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Information och 
tävlingsregler – Upcycle 
challenge
Sysav Utveckling AB 
VA Syd 
Sustainable Business Hub 

DELAD ENERGI 
ÄR DUBBEL ENERGI
Urban symbios lyfter Malmö 



INFORMATION OCH 
TÄVLINGSREGLER

UTMANINGAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL
• att skapa något helt nytt från återbruka-

de material. Produkten ska fylla en funktion
och kan bli allt från ett halsband till en möbel
och allt där emellan. Rena konstverk godtas
inte.

• att kunna skapa något med kommersiella
möjligheter, alltså något som känns attrak-
tivt och därmed kan säljas. Det görs ingen
bedömning av hur mycket produkten poten-
tiellt skulle kunna säljas för, utan endast om
den upplevs som säljbar eller inte.

• att endast använda material från återvin-
ningscentralerna för att skapa en produkt.
Delkomponenter, såsom spikar, muttrar färg,
tyg och tråd får köpas nytt.

• att produkten ska vara lätt att plocka isär,
när den förbrukats och inte längre ska an-
vändas. 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.

BEDÖMNINGSKRITERIER
För att bidraget ska kunna delta i tävlingen 
ska det av juryn bedömas uppfylla en praktisk 
funktion, dvs rena konstverk bedöms inte. Där-
utöver bedöms följande:

1. Bidraget ska vara säljbart

2. Bidragets designvärde

3. Bidragets anpassning för återvinning, dvs
det ska gå att plocka isär delkomponenter

4. Finns det möjlighet till volym?

Bedömningspunkterna är viktade så att de kan 
ge följande poäng:

Punkt 1 – max 10 poäng 
Punkt 2 – max 10 poäng 
Punkt 3 – max  8 poäng 
Punkt 4 – max 5 poäng

23 aug 
kl. 08.30-15.30

Introduktionsdag 
på STPLN, Malmö

30 aug kl. 12.00

Tävlingsbidrag ska 
vara inskickade

2-16 September

Produkterna ställs 
ut på STUDIO

26 aug kl. 08.30

Samling på Norra 
Hamnens ÅVC för 
materialinsamling

2 sep 
kl. 12.00-15.00

FINALDAG

DATUM OCH TIDER FÖR TÄVLINGEN
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Bilaga 6 - Samtycke för regler och fotografering under tävlingen Upcycle Challenge



TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
•  Återvunnet material ska utgöra 

tävlingsbidragets funktionskomponenter.

•  Den slutgiltiga produkten ska vara flytt- och 
transporterbar. 

•  Nödvändiga tillägg får kosta max 200 kr och 
ska redovisas vid inlämning (kan vara spik, 
skruv, färg, tråd och tyg.)

JURY

Juryn består av:

•  Carin Hernqvist, Återskapa

•  Yasemin Arhan Modéer, The Bridge

•  Jens Thulin, Godsinlösen Nordic

•  Simon Skoogh, IKEA

•  Savita Upadhyaya, VA SYD

REGLER FÖR JURYN
•  Juryn utser 1:a pris och beslutet kan inte 

överklagas. 

•  Endast juryns ledamöter får närvara under 
bedömningen och diskussionerna sker under 
tystnadsplikt. 

•  Juryns utlåtande ska innehålla allmänt 
omdöme och ett omdöme med referens till 
bedömningskriterierna.

•  Juryn ska också lämna en rekommendation 
till vidare bearbetning eller förbättringar till 
alla tävlande. 

RÄTTIGHETER TILL PRODUKTEN
Laget som helhet innehar rättigheten till produk-
ten och kan hämta den efter avslutad tävling och 
utställning. 

ÖVRIGT ATT FÖRHÅLLA SIG TILL
•  Elektriska delkomponenten (produkten) är 

endast tillåten i användning i sin helhet

•  Inköp av kompletterande material ska ha 
CE-märkning

•  Byggkomponenter från Malmö Återbruks- 
depå rekommenderas

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Linda Stafsing,  
Sustainable Business Hub 
tävlingsledare 
Linda.stafsing@sbhub.se 
072-356 80 00

Per Flink, Sustainable Business Hub 
per.flink@sbhub.se 
076-634 75 12

Carina Eklund, Sysav Utveckling AB 
carina.e.eklund@sysav.se  
040-635 22 12

Savita Upadhyaya, VA SYD 
Savita.upadhyaya@vasyd.se 
040-635 01 34
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