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Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kom-
mer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r 
en större flerårig satsning på design i Västerbotte n. Min för-
hoppning är att detta skall vara en bred förankrad satsning 
som har möjlighet att inspirera olika företag, myndighete r, 
organisationer, skolor och allmänheten. Jag vill att Design 
Västerbotten skall fungera som ett resursnav som med-
verkar och inspirerar andra att ta del av begreppet design. 
Vad kan design innebära för nya och lönsammare aff ärer 
och fler arbetstillfällen? Kan denna satsning inspirera och 
medverka till nya spännande utbildningslinjer inom design 
som lockar fler studenter inom gymnasier och högskolor? 
Hur kan vi nå ut till den breda allmänheten? Detta var några 
tankar som låg till grund för förstudien.

Jag vill tacka Landstinget, Länsstyrelsen och Umeå kommu n 
som helhjärtat stött denna förstudie finansiellt, men också, 
företag, organisationer och kommunföreträdare via de dis-
kussioner, skriftliga synpunkter och träffar som pågått under 
förstudiestiden.

Jag vill också framhålla ALMI Företagspartner och dess 
VD Sten-Anders Gustavsson, Designhögskolan och Struktur 
Design som konkret har deltagit i diskussioner och planering 
av olika delar av förstudien.

I alla kontakter som förekommit runt denna förstudie, så 
har jag mötts av ett stort intresse och en stor förväntan. 
Kan Design Västerbotten ge nya möjligheter för företag, in-
spirera och medverka i utveckling av nya utbildningar, samt 
också inspirera och ge ny kunskap via seminarier, utställ-
ningar och andra aktiviteter så är målsättningen med denna 
satsning uppfylld.

Juni 2007

Christer Ericson
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Region Norr
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Projektstart planeras till våren 2008 med anställd projekt-
ledning med två personer.

Huvudman för Design Västerbotten föreslås bli ALMI Före-
tagspartner Västerbotten.

Lokalisering av Design Västerbotten föreslås bli i anslutning 
till Designhögskolan i Umeå.

Utredningen föreslår en Mål 2 ansökan om tre år med en 
tänkt förlängning om ytterligare tre år.

Budget förslås till c:a 3,5- 4,0 mkr/år som vi anser är en 
rimlig nivå för att åstadkomma långsiktiga resultat.

Medfinansiärer kan antas vara Länsstyrelsen, Landstinget, 
länets kommuner, Umeå Universitet, företag, ALMI Före-
tagspartner, stiftelser som exempelvis Sparbanksstiftelsen 
Norrland och Kempestiftelsen.

Samverkan skall ske med andra projekt där design kan 
ingå inom ramen för deras verksamhet.

Design Västerbottens verksamhet skall genomföras till stor 
del med koppling till det regionala tillväxtprogrammet för 
Västerbotten.

Sammanfattning
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Handlingsplan i sammanfattning 
Förslag till handlingsplan 2008-2010

DESIGN SoM DRIVKRAFt FÖR REGIoNAL UtVEcKLING 

Vision inom tre år: 
Design är ett etablerat kunskapsområde som understöd s 
av olika utbildningar och där företag, finansiärer, organisa-
tioner, myndigheter m.fl. nyttjar och stöder detta kompetens-
område.

Förslag till aktiviteter
Kunskapen och betydelsen av design som konkurrens medel 
är fortfarande låg bland länets företagare. För att aktivera 
denna stora möjlighet till utveckling föreslår vi inledningsvis 
ett handlingsprogram i fyra delar.

Kunskapsspridning/marknadsföring.•	
Affärsutveckling och Design.•	
Design inom andra områden.•	
Utveckling av nätverk.•	

Genom att involvera flertalet av ALMIs affärsutvecklare i 
Design Västerbotten så är förhoppningen att vi efter pro-
jekttiden ska ha arbetat in denna kunskap som en naturlig 
del av ALMIs verksamhet.

Vi vill också involvera andra aktörer i länet som exempelvi s 
kommunernas näringslivsbolag, Innovationsbron, Uminova, 
IUc Bothnia samt olika pågående projekt typ Entreprenörs-
centra, Nyföretagare och Innovationscentra med flera till 
samverkan.

Ledningsförankring
ALMI Västerbottens ledning har en positiv syn på design 
som en naturlig del i affärsprocessen och kommer aktivt 
att medverka till att förankra ”Design Västerbotten” som 
ett begrepp i länet.

Detaljerad handlingsplan beskrivs senare i rapporten.

DESIGN ocH UtBILDNING

Vision inom tre år: 
Flertalet av länets gymnasieskolor har design inom något •	
programområde.
teknikcollege med designinriktning finns i Skellefteå.•	
Folkhögskolor utvecklas vidare med designutbildningar •	
inom nya områden.
Konstnärligt campus i Umeå är etablerat och där olik a •	
design relaterade utbildningar finns och där Design Väster -
botten medverkar för att koppla samman utbildning och 
näringsliv i regionen. 
Inkubatorverksamhet är i gång på campus och där Design •	
Västerbotten agerar för att stötta denna verksamhet.
Designhögskolan i Umeå är ytterligare regionalt förankrad •	
bland företag, kommuner och olika organisationer.

Förslag till aktiviteter
Aktivt medverka till att utveckla och samarbeta med de 
som driver olika utbildningar i länet.

Vi föreslår årligen återkommande designtävlingar som inne-
fattar gymnasier, KY-utbildningar, Folkhögskolor och Uni-
versitetsutbildningar. Detta skulle i en förlängning kunna 
expandera till att inkludera andra län ex. Norrbotten.

Design Västerbotten skall samverka med Designhögskol an 
för att informera och koppla samman studenter med före-
tag i regionen. Det kan gälla projektarbeten och examens-
arbeten.

