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Innehåll

Kort om tävlingen

Genomförande av tävlingen 
Tävlingen genomfördes i två steg där steg ett innebar en 
allmän tävling under 72 timmar. Därefter valdes tre förslag 
ut vars upphovsmän bjöds in att tävla i steg två. 

Inlämnade förslag
Steg ett pågick mellan den 22 och 25 oktober 2019. Totalt 
inkom 56 av juryn godkända förslag. Ett förslag inkom 6 
timmar efter deadline och togs inte upp för bedömning.

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

 Thomas Rydhagen, VD Smekab Citylife

 Camilla Wangen, Produktchef Smekab Citylife

 Hans Sjöholm, Affärsutvecklare Smekab Citylife

 Lukas Olofsson, Försäljningschef Smekab Citylife

 Ulrika Gunnman, Arkitekt SAR/MSA, sakkunnig   
 landskapsarkitektur, utsedd av Sveriges Arkitekter

 Morgan Rudberg, Arkitekt SIR/MSA, sakkunnig   
 formgivning, utsedd av Sveriges Arkitekter

Jurygruppens sekreterare har varit arkitekt SIR/MSA  
Ulrika Nero, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunktionär har varit  
Johan Brinck, Smekab Citylife. Juryn har under bedömnings-

tiden, utöver individuellt arbete för inläsning av förslagen, 
haft 2 heldagsmöten för sitt bedömningsarbete. Förslagen 
kommer att finnas tillgängliga på arkitekt.se.

Bedömningskriterier 
Jurygruppen har granskat och bedömt förslagen utifrån de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning legat till 
grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som 
ställdes i programmet. 

Steg 1
•  Visar inlevelse för hur produkterna kommer att användas  

i den tilltänkta miljön
•  Är nytänkande och visionära kring framtidens städers  

behov av möblering
• Bidrar till att skapa trivsel
• Är hållbara i ett livscykel-perspektiv
• Är utvecklingsbara

Steg 2 
•  Uppfyller funktionskrav och behov som tillgänglighet och  

användarvänlighet
• Är nytänkande avseende design
• Materialval svarar mot hållbarhets- och produktionsaspekter
• Går att genomföra

Syfte och tävlingsuppgift
 

Tävlingen har sin bakgrund i Smekab Citylife strategi att skapa fler egenproducerade produkter för en triv-
sam och trygg stad. Syftet med tävlingen var att fånga upp nytänkande idéer och visioner om framtidens 
produkter och utvecklingen av dem. Syftet var även att genom en tävling i två steg uppmuntra deltagare till 
visionär gestaltning med möjlighet till konkretisering i en eller flera produkter. Uppgiften innebar att skapa 
produkter som fyller ett behov och skapar trivsel i framtidens städer. Uppgiften ska resultera i en eller flera 
nya produkter eller i en redan befintlig produkt i ny design. 
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Juryns generella bedömning

Juryns beslut
 
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Filt till vinnare i produkttävlingen Den trivsamma 
staden. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Juryns underskrifter 
                                    
    

Tävlingen har fått stor respons och förslagen håller genomgående hög 
kvalitet i innehåll och i genomarbetade presentationer avseende både text 
och bild. De 56 godkända tävlingsförslagen visar stor spännvidd i både 
form, funktion och skala.  
 
Idérikedomen är omfattande och många inspirerande förslag till lösningar redovisas inom 
olika kategorier såsom, sittfunktion, system av produkter, produktfamilj, plantering/grönska, 
tillbehör, multifunktion, cyklism, väderskydd och produkter riktade mot barn. Flera förslag har 
integrerade tekniska lösningar såsom usb- och eluttag, solpaneler, värme och belysning.   
 

Juryn vill rikta ett stort tack till alla förslagsställare som deltagit i tävlingen. 
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Juryns underskrifter  

                                

 
      

 
 
 
 
Juryns motivering till det vinnande förslaget är: 
 
 
 
JURYNS OMDÖMEN 
 
Filt 
 
Filt har en tilltalande enkelhet, produkten blir vad du gör den till; en picknick, ett dansgolv, 
en sittyta för kompisgänget eller platsen för förskolebarnens sovstund, ett barnkalas för den 
som bor litet eller för den som vill fira i det fria.  
Filt tar tag i platsen runt omkring, aktiverar den vare sig den låga plattformen placeras i en 
park, på ett torg eller en skolgård. Filt fungerar fint på en sommargata eller i en pop-up-
park. 
 
Funktionen av en liten scen bidrar i diskussionen om vem som får ta plats i det offentliga 
rummet. Filt skapar utrymme för människors kreativitet i det publika rummet genom sin 
kvadratiska plattform med ett fåtal väl valda tillbehör. En stolpe försedd med belysning och 
högtalare samt krokar för ett flaggspel eller ett skuggande segeltak. Ett litet bord och en 
papperskorg ger bra förutsättning för en städad och trivsam plats. 
   
