
 

 
Uppsala Stadsmission Designpris 
Formge en produkt och få ut den i produktion! 
 
Bakgrund 
 
Designpriset ska göra det möjligt för icke etablerade designers (studerande och 
nyutexaminerade studenter) att få ut sina idéer i ett kommersiellt sammanhang, 
samt främja Uppsala Stadsmission med sitt mål att skapa långsiktiga 
arbetstillfällen inom vårt sociala företag Hantverksslussen. 
 
Vinnaren av Designpriset 2018 
 
Hannes Åström, vann designpriset 2018 med förvaringsmöbeln Aperio: 
 
“För mig är det viktigt att källsortera. Jag såg en funktion för den här produkten 
och formgav den efter mina behov. Formatet på Aperio gör den lättplacerad i 
hemmet, som förvaringsmöbel eller en extra papperskorg.”  
 
“Att vinna Designpriset har varit en kanonupplevelse. Möjligheten att få ut en 
produkt jag är stolt över redan under utbildningsåren känns väldigt häftigt. Det 
har varit mycket roligt och givande att arbeta med Uppsala Stadsmission och 
uppmärksamheten priset gett har gjort mig mer säker på min formgivning.”  

 
På bilden: Designpris vinnaren 2018, förvaringsmöbeln Aperio, av formgivare Hannes Åström.  
 
 



 
 
 
Uppgiften 
 
Tävlingsuppgiften går ut på att formge och tillverka ett bruksföremål i trä.  
Det finns inga måttbegränsningar för produkten, men den ska kunna säljas i 
butik, så det blir formgivarens uppgift att göra avvägningen mellan föremålets 
storlek och möjlighet till försäljning. Vi ser gärna att virkesvalet är av 
skandinaviskt material så som ask, alm, ek eller björk.  
 
Priset 
 
Priset är att vinnaren får ut sin produkt på marknaden. Tidigare år har både 
Designtorget och Malmstensbutiken sålt produkten i sina butiker. Utöver 
exponering får formgivaren även royalty för sålda produkter. Den vinnande 
produkten kommer att tillverkas av Uppsala Stadsmissions sociala företag 
Hantverksslussen. 
 
 
Bedömningskriterier 
 
Juryn kommer att bedöma de inkomna förslagen enligt följande kriterier: 
 
- Produkten ska vara möjlig att tillverkas på Hantverksslussen med dess 

maskinpark  
- Tillverkning ska kunna vara rationellt utfört. 
- Material och tillverkning ska ta hänsyn till miljön 
- Innovativ design 

 
 
Hantverksslussens maskinpark och ytbehandlingsmöjligheter 
 
Maskinpark 
 
Rikt och planhyvel  
Justersåg 
Bandsåg 
Figursåg 
Långbandsputs 
Bredbandsputs 
Vertikalfräs 
Svarv 220 mm i diameter 
Pelarborr 
 
Ytbehandling 
 
Olja 
Schellack 
Pensel målning 
Vax 



Sprutlackering 
 
 
Juryn 
 
Juryn 2019 består av följande personer: 
Dirk Kehr, Jury Ordförande och Föreståndare på Hantverksslussen, Uppsala 
Stadsmission 
Josefine Wikström Nilsson, PR och Marketing, Designtorget 
Jessika Hyltner, VD, Malmstensbutiken 
Susanne Johansson, chefredaktör, Rum Design 
Eva Schildt, formgivare 
 
Inlämning 
 
Förslaget ska skickas in digitalt senast 20190430. 
 
Det som ska skickas in är följande: 
 
- Bilder på den färdiga fysiska produkten. 
- Måttsatt ritning i skala.1:1 
- Beskrivning av produkten och tillverkningsprocedurer 
- Ditt namn, mailadress och telefonnummer samt vilken skola du studerar/har 

studerat på. 
 
Godkända format är PDF och JPG. 
 
Vem får delta? 
 
Du som är student eller har tagit en examen inom relevant ämne under de senaste 
5 åren från en högskola får delta i tävlingen.  
 
Villkor 
 
Uppsala Stadsmission har ensam rätt till produktion av vinnande produkt i tre år 
från och med prisutdelningen. Som ersättning får vinnaren en royalty på 5 % av 
sålda varor, samt fyra exemplar av den färdiga produkten. Uppsala Stadsmission 
kommer arbeta med försäljning av produkten och beslutar därmed om pris till 
kunden. Royalty baseras på den intäkt som Uppsala Stadsmission får in vid 
försäljning. Utbetalning sker en gång per år vid årsskiftet.  
 
 
Vinnaren 
 
Vinnaren utses på designprisutdelningen till hösten 2019. 
 
 
Skicka in ditt förslag till:  
designpriset@uppsalastadsmission.se  
Senast den 30 april 2019. 
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