Vi avser också att aktivt medverka i den inkubatorverksam-
het som är planerad till Konstnärligt campus vid Designhög-
skolan i Umeå.

Detaljerad handlingsplan beskrivs senare i rapporten.
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FÖREtAG UtSättS FÖR EN ALLt 
HåRDARE KoNKURRENS

Vi går från ett lokalt industrisamhälle till ett globalt kunskaps-
samhälle, där de viktigaste resurserna är flöden av kun-
skaper och förmågan att utveckla och omsätta dem i värde-
skapande varor och tjänster. Vi måste kunna utveckla och 
använda nationella och internationella spetskompetens er 
inom bland annat designområdet för att kunna utveckla 
och utforma unika konkurrenskraftiga kunderbjudanden. 
Arbetsredskap och arbetsmiljöer måste designas utifrån 
människan som mått, för att möjliggöra humana, attraktiva 
och effektiva arbeten.

Vi går också från branscher till innovationssystem och 
region ala kluster, i och med att traditionella sektorsgränser 
bryts ner av avregleringar, ny teknik och globalisering. Vi 
måste lära oss att ta vara på befintliga starka regionala kluster, 
för att ytterligare utveckla och koppla samman spetskom-
petenser och resurser. Detta kan skapa och ta vara på nya 
marknadsmöjligheter i ett föränderligt affärslandskap.

Framför allt går vi från verksamheter med traditionella 
produkterbjudande till verksamheter med större inne-
håll av tjänster och upplevelser. Allt hårdare internationell 
konkurren s med snarlika erbjudanden tvingar fram fokus på 
kunders användande och upplevelse av företags erbjudan-
den. Kundspecifika erbjudanden kompletteras dessuto m 
med olika former av servicekoncept för att differentiera 
dem från konkurrenternas erbjudanden.

Ser vi till flera av våra övriga konkurrentländer så sker en 
mycket snabb utveckling där de inte bara konkurrerar med 
produkter utan även med tjänster (se Indien och It). Kon-
kurrensen från asiatiska företag är mycket stor och de 
leverer ar hela tiden nya produkter där design har använts 
på ett strategiskt sätt för att nå framgångar. Vi ser även där 
att designutvecklingen sker högre upp i värdekedjan och 
inte enbart som producent. Exempel på detta är när asiat-
iska företag köper företag i andra delar av världen för att dra 
nytta av ett väl inarbetat varumärke.

DESIGNINtRESSEt VäxER 

Designintresset bland företag, organisationer, myndighete r, 
media, studerande och allmänhet är idag väldigt stort. 
Dett a kunde vi bl.a. se som resultat från Designåret 2005. 
Över 1600 projekt anmäldes till Designårets kansli.

Via tV ser vi idag olika heminredningsprogram och andra 
designrelaterade inslag. I många städer finns olika typer av 
designbutiker. Ett stort urval av olika designtidskrifter möter 
oss i en välsorterad kiosk.

Designintresset visas också väldigt tydligt i de studieval 
som ungdomar gör inför gymnasie- och högskolestudier. 
Antalet utbildningar med olika grad av designinslag har 
de senaste åren vuxit kraftigt. Designämnet finns idag på 
framförallt teknikprogrammet på väldigt många gymnasier 
i land et. I dagsläget så kan vi notera en bra arbetsmarknad 
för utbildade designer.

Utomlands är begreppet ”skandinavisk design” ett vida känt 
begrepp. Många svenska produkter hittar nya marknader 
och kan säljas med bättre lönsamhet än tidigare.

SOU 2000:75, Statens insatser för form och design
I SoU 2000:75 ”Statens insatser för form och design” lyfts 
bland annat frågan kring regionala Designcentra fram som 
ett förslag på hur design skulle kunna implementeras i hela 
landet.

citat från utredningen: ”Utredningen föreslår därför att i 
varje län bör inrättas ett regionalt designcenter, som skall 
rymma form och designkompetens, företagsrådgivning och 
andra närbesläktade verksamheter. Designcentret knyter 
samman uppgifter från verksamheter som idag är åtskilda 
och centrat skall ansvara för att i regionen koordinera råd-
givning, utbildning/information och utställningar. På så sätt 
kan stödet till företagsutveckling bli effektivare”.

Bakgrund till initiativet Design Västerbotten
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DESIGN SoM UtVEcKLINGSKRAFt 2003-2005

Under åren 2003-2005 så genomfördes den största design-
satsningen någonsin i Sverige.

SVID tog detta initiativ via stöd från bl.a. Näringsde-
partementet. Svensk Form deltog också via stöd från 
Kultur departementet. totalt genomfördes tio projekt varav 
SVID ansvarade för nio. Svensk Form hade ansvaret för 
Designåret 2005. totalt omslöt SVIDs verksamhet i de nio 
projekt som SVID ansvarade för c:a 300 mkr. I den utvärd-
ering som Växjö Universitet genomfört så konstateras att 
utifrån statens insatser, som var c:a 60 mkr, så kan följande 
resultat konstateras:

150 nya jobb har skapats eller planeras som en direkt •	
följd av Design som utvecklingskraft.
omsättningsökningen för de företag som medverkat i •	
design satsningens projekt och som kan relateras direkt 
till design, uppgår till minst 300 miljoner kronor.
tio procent av dessa genomförda projekt var så lyckade •	
att bara de ekonomiskt motiverar hela satsningen på 
Design som utvecklingskraft.
två tredjedelar av de medverkande företagen anger att •	
de kommer att öka sin designanvändning i framtiden.

Med andra ord har statens finansiering i detta fall fungerat 
som ett framgångsrikt riskkapital.

