
Hantverk
Ett hantverk är en process, ett produktionssätt, som utförs för hand. Utövaren 
behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hant-
verkarens yrkeskunskap och skicklighet. I denna tävling kan ett hantverk vara 
både en vara eller en tjänst.

Digital fil
Tävlingsbidraget laddas upp på www.ungforetagsamhet.se. Filen får vara max 
3 MB. Anpassa dina bilder och andra grafiska element till en upplösning på 72 
dpi så får du inga problem med storleken.

Deadline
Absolut deadline den 3 februari kl. 16.30. Om den kommer 1 min för sent är 
det för sent. När domarn har blåst i sin pipa är matchen slut, oavsett.

Teckensnitt
När du skriver din text ska du använda dig av,

‣ Stycke, normalt radavstånd.
‣ Teckensnitt, valfritt.
‣ Teckenstorlek,  motsvarande TNR 12 pkt.

Syftet
Företaget ska visa hur väl de  kan utföra sitt hantverk när det gäller val av 
material, produktionsmetod och produktens anpassning till anpassad mål-
grupp. Hantverket ska vara egenhändigt utfört och hålla  hög kvalitet inom till-
verkning, design och färdig produkt.

Innehåll
Den skriftliga beskrivningen, på en [1] sida, ska innehålla nedan punkter,

‣ I sidfoten på varje sida anges,

- Bamboo UF  [företagets namn]
- Skåne län [företagets region]
- Årets hantverk [tävlingskategori]

‣ Hantverket
Beskriv vad det är för hantverk, vad som är unikt och varför ni valde  att 
arbeta med hantverket. Beskriv ert materialval för att uppnå maximal 
kvalitet.

‣ Tillverkningsmetod
Beskriv produktens process, d v s hur företaget tillverkar sin produkt. 
Vilka olika produktionssteg finns och hur har ni lyckats optimera dessa 
för att bli mer produktiva.

‣ Estetisk utformning.
Beskriv hur företagets produkt är designad och varför den är det. På 
vilket sätt ska er utformning skapa värde hos brukaren, er slutkund. vad 
innebär produktens kvalitet för kunden?
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Grafisk manual [inte krav från UF]
Glöm  inte att ditt tävlingsbidrag ska  designas efter företagets grafiska manu-
al. Skriv kort och koncist så läsaren snabbt förstår vad du vill förmedla. 
Använd punktlistor, skisser och bilder för att förstärka ditt budskap. Vad vill 
du läsaren ska känna eller uppfatta när han/hon läser din text.

Sidantal
Tävlingsbidraget får innehålla  maximalt en [1] A4-sida Företaget får dess-
utom bifoga en bilaga på  max  en [1]  A4-sida med bilder på hantverket. Var 
noga med att märka bilagan som bilaga.

Juryn bedömer,
Företaget kommer att bedömas utifrån sin förmåga  att se  samband och kunna 
förklara dessa utifrån deras vara, deras prissättning och deras marknad.

‣ Det egenhändiga arbetet.

‣ Tillverkningsmetod / produktionssätt

‣ Hantverkets användningsområden.

‣ Hantverkets estetiska utformning.

‣ Hantverkets kvalitet. 

‣ Att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående punkter.

”Efter väl förrättat arbete 
är vilan angenäm” 
- Marcus Tillius Cicero
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