Förslaget visar på stor inlevelse genom redovisning av en mängd olika scenarion för hur 
produkten kan komma att användas samt dess placering i olika miljöer.  
Juryn ser även hur Filt kan komma att tilltala olika grupper i staden under olika tider på 
dygnet.  
 
Juryn ser vidare nytänkande i produktens flexibilitet och dess enkla form. Beståndsdelar som 
trä, i en konstruktion lätt upplyft från marken, med en varmförzinkad stålram, ger 
förutsättningar för hållbarhet över tid.  
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Juryns omdömen
Juryns motivering till det vinnande förslaget är:

Funktionen av en liten scen bidrar i diskussionen om vem 
som får ta plats i det offentliga rummet. Filt skapar utrym-
me för människors kreativitet i det publika rummet genom 
sin kvadratiska plattform med ett fåtal väl valda tillbehör. 
En stolpe försedd med belysning och högtalare samt krokar 
för ett flaggspel eller ett skuggande segeltak. Ett litet bord 
och en papperskorg ger bra förutsättning för en städad och 
trivsam plats.
  
Förslaget visar på stor inlevelse genom redovisning av en 
mängd olika scenarion för hur produkten kan komma att 
användas samt dess placering i olika miljöer. Juryn ser 
även hur Filt kan komma att tilltala olika grupper i staden 
under olika tider på dygnet. 

Juryn ser vidare nytänkande i produktens flexibilitet och 
dess enkla form. Beståndsdelar som trä, i en konstruktion 
lätt upplyft från marken, med en varmförzinkad stålram, 
ger förutsättningar för hållbarhet över tid. 

Genom att, förutom den varmförzinkade ytan, även erbju-
da ett antal utvalda kulörer görs Filt ytterligare attraktiv för 
olika sammanhang. Produkten kan lågmält smälta in i en 
miljö medan den sticker ut och syns i en annan kontext.

Vinnane bidrag: Filt 
 

Filt har en tilltalande enkelhet, produkten blir vad du gör den till; en picknick, ett dansgolv, en sitty-
ta för kompisgänget eller platsen för förskolebarnens sovstund, ett barnkalas för den som bor litet 
eller för den som vill fira i det fria. Filt tar tag i platsen runt omkring, aktiverar den vare sig den låga 
plattformen placeras i en park, på ett torg eller en skolgård. Filt fungerar fint på en sommargata 
eller i en pop-up-park.

Förslagsställare:

BLANK ARKITEKTER
Karl Zetterholm

Linnéa Holmberg
Maria Torrent

                                                            
I fortsatt process behöver följande  

frågor studeras vidare:

I den fortsatta utvecklingen av produk-
ten ser juryn att mått, träslag och yt-

behandlingar utreds ytterligare utifrån 
produktionstekniska aspekter. 
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Juryns omdömen
Juryns utlåtande avseende de två övriga förlagen i steg två

Den återkommande bågformen och hur den används ger 
känslan av en balansakt där även mellanrumsformerna 
framträder på ett fint sätt. 

Elegant integrerad belysning bidrar till trivsel och långbord 
är en efterfrågad produkt. Formspråket lämpar sig väl för 
upprepning såsom i räcken, cykelställ och långbord. 

Typologierna känns igen men förslagsställarna har skapat 
en hel produktfamilj i en ny snygg och välsittande kostym. 
Sammantaget ser juryn genomarbetad produktformgiv-
ning och produktfamiljens formspråk kan samspela med 
såväl äldre som helt nya miljöer.

Förslagsställare:
KROOK & TJÄDER
Joel Karlsson
John Norberg

Juryn ser inlevelse i förslaget, nytänkande och en dimen-
sion av social hållbarhet genom att användningen av en 
sittpuff samtidigt aktiverar en sammankopplad sittpuff i en 
annan del av parken, torget eller skolgården som därmed 
blir varm och signalerar och lockar med sitt ljus. 

Juryn ser utvecklingsbarhet och skalbarhet i förslaget. 
Tekniska installationer och rörliga delar riskerar dock att 
göra produkten sårbar.   

Juryn hade önskat att förslaget under tävlingens andra 
skede hade kommit en bit längre i utvecklingen från idé till 
produkt. 

Förslagsställare:
Cecilia Nerman

D’arc 
 

Juryn ser en produktfamilj som präglas av tilltalande 
enkelhet och tydlighet i möbler och objekt. En stark 
formidé som utvecklats och adderats med ett flertal 
produkter under tävlingens steg två. 