REGIoNALA DESIGNSAtSNINGAR

Vi kan idag notera ett väldigt stort regionalt intresse bland 
annat i form av de designsatsningar som har skett och sker 
runt om i landet. Några exempel är de satsningar som på-
går i norra Sverige. Här pågår designaktiviteter i Väster-
norrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna, för att näm-
na några av de 17 regioner i landet som just nu bedriver 
designverksamhet. 

INItIAtIV I VäStERBottEN

Under hösten 2006 har SVID med regionkontor i Sundsvall 
fört diskussioner med företrädare för ALMI Företagspart-
ner, Landstinget, Länsstyrelsen, länets kommuner, före tag 
och Designhögskolan om en flerårig ny satsning på desig n 
i länet. I länets nya tillväxtavtal finns också formuleringa r 
kring design. Denna förstudie är resultatet av dessa 
diskussioner. 
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DESIGN VäStERBottEN 

Vår vision är att etablera Design Västerbotten med start 
våren 2008. 

Avsikten är att skapa en arena för nytänkande och kunskaps-
utveckling baserat på design som innovation med lokal-
isering i anslutning till Designhögskolan i Umeå.

Verksamheten skall medverka till en positiv regional utveck-
ling i Västerbotten och kommer samtidigt på olika sätt att 
profilera länet.

Design Västerbotten skall bedriva verksamhet i hela länet. 

Design Västerbotten skall verka i ett aktivt nätverk tillsam-
mans med olika företag, finansiärer, organisationer, myndig-
heter, utbildningar såsom ALMI Företagspartner, Innova-
tionsbron, Designhögskolan/Universitetet, gymnasieskolor, 
länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen och företa-
garna m.fl. Detta är en förutsättning för att verksamhetens 
idéer skall få en bredare förankring i samhället och därmed 
också kunna verka i ett längre tidsperspektiv.

Övergripande vision

Verksamheten skall vara en kontaktyta för företag, offentlig a 
företrädare, utbildare och enskilda som vill lära mer om 
desig n och där kontakter förmedlas till andra designorgan-
isationer, designföretag, utbildningar och forskning inom 
Universitetet och Designhögskolan.

Design Västerbotten inbjuds att bli ett samarbetskontor till 
SVID (Svensk Industridesign). Detta skapar förutsättningar 
för ett aktivt nätverk inom design-Sverige samt även med 
kopplingar internationellt. Vi föreslår samverkan i olika form-
er med blivande Design Norrbotten bl.a. med avseende på 
regionsförstoring och kommande storlän.

Målsättningen är att speciella resurser har frigjorts för en 
flerårig satsning. Design skall i vår vision vara en sats-
ning som inkluderar både insatser riktade till näringslivet, 
offentli g sektor och utbildningssystemet. Vår förhoppning är 
att efte r denna inledande period skall dessa frågor ha funnit 
en plattform för fortlevnad i länet. Design i olika utbildningar 
är då etablerat, fler designföretag är verksamma i länet, be-
tydligt fler företag använder design än idag. Flera offentliga 
tjänster har designats för att möta moderna tiders krav på 
bättre kundanpassade tjänster. Design har blivit synligt för 
den breda allmänheten via utställningar och seminarier.
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Förstudien skall vara grunden för en större mål 2 ansökan 
under hösten/vintern 2007-2008.

Förstudien är delad i två huvudspår 
Näringslivsfrämjande insatser•	
Utbildning•	

Design Västerbotten

Frågeställningar 
Identifiera tänkbar huvudman som långsiktigt kan driva •	
och utveckla Design Västerbotten. 
Hur skall verksamheten finansieras?•	
Förslag till verksamhetsinriktning skall beskrivas.•	
Var skall Design Västerbotten vara lokaliserat och vilken •	
verksamhet skall bedrivas?
Hur skall design etableras och vara en drivkraft där olika •	
företrädare för näringsliv, organisationer, myndigheter, 
kommuner, finansiärer, revisorer m.fl. ser detta som en 
viktig fråga för utveckling av lönsamma företag?
Design Västerbottens verksamhet koordineras med •	
länets RUP/RtP och med olika kommunala mål och 
visioner.
Hur kan ALMI Företagspartner och andra aktörer som •	
arbetar med före tagsutveckling förmedla kunskap och 
agera för dessa frågor?
Belys kopplingen mellan olika utbildningar och företag ens •	
behov.

FÖRANKRING

Strategin har varit att förankra idén om Design Västerbotte n 
bland företag, företrädare för kommunernas näringslivs-
bolag, länsstyrelse, landsting, olika företag och organisationer 
som arbetar med näringslivsutveckling samt företrädare för 
olika utbildningar. Det gör vi bl.a. genom att träffa så många 
representanter för kommuner och andra som arbetar med 
frågor som rör näringslivsutveckling som möjligt. Vi hoppas 
att denna metodik lägger grunden för konstruktiva allianser 
för framtiden.

En annan metod vi använt är en webbaserad enkät för att 
kunna analysera intresset och innehållet för en designsats-
ning. Dessa frågor riktade sig till drygt ett 100-tal personer 
som vardera representerar företag, näringslivsutvecklare 
och före trädare för olika utbildningar från gymnasienivå till 
högr e utbildningar.

Förstudien och dess slutsatser skall också synkroniseras 
med Västerbottens läns nya tillväxtprogram.

Vi kommer också att noga studera andra regionala design-
satsningar för att dra lärdom av deras erfarenheter.

