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Urban symbios lyfter Malmö

Bilaga 5 – Tävlingen Upcycle challenge – trash to treasure
För att visa på potentialen för prylar
och material som skulle kunna
återbrukas genom upcycling
arrangerade projektpartners inom AP2
en regional tävling för studenter på
eftergymnasiala utbildningar inom
konst och hantverk. Som stöd och
inspiration i arbetet före och under
tävlingen anlitades Malmö Upcycling
Service (M.U.S.) som externa resurser.
M.U.S. har ett stort nätverk inom
återbruksnätverket vilket var värdefullt
att få tillgång till. Tävlingen utlystes i
juni 2019 och spreds via lärare,
studentkårer, STPLN, M.U.S.,
Form&Design Center samt sociala
medier. 18 personer, främst från
högskolor och universitet, anmälde sig
till tävlingen som skulle genomföras i
lag. Totalt tävlade 8 lag.

Figur 1. Informationsposter.

Utmaning och bedömningskriterier
De tävlande skulle under en vecka (måndag till fredag) skapa något helt nytt från
återbrukade material. Det var endast tillåtet att använda material från återvinningscentralerna
för att skapa en produkt. Delkomponenter som spikar, muttrar, färg, tyg och tråd fick köpas
nytt. Produkten skulle vara lätt att plocka isär när den förbrukats och inte längre används.
Laget måste noggrant tänka igenom hur man monterar produkten för att alla delkomponenter
lätt ska gå att plocka isär som ett led i den cirkulära ekonomin. Dessutom bedöms om
materialet från ÅVC som laget har valt går att skala upp och få volym i en produktion. Mycket
stor hänsyn tas till produktens möjlighet att sälja i bedömningen.

Introduktionsdag
För de tävlande började allt med en introduktionsdag på STPLN i Malmö för att samla
gruppen och ge möjlighet för dem att lära känna varandra. Det hölls inspirationsföreläsningar
av Sysav, IKEA och M.U.S. ÅterSKAPA och M.U.S. höll i workshops. Dagen slutade med
lagbildning och information om hur det skulle gå tillväga att hämta material på ÅVC.

Hämtning på ÅVC och arbete i verkstad
Sysav hade i förväg sorterat ut material genom att uppmana besökare på ÅVC i Norra
Hamnen att i stället för att slänga prylar/material skänka dem till tävlingen. Det var ett
axplock av allt som kommer in till en ÅVC. Valet av material var begränsat till trä, metall,
brännbart restavfall, kakel/klinkers och hårdplast. Elektronik uteslöts av säkerhetsskäl.
Det hade skett en del stölder på ÅVC veckan före tävlingen (från det material som skänkts till
tävlingen). Det resulterade i att en del material försvann och Sysav var tvungna att sätta in
extra resurser som kunde övervaka materialet samt hjälpa till att uppmana till att lämna
material istället för att slänga. Det gav en viktig insikt om att mycket material slängs som
faktiskt har ett värde för någon annan.
Under tävlingsveckan hade de tävlande full tillgång till Malmö Universitets (MaU) verkstad
och dess utrustning inklusive handledare från MaU på plats under arbetstid. Det fanns också
andra handledare och ett löpande schema upprättades: M.U.S., en möbeltapetserare, samt
personal från Enheten för design (MaU). Tanken var att det skulle vara någon på plats hela
tiden för extra stöd åt tävlingsdeltagarna. När tävlingstiden var över flyttades alla verken över
till STUDIO på Nordenskiöldsgatan i Malmö.

Figur 2. Bilder på det så kallade Återbrukshuset på ÅVC N Hamnen där material till tävlingen
samlades in och deltagarna sedan fick välja ut vad de ville jobba med.

Finalen
För att skapa mer stämning kring tävlingen samt att fler fick kännedom om den hölls finalen
inför publik på STUDIO i Malmö den 2 september 2019. Det var ca 90 personer i publiken,
inklusive tävlande och tävlingsarrangörer.
Varje lag fick fem minuter till att pitcha sitt verk inför publik och en jury vilket gav laget
möjlighet att förklara sina tankar bakom verket och hur processen fortlöpt under veckan.
Juryn bestod av fem personer som arbetar inom verksamheter med tydligt hållbarhetsfokus;
ÅterSKAPA, The Bridge, Godsinlösen Nordic, IKEA och VA SYD. Juryn hade förberetts
genom att få tävlingsinstruktioner och regler på förhand. Fredag eftermiddag när alla
inlämningar skickats in, mejlades materialet ut till juryn så att de skulle ha tid att titta igenom
alla inlämningar innan finalen. Efter pitchningarna fick juryn tid att diskutera igenom alla
presentationer för att sedan ge poäng. Juryn fick i uppgift att välja ut 1: a, 2: a och 3: e pris
samt motivering till varje pris. Viktigt att tänka på om Upcycle Challenge ska arrangeras igen
är att juryn hade behövt mer tid före finalen för att prata ihop sig, och efter pitchningarna för
att kunna ge mer utförliga motiveringar. I tävlingsdeltagarnas utvärdering kom det även fram
att alla lagen ville få bedömning och feedback på sina verk.

Kommunikation
Både tävling och final hade kommunicerats ut i olika mediekanaler och sammanhang av
tävlingsarrangörerna. Sveriges Radio P4 Malmöhus gjorde direktsändning från arbetet i
verkstaden på MaU och intervjuade tävlingsdeltagare och arrangörer. Finalen fick också stort
utrymme med helsidesuppslag och mycket bildmaterial i regionens största tidningar. Det har
också varit mycket bra att ha med en fotograf genom hela processen (kommunikatör på
Malmö Stad). Det resulterade i en kort film (ca 2 min) med intervjuer av deltagarna och
tävlingsarrangörerna. Dessutom togs professionella bilder av alla bidragen.

Figur 3. Alla tävlingsbidrag från Upcycle challenge under utställningen på STUDIO

Utställning
Efter avslutad tävling stod alla tävlingsbidrag kvar på STUDIO i två veckor. M.U.S. hade fått
uppdraget att designa utställningen inklusive information om vad prylen/materialet hade varit
innan det fått ny form och design. Efter två veckor på STUDIO transporterades allt till Sysavs
hörsal för ytterligare utställning i en månad och därefter till VA SYD under en vecka. Första
pris ställdes också ut under Delad Energis slutkonferens i Malmö 23–24 oktober.

Prisresor
Som inspiration och fördjupning arrangerade Sysav Utveckling studieresor som pris till 1: apristagarna (Hamburg) och till 2: a och 3: e-pristagarna (Göteborg).
Studiebesöket till Göteborg gick till Kretsloppsparken Alelyckan den 1 oktober. Under dagen
ingick bland annat kunskapsutbyte med Fixoteket och Returhuset samt en guidad visning av
utställningen Ocean Plastics på Röhsska muséet.
Studiebesöket i Hamburg den 14–16 oktober började med utbyte av erfarenheter och tankar
med lärare och studenter involverade i det internationella projektet REPAiR på Hafencity
Universität. Studiebesök med fokus på återbruk och avfallsminimering i Altona- och
Ottensen-stadsdelarna gjordes liksom besök på utställningen Social Design på Museum für
Kunst und Gewerbe.
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