klasser. Detta har nu juryn inte sett som
något problem – de angivna tävlingsklasserna var främst ett försök att något strukturera den
vida tävlingsuppgiften och ge de tävlande några trådar att börja nysta i.



En gruppering av förslagen utifrån deras faktiska inriktning ger ett tiotal olika grupper:

• Hel inredning, t ex nr 16, 28,29
• Fast inredning/väggmaterial/socklar, t ex nr 1,9, 17,18, 26, 43, 50, 58, 59, 73, 80, 92, 93
• Golvelement/plattor, t ex nr 5, 20, 23, 25, 48, 87
• Lösa möbler, t ex nr 3, 7, 8, 27, 47, 60, 62
• Läggning i mönster, t ex nr 2, 22, 35, 37, 40, 44, 49, 65, 71, 76, 83, 86
• Påtryckta mönster, t ex nr 11, 53, 54
• Fantasi, kläder/assessoirer, t ex nr 19, 24, 55, 72, 90
• Renodlad utveckling av linoleummaterialet, t ex 21, 68
• Övrigt, nr 38

Juryn har inte gjort någon rangordning mellan dessa grupper.

Juryns bedömningskriterier
I enlighet med tävlingsprogrammet har juryns bedömning av tävlingsförslagen och fördelning
av prissumman baserats på förslagens konstnärliga och arkitektoniska kvalitet,
innovationsgrad samt idérikedom. Vid fördelningen av prissumman har viss hänsyn tagits
även till originalitet och användbarhet/funktionsduglighet (det senare ej tillämpbart vid
bedömningen av ”fantasi-förslagen”).

Materialgivna förutsättningar
En självklar utgångspunkt för bedömningen av en tävling om linoleumets möjligheter är att se
om och hur tävlingsförslagen utgår från och tar hänsyn till linoleummaterialets inneboende
egenskaper. Förslag som inte bedömts uppfylla elementära krav i detta avseende har juryn
inte ansett sig kunna belöna, oavsett vilka kvaliteter de i övrigt visar.
Åtskilliga förslag bygger till exempel på linoleum med exponerade kanter. Juryn bedömer
detta som olämpligt eftersom den bärande juteväven inte i längden tål att ligga oskyddad.
Materialet har heller aldrig varit avsett att användas på detta sätt. Tyvärr har ingen tävlande
sökt lösa detta problem.

I tävlingsprogrammet angavs att i första hand Forbos Marmoleum/Artoleum skulle användas.
Det var dock tillåtet att föreslå andra färger, strukturer eller materialegenskaper. Flera
tävlingsdeltagare har utnyttjat dessa möjligheter, t ex genom att använda sig av andra av
Forbos linoleumprodukter. Tävlingsförslagen har på detta sätt givit Forbo intressant
information om arkitekternas prioriteringar.

Användbarhet/funktion
Användbarheten och funktionsdugligheten har av juryn bedömts utifrån respektive förslags
inriktning och förutsättningar. I fall där linoleum applicerats på annan produkt/material avser
bedömningen helhetsresultatet.
Att fantasi-förslagens praktiska användbarhet inte har prövats ligger i sakens natur.

Konstnärlig kvalitet/Innovationsnivå/Originalitet
Störst vikt har juryn lagt vid förslagens konstnärliga kvalitet och innovationsnivå.
Juryn har i dessa avseenden framför allt önskat premiera förslag med en stark bärande idé och
egenart, som visar nytänkande och inte upprepar gamla idéer, alternativt använder gamla idéer
på ett nytt och spännande sätt. De flesta förslagen med sådana kvaliteter har juryn funnit i
grupperna ”mönsterläggning”, ”mönstring av materialet”, ”utveckling av materialet” och
”fantasi-användning”.

Inom grupperna som visar inredningar eller möbler finns flera förslag som i sig är
genomarbetade och vackra men som egentligen inte bjuder på något nytt, t ex nr 29, 58, 63.



Juryns beslut

En prissumma om 200 000 kr stod till juryns förfogande för priser och belöningar.
Juryn har enhälligt beslutat följande fördelning av prissumman:

1:a pris, 75 000 kr, till förslag nr 83 ”Plattor”, för dess enkla och användbara kollektion av
plattor för kreativ mönsterläggning - så självklar och ändå en produkt som hittills saknats.

Det vinnande förslaget ”Plattor” visar en serie 3-, 4- och 6-kantiga plattor, måttanpassade för
att kunna kombineras i ett oändligt antal mönster. Plattorna läggs utan svetsning. Systemet är
enkelt och användarvänligt, mycket användbart och ger möjligheter att använda befintliga
mönster på nya sätt. Ett förslag som bekräftar tävlingsprogrammets övertygelse att
möjligheterna med linoleum ännu inte är uttömda.

delat 2:a pris om 30 000 kr vardera:

nr 2, ”Lek & allvar”
och
nr 40, ”Pictoleum” för deras kreativa förslag till piktogram i golvytan som alternativ till
väggmonterade skyltar, t ex för att underlätta orientering

samt

nr 43, ”Uppåt väggarna (I)” för dess färgsprakande och lustfyllda förslag till mönstrad
linoleum för väggbeklädnad

delat 3:e pris om 20 000 kr vardera:

nr 21, ”Pin Up” för dess nyskapande förslag att med spårfräsning i linoleummattan skapa
väggmaterial med reliefverkan

nr 38, ”På spåret av blind tillfredsställelse” för dess förslag att med i linoleumgolv inlagda
taktila ledlinjer öka orienteringsmöjligheterna för synskadade.

Juryn har därutöver beslutat tilldela följande fem förslag hedersomnämnande:

nr 49, ”I alla rum” för dess enkla och sparsmakade mönsterläggning

nr 53, ”Mönster” för dess återuppväckande av gamla traditionella mönstertryck

nr 54, ”Kusin Komposit” för dess vackra förslag till ny kollektion, anpassad till naturmaterial



nr 55, ”Lekfull utan begränsning” för ett med elegant resultat genomfört experiment att
skapa kläder i linoleum

samt

nr 84, ”Vit” för dess kreativa idé till teknisk lösning av tillverkning av helt vit linoleum
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