Arbetsprocess under förstudien
I arbetet med framtagning av ett förslag till en mer långsiktig 
handlingsplan för att aktivera ”Design som drivkraft för regiona l 
utveckling” har vi genomfört följande arbetssteg:

Analyserat resultat och erfarenheter från tidigare genom-•	
förda designprojekt i Västerbotten bl.a. Design för tillväxt 
i Ac och BD län.
Genomfört en webbaserad enkät riktad till ett 120-tal •	
företagsledare och företrädare för bl.a. kommunernas 
näringslivsbolag.
Vi har också analyserat erfarenheter från olika regionala •	
designsatsningar som sker i andra delar av landet. 
omvärldsanalys, med en genomgång av vad som sker •	
i våra grannländer samt bland våra stora konkurrent-
länder. 
Intervjuer med andra aktiva aktörer inom designområd-•	
et i Sverige och internationellt för att bygga nätverk för 
erfaren hetsutbyte och identifiera bra idéer och arbetssätt 
att använda inom Design Västerbotten.
Kontakter och diskussioner med regionala företrädare •	
som arbetar med företagsutveckling ex. kommunernas 
näringslivsenheter, Landstinget, Länsstyrelsen, Företag-
arna, olika företag m.fl. 
Förslag till handlingsplan för 2008-2010 riktat mot närings -•	
livsutveckling och utbildning.
Deltagit i olika konferenser bland annat i Unizon-Kvarken •	
konferens.
Studiebesök i Vasa för att undersöka möjligheten till fram-•	
tida samarbete inom designområdet, både bland utbild-
ningar och bland företag.

ERFARENHEtER AV tIDIGARE GENoMFÖRDA 
DESIGNPRoJEKt I Ac ocH BD LäN 

Design för tillväxt i AC och BD län
Detta projekt som pågått sedan 2001 i båda länen har haft 
fokus på företagsutveckling.

Projektet har via seminarier, företagsbesök i olika form-
er, ekonom iskt stöd i mindre omfattning försökt skapa en 
större förståelse för nyttan med design för utveckling av 

Direktiv och modell för förstudie
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lönsamma företag. Det har genomfört 150 företagsbesök/
län. Design er har deltagit i många av dessa besök. Ett 
40-tal före tag har fått stöd för att prova på design. Vi kan 
konstatera att det tar tid att övertyga om nyttan med design 
bland företag. Många företag är intresserade men det verk-
ar ibland vara en lång väg från intresse till praktisk handling. 
trots det så är det idag ett större intresse för dessa frågor. 
Detta kan dels bero på vårt arbete men också att influenser 
från omvärlden börjar tränga på. Vi anser dock att detta 
arbete bör fortsätta i olika former som framgår längre fram 
i rapporten.

Turistanläggningars form och funktion i Norrbotten
Under åren 2005-2007 har vi i Norrbotten drivit och driver 
designprojekt med fokus mot besöksnäringen och olika 
destinationer.

totalt har ett 25-tal mindre anläggningsägare deltagit 
från hela Norrbotten. Detta projekt syftar till att utveckla 
destinationer och för turisten skapa positiva minnesvärda 
besök. Gör inte alla besök på en besöksanläggning det 
kan man undra? Vad krävs för att minnas ett besök, att 
rekommend era platsen och anläggningen till andra och inte 
minst en önskan att komma tillbaka. Det krävs mer än vad 
folk i allmän het tror. 

Det gäller att skapa en helhetsupplevelse av ett besöks-
mål och det kallar vi destinationsdesign. Detta kan man 
exempelvis göra genom att vara väldigt tydlig i sin mark-
nadskommunikation, underlätta kontakter, bokningar med 
anläggningen. Sedan handlar det om hur man hittar och 
kommer till en plats/anläggning, bemötande, lokaler, bo-
ende, färg, form, måltider, upplevelser på platsen i övrigt 
och kanske överraskningar. Detta är några viktiga detaljer 
för att utveckla ett besöksmål/destination. Kan man skapa 
denna känsla och mervärde hos besökaren kan man också 

ta bättre betalt och bli långsiktigt lönsammare. Detta är 
vad detta projekt handlar om. Utvärdering efter det först a 
projekt et var väldigt positiv och detta inspirerade till att 
start a ett nytt projekt som pågår t.o.m. sommaren 2007.

Sommardesignkontor i AC och BD län
Sedan 1998 har vi inom SVID driv-
it Sommardesignkontor. Kortfatt-
at handlar det om att starta ett 
konto r och där blanda studenter 
med olik a studiebakgrund unde r 
sju sommarveckor där man har 
skarpa uppdrag mot ett antal upp-
dragsgivare. Det kan gälla både 
företag men det kan också vara 
en offentlig uppdragsgivare. Studenter na har ett gemen-
samt, att de läser mer eller mindre design i sina olika utbild-
ningar. Utbildningarna var ierar från ekonomi/marknadsfö-
ring via arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitek t, textil-
designer, grafisk design till ingenjör er och industridesigner. 
På detta sätt kommer företag och andra uppdragsgivare i 
kontakt med unga människors värd eringar och detta leder 
till nya koncept för utveckling av verksamheten. Företagen 
av vilka de flesta inte tidigare har kommit i kontakt med de-
sign deltar i en process som är väldigt lärorik. Vi har genom-
fört detta i en kommun i Väster botten och 7 kommun er i 
Norrbotten. Utvärdering totalt i regionen och landet av de 
Sommar designkontor som genomförts i ett 90-tal kommun-
er i landet är väldigt positiv. cirka 85% av de som deltagit 
anger att de går vidare i någon form.



10

Vision inom tre år: 
Design är i större omfattning ett etablerat kunskapsom-
råde som stöds av olika designutbildningar och där företag, 
finansiärer, organisationer, kommuner, myndigheter m.fl. 
nyttjar och stöder detta kompetensområde.

Frågeställning
Hur skall design etableras och vara en drivkraft där olika 
före trädare för näringsliv, kommuner, organisationer, mynd-
ig  heter, olika finansiärer, revisorer m.fl. ser detta som en 
vikti g fråga för utveckling av långsiktigt lönsamma företag.

