Designkompetens för tillväxt
och trygga arbetsmiljöer

VARDAGENS DESIGN

SPECIALERBJUDANDE

En innovationsrik och trygg arbetsmiljö
Vad är design för dig? Det finns inget så lönsamt, för
både individen, företaget och samhället, som en
arbetsmiljö där människor är friska och utvecklas.
I Vardagens design är design inte bara produkter.
Design kan också innebära nya sätt att arbeta och
en förändrad arbetsmiljö. SVID erbjuder nu dig som
företagare att på ett effektivt sätt prova på vad
designprocessen kan resultera i för ditt företag.

I arbetet integreras företagets utveckling och
individernas välmående på ett sätt som utvecklar
hela verksamheten. Företag och organisationer
som tidigare deltagit i arbetet är Malmö Brandkår,
Posten och SSAB Tunnplåt. Vardagens design är
en vidareutveckling av SVID och LOs projekt
Anställda och företag i god form.

Postanställdas vardag förenklas

Tillsammans
med
designern
Linda
Lissola
utvecklades en prototyp på en ny höj och sänkbar
postvagn som kan förflytta stora lådor med post.
Vagnens funktionslösningar förenklar de postanställdas arbete, samtidigt som den sparar plats
genom att den ersätter flera andra hjälpmedel.

Yrkeskläder inom industrin har traditionellt sett
skapats i unisexversioner, där speciella funktionsoch designlösningar för kvinnor sällan uppmärksammats. När SSAB Tunnplåt i Borlänge och SVID
under hösten 2005 genomförde en kundvärdesanalys bland SSABs kvinnliga anställda var det
tydligt att det fanns brister i de arbetskläder som
fanns tillgängliga.
Utifrån analysen utvecklade industridesigner Lotta
Hernek en ny konceptkollektion där de anställdas
behov togs tillvara.

SSAB Tunnplåt

Yrkeskläder specialanpassades för
speciella behov

Malmö Post

Att arbeta som brevbärare är ett tungt och stressigt
arbete, vardagen är fylld av situationer som kräver
många fysiskt krävande rörelser. För brevbärarna
på posten i Malmö blev det efter en analys under
ledning av SVID uppenbart att arbetet och den
dagliga logistiken kunde förenklas på många olika
sätt.

”Genom att vara aktiva i processen har vi kunnat utveckla
de arbetsredskap som vi behöver och vill ha.”
Stefan Comnell, brandförman Hyllie brandstation

Designprocessen gav en ny syn
på brandkårens arbetssituation

Malmö Brandkår

Vardagen för räddningspersonal inom
brandförsvaret är fylld av utmaningar. Bland
rökdykarna på Malmö Brandkår fanns ett
erkänt problem med den utrustning som
användes: Den befintliga rökdykarhjälmen
var otymplig, tung och passade inte alla.
Genom analys- och utvecklingsarbete med
inblandade
designer
utvecklades
en
prototyp som var hälften så tung som
tidigare. Dessutom med en IR-kamera som
dramatiskt förkortar genomsökandet av
exempelvis en lägenhet: Från 10-15 minuter
till 15 sekunder.

Vad innebär Vardagens design för ditt företag
eller organisation?
Vardagens design ger dig två erbjudanden att prova på vad designprocessen kan
innebära för er verksamhet:

1

Vardagens design Designinspiration
Hur kommunicerar ert företag genom
produkterna och arbetsmiljön? I ett 2-3
timmars föredrag om design, begreppen
och trenderna med koppling till ditt företag
ger vi er inspiration för fortsatt arbete.
Upp till 15 deltagare. Kostnad 3 000,ex moms.

Vardagens design – Kompetensutveckling

2

En kortutbildning i design: Under två halvdagar
fokuserar vi på företagets utveckling i syfte att
skapa en god arbetsmiljö och en kreativ utveckling
av produkt eller tjänst. Arbetet sker tillsammans
med en designer i nära samarbete med de anställda
på olika nivåer inom företaget. Resultatet blir en
analys, enkla konceptskisser och visualiseringar av
idéer att gå vidare med. Kostnad 20 000,- ex
moms.

Mer information?
Vill du veta mer om hur ditt företag eller din organisation kan förbättra arbetsmiljön med hjälp av
designkompetens? Kontakta Marie Loft, SVID Region Syd. Telefon: 040-23 08 40, 070-680 27 73.
E-post: marie.loft@svid.se.
Du kan även kontakta Anne Flyboo, Regionsansvarig SVID. Telefon: 08-406 84 44, 070-533 55 54.
E-post: anne.flyboo@svid.se

