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Här är designtävlingen DesignEuropa Awards finalister,  

samt vinnaren av det särskilda hederspriset 

• Till finalen har vi valt ut åtta formgivningar som representerar det bästa av 

europeisk industriell- och produkt design 

• Det särskilda hederspriset går till André Ricard, som är berömd för att ha 

designat facklan till de olympiska spelen i Barcelona 1992 

• Prisutdelningen äger rum i Eindhoven den 19 oktober 

• Två svenska formgivningar har gått till final, nämligen dörrhandtaget 

Aperio® H100 och personlarmet MiniFinder Nano 

 

Idag tillkännages finalisterna i DesignEuropa Awards inom kategorierna Industri och Små och  

framväxande företag, tillsammans med vinnaren av det särskilda hederspriset. Finalisterna 

kommer från sju länder (Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland och USA).  

 

Välkända varumärken som Philips, John Deere, Assa Abloy och Actiu är representerade 

tillsammans med nykomlingar som StethoMe, MiniFinder, Relio² och Knister. De kommer 

också från en rad olika sektorer, däribland hälso- och sjukvård, tunga jordbruks fordon, 

automatiserings- och tillträdeslösningar, möbler och belysning, friluftlivsutrustning, 

säkerhetsbranschen och sakernas internet. De sätter alla ny standard i design. 

 

Den tredje upplagan av DesignEuropa Awards anordnas av Europeiska unionens 

immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och syftar till att belöna både produkter och deras  

industriella design formgivare. 

 

Vinnarna kommer att tillkännages den 19 oktober 2021 vid prisutdelningen i Eindhoven, som 

också kommer att direktsändas. Under ceremonin kommer det särskilda hederspriset att delas 

ut till pionjären André Ricard, en av vår tids mest inflytelserika industriella formgivare. 

 

EUIPO:s verkställande direktör, Christian Archambeau, konstaterar följande: 

 

DesignEuropa Awards är ett viktigt tillfälle för oss att inte endast uppmärksamma nyskapande 

formgivningars ekonomiska och praktiska effekter, utan också deras kulturella påverkan. Det 

är en ära för oss att, förutom de åtta framstående finalisterna (i kategorierna Industri och Små 

och framväxande företag), även belöna André Ricards många insatser med det särskilda 

hederspriset. Hans ikoniska formgivningar, som sedan 1960-talet har funnits med oss både i 

bakgrunden och förgrunden, omfattar alltifrån parfymflaskor till den olympiska facklan. Detta 

visar hur design påverkar varje del av våra liv och inspirerar till nya verk från generation till 

generation. 
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Juryn leds av Päivi Tahkokallio, en renommerad finsk designer och ordförande (2019-2021) 

för Bureau of European Design Associations (BEDA). De andra elva jurymedlemmarna 

kommer från områdena design, affärer och immateriella rättigheter. De är alla erkänt ledande 

inom sina respektive specialiseringsområden och bidrar med en stor mängd sakkunskap 

förvärvad under sina respektive yrkesliv. 

 

Vinnaren av det särskilda hederspriset: André Ricard 

 

André Ricard, vinnare av årets särskilda hederspris, är en mycket inflytelserik person och källa 

för inspiration för flera generationer formgivare, från Spanien och Europa. 

 

Hans askfat ”Copenhagen” har blivit en symbol för 1960-talet. En parfymflaska som han 

skapade 1968 tillverkas fortfarande och säljs över hela världen. Lampan ”Tatu” ifrån 1972, ser 

lika modern ut nu, som den gjorde då. Hans majestätiska hänglampor kan sedan flera 

decennier beskådas på Reina Sofía-museet i Madrid. Under 1992 spred hans formgivning av 

den olympiska facklan ljus över hans hemstad Barcelona och gjorde honom känd även för en 

bredare publik. 

 

Formgivningar som har gått vidare till finalen 

 

I kategorin Industri belönas framstående formgivningar från stora och medelstora företag. 

Finalisterna i denna kategori är: 

 

• SVERIGE: dörrhandtaget Aperio® H100 (Assa Abloy Opening Solutions; designer: 

Mauro Menin) 

 

• NEDERLÄNDERNA: den bärbara patientmonitorn Philips IntelliVue X3 (Koninklijke 

Philips N.V.; designer: Fabian Benedikter och Ceren Bagatar) 

 

• SPANIEN: skrivbordssystemet Talent (Actiu Berbegal y Formas S.A.; designer: 

Marcelo Alegre) 

 

• USA: traktorer John Deere 8 Series (Deere & Company; designer: Felix Nagelin, 

Brian Huenink, John W. Krieger, Eric Keen, Sebastian M. Himpel, Thorsten Hagner, 

Daniel J. Deboer, Martin Clay, Michael D. Kollath, Richard Knowels Jr, Thomas C. 

Boe, Charles Warren) 

 

I kategorin Små och medelstora företag belönas framstående formgivningar från 

småföretag och från nystartade företag oavsett storlek. Finalisterna i denna kategori är: 

 

• TYSKLAND: Knister Grill (Knister GmbH; designer: Carolin Kunert) 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/dea-jury


  

 

• SVERIGE: personlarmet MiniFinder Nano (MiniFinder Sweden AB; designer: Dean 

Maros) 

 

• ITALIEN: professionellt belysningssystemet Relio² (Relio Labs s.r.l.; designer: Marco 

Bozzola) 

 

• POLEN: det smarta elektroniska stetoskopet StethoMe® (StethoMe sp z.o.o.; 

designer: Michał Bonikowski) 

 

Priserna belönar design som är skyddade som registrerade gemenskapsformgivningar. Den 

registrerade gemenskapsformgivningen, som förvaltas av EUIPO, är en populär immateriell 

rättighet som är giltig i alla EU-medlemsstater. EUIPO har hittills mottagit 1,5 miljoner direkta 

ansökningar om registrering av formgivningar sedan 2003, då myndigheten började förvalta 

denna immateriella rättighet. 

 

EU har en rik formgivningstradition och är världsledande inom industriell design. De 

designintensiva industrierna har skapat 30,7 miljoner direkta arbetstillfällen och står för 

16,2 procent av EU:s sammanlagda BNP. Aperio H100 tillhör Assa Abloy, ett stort svenskt 

multinationellt företag, medan MiniFinder Nano kommer från ett av de många små och 

medelstora och nystartade företagen från Sverige, som för närvarande ligger på plats 15 när 

det gäller att registrera gemenskapsformgivningar, på listan där Kina ligger i topp. 

 

OM DESIGNEUROPA AWARDS 

 

DesignEuropa Awards 2021 presenteras i samarbete med det nederländska ekonomi- och 

klimatministeriet och Benelux byrå för immateriell äganderätt. Prisutdelningen för 

DesignEuropa Awards äger rum den 19 oktober 2021 i Eindhoven och sammanfaller med den 

nederländska designveckan (16–24 oktober). DesignEuropa Awards är nu inne på sin tredje 

upplaga. Den första prisutdelningen hölls i Milano 2016 och den andra i Warszawa 2018. 

 

OM EUIPO 

 

EUIPO är en decentraliserad EU-byrå med säte i Alicante i Spanien. Myndigheten har hand 

om registreringen av EU-varumärken och gemenskapsformgivningar, som båda ger ett 

immaterialrättsligt skydd vilket omfattar alla EU:s medlemsstater. 

 
Press kontakt: 

EUIPO:s kommunikationsavdelning 

Tfn: +34 653 674 113 

press@euipo.europa.eu 
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