Västerbotten idag
Västerbotten har ett stort behov att aktivera och höja komp-
etensnivån i flera företag som utvecklar nya produkter och 
tjänster.

Länet har historiskt sett haft ett starkt näringsliv som har 
dominerats av ett litet antal stora och framstående teknik-
baserade företag som vuxit upp kring länets stora råvaru-
tillgångar (skog, mineraler och vatten). Dessa företag har 
alltmer internationaliserats och merparten av företagens 
huvudkontor och FoU enheter finns i dag i andra delar av 
Sverige och/eller i utlandet. Det näringsliv som finns kring 
ovan nämnda företag är främst service- och underlever-

antörs företag med god tekniknivå men med begränsade 
marknadsresurser och kanaler till utlandet.

Ett antal mindre och medelstora företag i länet satsar i dag 
hårt på att utveckla nya produkter för den internationella 
marknaden både från våra traditionella sektorer enligt ovan 
och inom nya framtidsområden som exempelvis It, elektro-
ni k, miljö, turism, biltestning och medicinsk teknik. Gemen-
samt för dessa företag är att de möter en allt hårdare och 
konkurrensutsatt marknad som de på olika sätt måste 
rusta sig för. Det finns också ett växande antal nystartade 
företag baserat på nya innovationer/affärsidéer som också 
behöver anpassa sina kunderbjudande.

Företag som ska lyckas på den internationella marknaden 
måste förutom krav på bra, prisvärda och helst unika pro-
dukter och tjänster ha en genomarbetad design ur ett total t 
användarperspektiv och samtidigt fylla högt ställda krav 
på miljö- och säkerhetstänkande. olika aspekter på bra 
desig n ur ett helhetsperspektiv bör därför komma in mycket 
tidigt med arbetet i nya innovationer samt som en strategis k 
framgångsfaktor för affärsutveckling i befintliga företag. Allt-
för få företag i Västerbotten arbetar i dag medvetet med 
design i sitt arbete med affärs- och produktutveckling.

Design som drivkraft för regional utveckling 
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Förslag
Kunskapsspridning.•	
Affärsutveckling och Design.•	
Design inom andra områden.•	
Utveckling av nätverk.•	

KUNSKAPSSPRIDNING/MARKNADSFÖRING

Informationspaket
Ett informationspaket för Design i Västerbotten bör arbetas 
fram som består av:

en grafisk profil som kan användas i olika sammanhang.•	
presentationsmaterial.•	
hemsida.•	
informationsbroschyr.•	

Ambitionsnivå: år ett 200 tkr samt komplettering av mate-
rial år två och tre, 50 tkr/år
Projektkostnad: 300 tkr för perioden 2008-2010

Lärande mellan företagen
Den kanske bästa formen att sprida kunskap är att driva 
en lärande process mellan företag. Vi föreslår därför en 
kampanj i länets olika delar med korta seminarier där före-
tag med goda erfarenheter berättar, varför man satsar på 
design. Förutom företagsvittnen planerar vi att vid dessa 
tillfällen hyra in verksamma designkonsulter som ger kom-
pletterande struktur för en bra arbetsprocess som beskriv-
er sin verksamhet och ger exempel. Design Västerbotten 
redogör för sin verksamhet och vad man kan erbjuda. Här 
bör vi samarbeta med länets företagareorganisationer och 
kommunala näringslivsbolag med flera.

Ambitionsnivå: Sex till åtta seminarier under 2008-2010 
med totalt 150 deltagare
Kostnad: 30-35 tkr/seminarium eller totalt 275 tkr
Projektkostnad: 275 tkr

Designseminarium ”Företag i utveckling”
Vi kan arrangera inspirationsseminarium på olika teman 
rikt at till företag och andra. Exempel på teman kan vara:

Miljö och design.•	
tjänstedesign.•	
Förpackningsdesign.•	
Interaktionsdesign.•	
Design och innovationer.•	
Design i besöksnäringen.•	
Design för investerare.•	

Förslag till handlingsplan 2008-2010 
Design som drivkraft för regional utveckling

Ambitionsnivå: åtta till tio seminarier under 2008-2010 
som berö r 250 personer
Kostnad: 275 tkr
Projektkostnad: 200 tkr
Intäkter: 75 tkr

Svensk Form Bothnia
Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag 
från regeringen att främja svensk design, både nation ellt 
och internationellt. Verksamheten har sitt säte i Stockholm 
och med elva regionalföreningar representerade över hela 
Sverige, den sydligaste regionalföreningen Form/Design-
center i Malmö till Svensk Form Norrbotten med säte i Lule å. 
Föreningen Svensk Form ägs av sina medlemmar.

Vilka vänder sig verksamheten till?
Svensk Form vänder sig till en designintresserad allmänhet 
och till designbranschen. Den senare gruppen består oftast 
av producenter, tillverkare, yrkesutövare inom konsthant-
verk, design, konstindustri, grafisk formgivning, mode och 
industridesign samt personer med inköps- och marknads-
ansvar på företag med designanknytning. Naturligtvis är 
studenter med inriktning på design också en mycket viktig 
målgrupp. Svensk Form vill även nå ut till opinionsbildare 
och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting och före-
tag samt högskolor och universitet.
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Vi föreslår ett samarbete med Svensk Form Bothnia för att 
genomföra seminarier och utställningar.

Ambitionsnivå: Sex stycken seminarier, tre stycken utställ-
ningar ex. Ung Svensk Form under 2008-2010
Projektkostnad: 300 tkr

AFFäRSUtVEcKLING ocH DESIGN

Design i tidiga skeden av innovationsprocessen
För att få en bredare spridning av design och bygga för 
framtiden, är det viktigt att tidigt i innovationsprocessen, 
aktivt arbeta med olika aspekter av design för att öka kon-
kurrenskraften och lönsamheten. Genom att göra ”rätt från 
början” kan fördelarna med god design enklare förankras 
och arbetas fram och integreras utan att produkterna be-
höver fördyras.

