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Ansökningsperioden för Swedish Steel Prize 
2019 har börjat 
 

Nu har ansökningsperioden inletts för Swedish Steel Prize 2019, stålbranschens mest 
prestigefyllda utmärkelse, som i år firar 20-årsjubileum. Sista ansökningsdag är 15 
augusti. 

Swedish Steel Prize lockar tävlande från hela världen, där idéer och produkter som 
påvisar innovativ användning av stål nomineras. Prisceremonin äger rum 14 november i 
Stockholm som en del av flerdagarseventet Swedish Steel Prize 2019.  

Under två årtionden har priset lyft goda exempel där ingenjörer, designers och 
uppfinnare kommit med lösningar där man utnyttjat stålets potential för att skapa 
innovativa produkter. 

Företag, institutioner och privatpersoner kan ansöka om att delta och alla bidrag 
bedöms av en oberoende jury. Juryn bedömer innovationsnivå, kreativitet, uthållighet, 
effektivitet och konkurrenskraft. Okonventionella idéer och bidrag som rör miljön, 
digitala lösningar och nya trender inom ekonomin uppmuntras särskilt.  

– Swedish Steel Prize är en hyllning till innovation och god ingenjörskonst. Vi söker 
lösningar som verkligen tänjer på gränserna för stålanvändning – ensamt eller i 
kombination med andra material – och med en hållbar eller digital touch som kan bidra 
till att göra världen till en bättre plats, berättar Eva Petursson, juryordförande för 
Swedish Steel Prize och forsknings- och innovationschef på SSAB. 

Vinnaren av Swedish Steel Prize får ett diplom, en statyett av skulptören Jörg Jeschke 
och exponering i media. I samband med Swedish Steel Prize-eventet gör SSAB även en 
donation på 100 000 SEK till välgörenhet. 

Prisutdelningen ingår i ett flerdagarsevent där deltagare från hela världen träffas för att 
få kunskaper om ny stålteknologi, nätverka, göra verksbesök och få inspiration. 

Fullständiga tävlingsregler, presentation av tidigare finalister och ansökningsformulär 
finns på www.steelprize.com/apply. Alla ansökningar ska vara inne senast den 15 
augusti.  

För mer information kontakta:  
Eva Petursson, juryordförande, Swedish Steel Prize, eva.petursson@ssab.com 
Anna Rutkvist, projektledare, Sverige Steel Prize, anna.rutkvist@ssab.com 

 

http://www.steelprize.com/apply
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SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har 
utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. 
SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är 
noterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. 

 

http://www.ssab.com/