Tillsammans 
 

Syskonsittmöbeln visar på möjligheten att skapa 
trivsel och trygghet genom en varm lysande sittpuff 
som andas lekfullhet och möjlighet till interaktion. 
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Hederspris

Tävlingsförslaget med kompletterande tillbehör att addera 
till redan befintliga produkter är en rolig och smart idé som 
ligger i tiden och i linje med att barnkonventionen blir lag. 
Bidraget visar på stor inlevelse för hur stadsmiljön kan gö-
ras till en mer lekfull och inspirerande plats för barn. Juryn 
ser viss svårighet i de fall produkterna monteras på annan 
tillverkares produkt.

Förslagsställare:
OUTER SPACE ARKITEKTER
Sam Keshavarz
Fredrik Matz
Mikael Johansson

Barnbidraget 
 

Produkterna gör vägen hem från skolan eller väntan 
på bussen till en aktiv och lustfylld stund. 
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Alla inkomna förslag under  
tävlingens första steg:   

Namn på bidrag                       Förslagsställare

Origami för smått och stort Anna Östlund

UX (User Experience) Christian Lindqvist

Cirkulera
Cia Eriksson 
Daniel Berg

Arkitekterna Krook&Tjäder Uulas AB

Trivselbänk Amitis Eriksson

LJUS-TUBE Fredrik Pettersson

Meccano 1:1
Andrea Brandén 

Gustav Johansson

LHKF Linnea Fällman

SOLFJÄDER & PARAPLY Christine Göhlner-Gunnarsson

The hanging out garden of eden Victor Marx MARX ARKITEKTUR AB

Urbana möbler för alla Jenny Grettve JENNY GRETTVE STUDIO

Vält en bänk Egil Jansson

Flora Maria Walfridzon 

Lavatoio
Anna Rex 

Veronika Borg Rex 
Sanna Taune Rex 

Vardag AB

Livets träd Stefan Johansson SSOJ arkitekt illustration AB

Bivack
Peter Andersson 

Christina Nordlind Hejdenberg

TILLSAMMANS Cecilia Nerman

SQUARE
Fredrik Toller
Sara Brundin 

Fabian Lindén
Sweco
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Väpplingberg
Ola Spangen

Nina Sandersen
asasarkitektur

Honey Brita Montonen Tussilago Arkitekter

Pussel Jennifer Santos Hellgren

Bits and pieces Andreas Engberg Arkitekt & Projekt i Värmdö

Flecte Luna Helena Eriksson Studio5land

Urban ställning
Karoline Kolby

Siri Ullsfoss Afseth
 

RE:SERVOIR
Daniel Lindberg
Emma Nilsson

Blick Arkitektur AB

E-HOOK Martin Hedenström  

ELEMENTA Göran Lundqvist Sire fastigheter

Undersök Hugo Rosenlund  

Uteplatsen KAMOMA KAMOMA

Vi ses vid hörnet KAMOMA KAMOMA

Käppen Sjöblom Freij Arkitekter AB Sjöblom Freij Arkitekter AB

Lamellträ för stadsmiljö SNDC AB Majornas Grafiska AB

Light hut Shirly Holmberg  

FORTLEVA YAAM  

World Wide Vegetation Landskapsingenjören i Sverige AB  

Gör plats åt barnen Studio What the heart wants (WTHW) Studio What the heart wants (WTHW)

Ruter LINDA SANDIN UTSIKT landskapsarkitektur

Famna mångfaldet Ola Spangen asasarkitektur

D’ARC
Nina Sandersen 

Joel Karlsson  
John Norberg
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Hängbar Nevena Krilic MMX YYZ Architecture

Filt
Karl Zetterholm

Linnéa Holmberg
María Torrent

Blank Arkitekter AB 

Gränslös
Emma Nordhamn
Biljana Janjusevic

 

Ladda inför framtiden genom 
hållbarhet, konst och hem-
känsla - för en trivsammare 
och tryggare vardag!

Studio Nypon Studio Nypon

Förälskad i Februari Henrik Larsson  

Barnbidraget
Sam Keshavarz

Fredrik Matz
Mikael Johansson

Outer Space arkitekter 

Älgen
Alexander Sanning

Sofia Sanning
 

Trivsamma moduler
Aldina Eriksson

Carlos Ruiz-Alejos
 

Fotriktig
Oscar Forsman

Linnéa Lundström
 

Små kurvor med stor variation Jessica Erlaskog  

Rudera Elin Samuelsson Samuelsson Vilkensen AB

Länkar i stål och betong Dreem arkitekter Dreem arkitekter

Reflexion
Elin Samuelsson

Alexander Sivervall
Samuelsson Vilkensen AB

Bouba-Volym-Effekten Susanne Sibinska Taieb  

Värmesvampen
Bianca Cruzeiro 

Nina Taghavi
 

en droppe i taget Cy Siesjö  

Grön arkad-skön stad
Signe Winkler 

Sebastian Mardi
 

Sverige är kallt, och vi behöver 
värme

Maria Östlund 
Henry Larsson

 

Plockepinn
Helena Johansson

Åsa Lindberg
Spectrum