Viktiga aktörer är här bland annat: Entreprenörs, Nyföre-
tagare och Innovationscentra som samordnas av ALMI, Vin-
nova (forska och väx), Nutek (partnerskap) och regionala 
organisationer som IUc Bothnia, Uminova innovation och 
Innovationsbron m.fl. 

Uppskattningsvis hanterar ovanstående organisationer 
för Västerbotten på årsbasis mer än 100 produktidéer i 
tidig a skeden, där olika aspekter på design är en relevant 
framgångsfaktor som bör belysas.

Kostnaden för denna del av verksamheten borde kunn a 
integreras och budgeteras inom ramen för resp ektive orga-
nisation/projekt enligt ovan.  

Design bland verksamma företag
Den på kort sikt kanske viktigaste målgruppen för Design 
Västerbotten är de befintliga företagen i länet. Målgruppen 
är i dag hårt pressad av olika krav på anpassning till en 
alltmer konkurrensutsatt marknad och får dagligen olika 
erbjudanden om deltagande i aktiviteter och projekt som 
gör dem naturligt skeptiska till nya åtaganden. Nysats-
ningar med hjälp av design måste därför vara en viktig och 
natur lig del i företagets affärsutveckling för att på rimlig tid 
nå en ökad konkurrenskraft och lönsamhet för att kunna 
prioriteras.

Design Västerbotten borde kunna nå fram till denna 
grupp genom ett fördjupat samarbete med ALMI och andra 
aktörer/riskfinansiärer som idag fokuserar sina resurser på 
länets ”vill och kan företag” där flertalet företag planerar 
och gör satsningar på nya produkter och marknader och 
där design som en strategisk fråga för utveckling naturligt 
bör ingå.

Det första steget i denna process är en aktiv uppsökande 
verksamhet. 

Uppsökande verksamhet
Företag som ”vill och kan växa” och som utvecklar nya pro-
dukter och tjänster och satsar på att vidga sin marknad 
i Sverige och/eller utomlands bör vi personligen besöka 
och informera om möjligheterna inom Design Västerbotten. 
Denna programdel kan lämpligen samordnas med ALMIs 
och andra aktörers ordinarie uppsökande verksamhet för 
att spara kostnader och effektivisera för företagen.

Ambitionsnivå: 80 företagsbesök under 2008-2010
Kostnad: 480 tkr
Projektkostnad: 240 tkr
ALMI 120 tkr
Andra aktörer 120tkr

Varumärken
ALMI Västernorrland har tagit fram ett bra utbildningspaket 
där man på ett grundligt sätt förstår vikten av att utveckla 
sitt varumärke. Detta skulle med fördel kunna genomföras 
som en löpande aktivitet.

Ambitionsnivå: Sex varu-
märkesutbildningar under 
tiden 2008-2010 med ett 
50-tal deltagare. Kursen är 
indel ad i tre halvdagar
Kostnad: 300 tkr
Deltagareavgift:  250 tkr
Projektkostnad:  50 tkr

Företagsanalys med hjälp av design
För många företag kan en inledande strategisk dialog kring 
företagets visioner, ambitioner kring nya produkter, mark-
nader, vilka mål de vill uppnå, vad som hindrar tillväxt etc. 
vara ett första steg. om intresse och potential finns går vi 
sedan vidare och genomför tillsammans med företagens 
nyckelpersoner en företagsanalys som på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt visar upp läget i företaget och vilka delar 
som man bör ändra elle r utveckla. Detta som översiktlig 
plan för verksamhetsutveckling med prioriterade insats-
områden som i nästa steg kan förankras i ägarkrets och 
företagets styrelse.

Strategiska och praktiska frågor kring företagets identite t 
på marknaden, varumärken, resurser och inriktning av 
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produktutveckling, kundnytta och nyckelkunder, planer 
på inter nationalisering etc. kommer här in och bör ge en 
naturlig ingång till att lyfta in design som en möjlighet i en 
utvecklingsprocess.

Designgenomgångar och mindre designinsatser
Ett praktiskt nästa steg för de företag som är speciellt in-
tresserade och vill fördjupa kunskapen om hur design kan 
utveckla sitt företag är att erbjuda olika typer av design-
genomgångar och mindre designinsatser.

5-tusing  
För företag med liten erfarenhet av design kan vi erbjuda en 
variant på designgenomgång där en erfaren designer ut-
arbetar ett designkoncept kring ett projekt under två till tre 
dagar. Detta resultat förväntas väcka intresse hos företaget 
att gå vidare. Företaget betalar 5 000 kronor och projektet 
bistår med 15 000 kronor.

Ambitionsnivå: 30 st, 5-tusingar unde r 2008-2010 som re-
sulterar i tio stycken fördjup ade företagsprojekt med design 
som förtecken
Kostnad: 15 tkr/designkoncept eller 450 tkr där före tagen 
står för 25 % av kostnaden
Företagsintäkter: 150 tkr
Projektkostnad: 300 tkr

Lean designanalys
Detta analysverktyg vänder sig till mer mogna företag. Ana-
lysen skall ge företaget en fördjupad insikt i sin verksamhet. 
Detta genomförs av en industridesigner i samverkan med 
en affärsutvecklare.

Ambitionsnivå: Ett 10-tal Lean designanalyser under 2008-
2010
Kostnad: 50 tkr/analys el-
ler 500 tkr. Där företagen 
står för 75% av kostnaden
Företagsintäkter: 375 tkr
Projektkostnad: 125 tkr

Sommardesignkontor
Sommardesignkontor har SVID drivit sedan 1998 med 
mycket goda erfarenheter. Kortfattat handlar det om att 
studenter med olika bakgrund under sju sommarveckor 
driver ett designkontor.

