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Design i Affärsutveckling 

Bibliotek för designprocessen
– ett dynamiskt, CD-baserat 
hjälpmedel för presentation 

och dialog

Biblioteket Design i Affärsutveckling (DiA) är ett 
hjälpmedel i vår gemensamma strävan att Sverige ska kunna  
erbjuda världsledande produkter och tjänster. 

DiA förmedlar kunskap om design som en konkurrensfördel och 
hur en designprocess kan se ut. 

Informationen är speciellt framtagen för att �på ett 
pedagogiskt sätt visa nyttan med en designbaserad affärs- och 
produktutveckling. 

DiA är ett CD-baserat stöd i arbetet med att ge företagen 
idéunderlag samt praktiska metoder, verktyg och exempel för  
ett fortsatt utvecklingsarbete.
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Pro

DiA seminarie – DiA-CD
I samband med ett DiA seminarie får du basversionen av 
CD-biblioteket. Här finns mängder med information och några 
goda exempel.

DiA fördjupningskurs – DiA Pro-CD
Fördjupningskurserna är lite mer avancerade och går bl a 
djupare in på olika mät- och statistikverktyg som kan användas 
i en designprocess. Dessa verktyg är inkluderade i Pro-CDn.

Det kan bli precis vad du behöver.
Du kan själv länka till eller byta ut dokument var du vill i 
undernivåerna. Använd gärna bifogade mallar eller utgå från 
befintliga dokument.

För mer information om DiA seminarier och kurser kontakta 
Hans A Tell 08-7838358 eller hans.tell@svid.se
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Meningen är att du ska anpassa 
biblioteket efter dina behov.

Kärnan i Design i Affärsutveckling (DiA) är ett Power Point-dokument 
uppbyggt kring de fyra områdena: Insikt; Förslag; Genomförande; 
Lansering. Områdena illustreras av byggklossar. Tillsammans skapar de 
en helhet – en kärna att utgå ifrån. Kärnan är länkad till andra 
Power Point-dokument, Word-filer och Excel-filer.
Du upptäcker snart att biblioteket inte är komplett. 
Det är du som skall fullända det efter dina behov. 
Du kan själv lägga till egna dokument och länkar 
i biblioteket när du sparat det på din hårddisk. 
Du kanske till slut har flera olika presentationer 
anpassade för olika tillfällen. 

Annan Powerpoint 
länkad från DiA