Studenterna har läst lite eller mycket design i sina respek-
tive utbildningar som spänner från ekonom/marknadsförare 

via arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, textilde-
signer, grafisk formgivare till ingenjörer och industridesigner. 
Uppdragsgivarna kan variera från företag till en organisation 
eller en kommun. De har ett gemensamt, att de har liten 
erfarenhet av design. Studenterna, oftast sex personer/
konto r, arbetar fram olika koncept för sina uppdragsgivare. 
Det har genomförts mer än 700 uppdrag i ett 90-tal kom-
muner. Denna möjlighet har genomförts enbart i Vindelns 
kommun än så länge i Västerbott en. Företagen betalar mel-
lan 10 000 och 30 000 kronor/uppdrag och detta är en 
fantastisk möjlighet för en uppdragsgivare att på ett enkel t 
och billigt sätt lära mer om design och samtidigt få in unga 
människors värderingar för utveckling av nya produkter och 
tjänster.

Ambitionsnivå: Ett sommardesignkontor/år under 2008-
2010 bör kunna genomföras som berör fyra till sex kom-
muner och ett 25-tal uppdragsgivare. Inriktning kan vara 
tematisk typ besöksnäringen
Kostnad totalt: 2700 tkr
Kostnad: c:a 900 tkr/kontor och år
Intäkter: Kommuner, Sparbanksstiftelse, EU, Länsstyrelse, 
Umeå Universitet, Nutek m.fl. 2200 tkr
Företag: 500 tkr
Extern finansiering totalt 2700 tkr

Workshop för konstruktörer

Vi kan också arrangera workshop för konstruktörer i olika 
företag där man får en ny och fördjupad syn på vad design 
kan tillföra i samband med produktutveckling.
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Workshop är indelad i två etapper där man träffas först 
unde r två halvdagar och arbetar med konkreta uppslag 
som några deltagare tagit med sig. Efter två veckor och 
hemarbete är det återsamling och avslutning av workshop 
med två halvdagar. Detta har genomförts i ett flertal fall i 
andra län med gott resultat där deltagarna har fått en ny 
syn på vad design kan tillföra.

Ambitionsnivå: Fyra workshops bör kunna genomföras 
unde r 2008-2010 med ett 50-60 tal deltagare
Kostnad: totalt 200 tkr
Deltagareavgift: 170 tkr
Projektkostnad: 30 tkr

Workshop för personer som arbetar med näringslivs-
frågor i Västerbotten
Vi har goda erfarenheter av detta från tidigare insatser i 
Västernorrland och andra län. Dessa seminarier där lokala 
företag som arbetat med design deltar skapar ett större 
och fördjupat intresse för design. Detta är speciellt viktigt 
om vi vill bredda vårt aktiva nätverk för att få fler involverade 
i designprocessen i samverkan med Design Västerbotten.

Ambitionsnivå: två seminarier under perioden 2008-2010 
som berör ett 30-tal personer
Projektkostnad: 50 tkr 

Inspirationsseminarier
Vi kan ordna inspirationsseminarier på plats för företag/
organisationer som vill veta mer om design och dess 
möjligheter.

Ambitionsnivå: Fyra seminarier under 2008-2010
Kostnad: 80 tkr via intäkter

24h design
Metoden kallas ”24h design” eftersom den ursprungligen 
genomfördes med studenter under ett dygn. Alla delar från 
analys, problemformulering, idégenerering, konceptbeskriv-
ning genomförs av en kompetensblandad grupp utifrån ett 
faktiskt utvecklingsbehov som definieras tillsammans med 
ett företag eller en organisation.

Projektet ska resultera i konceptuella förslag till nya lös-
ningar för den som är uppdragsgivare.

Ett centralt syfte är att ge deltagarna kunskaper och er-
farenheter hur kompetensblandade grupper utifrån en de-
signprocess kan skapa designkoncept på kort tid.

Ambitionsnivå: Fyra workshops under åren 2008-2010
Kostnad: 300 tkr
Företag/Övriga: 250 tkr
Projektkostnad: 50 tkr

Design och miljö
Miljövinster

Låg energiförbrukning.•	
13 W ger samma ljusutbyte som en 75 W glödlampa.•	
Kretsloppsanpassad, moduluppbyggd med i huvudsak •	
ett material.

Här kan vi ordna workshop i hur man utvecklar produkt-
er som har mindre miljöbelastning. Det kan handla om 
minska d materialåtgång, nya materialval, nya produktions-
metoder, design for assembly/dissassembly, minskat em-
ballage, andra typer av förpackningar m.m. En workshop 
kan vara två halvdagar vid två tillfällen.

Ambitionsnivå: tre workshops under perioden 2008-2010
40-50 deltagare
Kostnad: 120 tkr
Företagsintäkter: 120 tkr

Design för underleverantörer
I Västerbotten finns många företag som är underleverantör-
er till större företag. 

Vi vet från många andra regioner och länder att un-
derleverantörer i allt större omfattning är en alltmer aktiv 
part gentemot sin uppdragsgivare. Detta kan betyda att 
under leverantören utvecklar nya innovativa, kostnadseffek-
tiva lösningar till sin uppdragsgivare för att positionera sig 
och sin verksamhet. Vi vet att industriell design i många 
sådan a sammanhang har spelat en viktig roll för att nå 
dessa positioner. 
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Vi avser att anordna workshop för företag inom detta om-
råde så att de kan möta dessa utmaningar. Workshop kan 
bestå av två halvdagar vid två tillfällen.

Ambitionsnivå: två workshops under perioden 2008-2010 
med ett 30-tal deltagare
Kostnad: 100 tkr
Företagsintäkter: 75 tkr
Projektkostnad: 25 tkr

Design i besöksnäringen
Vi har mycket goda erfarenheter av att driva design projekt 
med hjälp av arkitekter, grafiska formgivare och industri-
designer mot besöksnäringen i Norrbotten. Detta vi vill vi 
genomföra också i Västerbotten.

Besöksnäringen är en viktig och arbetsintensiv bransch 
som uppmärksammas allt mer. Vi har också erfarenheter 
av detta från flera års arbete i åre. Begreppet Destinations-
design är ett internationellt begrepp som växer i betydelse. 

Människor får allt större andel fritid och speciellt kanske den 
äldre generationen som också har en förhållandevis bra 
köpkraft. Människor söker upplevelser i allt större utsträck-
ning och vi har alla möjligheter att möta dessa önskemål i 
Västerbotten. Beroende på målgrupp så kan nog hela länet 
möta dessa krav. Ett besök på en destination skall vara en 
minnesvärd upplevelse. Många av dagens konsument er har 
höga krav och har upplevt många besöksmål i världen.

Projektet drivs i en processform där företagen träffas 
sju till åtta gånger under drygt ett år under olika tematiska 
former. 

Ambitionsnivå: 15 företag deltar i Västerbotten
Kostnad: 2000 tkr
Företagsintäkter: 300 tkr
Extern finansiering: 1700 tkr

DESIGN ocH KVINNLIGt FÖREtAGANDE

Regeringen avsätter 100 mkr för att främja kvinnligt 
företagande under åren 2007-2009
Sverige ska bli ett av världens bästa länder att starta 
och driva företag i. Ett viktigt steg i den riktningen är pro-
grammet för kvinnors företagande. Det är den utgångs-
punkt regeringen har i sin ambition. Det kommer bl.a. att 
handla om rådgivning, innovationsfrämjande verksamhet, 
entreprenörskap och affärsutveckling. ALMI kommer att 
ha en roll i detta program i form av förstudiemedel och 
innovationsfinansiering.

Frågeställning
Kan design bli en del av något projekt som rör kvinnors 
företagande i Västerbotten?
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Ambitionsnivå: Vi deltar i samverkan med annan aktör i ett 
projekt som berör fem till tio kvinnliga företagare
Kostnad: 300 tkr
Extern finansiering: ex. lsty. 200 tkr
Projektkostnad: 100 tkr

DESIGN INoM ANDRA oMRåDEN

Tjänstedesign

Detta kunde man läsa om i tidningen när detta projekt startade

Definition
tjänstedesign är arbetet med att utforma ett tjänste koncept, 
dess struktur och särskilt de delar som en användare upp-
fattar.

Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, 
funktion och profil samt att den är lätt använda och attrakti v 
för användare i målgruppen.

Av nya företag är flertalet tjänsteföretag. Etablerade företag 
inkluderar i allt större omfattning olika tjänster för att möta 
nya kundkrav. Vi tror att inom detta område kommer det 
att finnas behov av kundanpassade erbjudande utvecklade 
av designer. 

Detta projekt bör bredda sin verksamhet till att driva design-
frågor mot olika typer av tjänsteföretag. Dessa företag är i 
majoritet bland nystartade företag. Ser vi till Dagens Indu-
stris gaselllistor är tjänsteföretag de som växer snabbast.

Fördjupade designinsatser i både produkt och
tjänsteföretag
tio stycken fördjupade insatser design, 100 tkr/företag elle r 
1000 tkr som finansieras till 50% av företagen och 50% 
av samhället via ansökan om konsultcheck och eller annat 
ordinari e företagsstöd via Länsstyrelsen eller Nutek.

Ambitionsnivå: tio fördjupade designinsatser i företag
Kostnad: 1000 tkr
Företagsintäkter: 500 tkr
Övriga finansiärer: 500 tkr

tJäNStEDESIGN I oFFENtLIG SEKtoR

Tjänstedesign ska bli ett konkurrensverktyg i Umeå
Umeå kommun och Designhögskolan vid Umeå universite t 
har ett forskningssamarbete för att utveckla regionen. 
Samarbetet handlar om att studenter och forskare utveck-
lar tjänstedesign som kan användas i de kommunala verk-
samheterna. De projekt som genomförs är av ömsesidigt 
intresse för båda parterna. Kommunen satsar totalt sex mil-
joner kronor under tre år på projektet och ser detta som en 
utmärkt möjlighet att ta tillvara studenternas kreativitet och 
kunskap. Syftet med samarbetet är att båda parter ska ut-
vecklas. Det ger kommunen möjligheter att få hjälp med att 
öka kvaliteten och produktiviteten, genom att släppa in ny-
tänkande i kommunens verksamheter. För studenterna och 
forskarna på Designhögskolan innebär det att en chans att 
utforska området tjänstedesign. 

Med denna satsning är Umeå kommun något av före-
gångare i landet tillsammans med Västra Götalands 
regione n och den satsning som görs inom området ”Desig n 
med omtanke”.
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Tillit projektet

Detta projekt som har drivits av landstinget, Umeå kommun 
med stöd från bl.a. Vårdalstiftelsen, EU m.fl. är ett sam-
verkansprojekt mellan kommunen, landstinget och privat 
näringsliv.

I detta projekt så nyttjas designmetodik för utveckling av 
användarvänliga tjänster i stor omfattning. Rapporten ”Vård-
tagarens dilemma” framtagen av Struktur Design beskriver 
vårdtagarens behov av information och kommunikation

Frågeställning
Finns här kunskap och erfarenheter att vidareutveckla och 
kanske implementera hos offentliga aktörer?

Ambitionsnivå: Att vi medverkar i fyra till sex projekt inom 
offentlig sektor tillsammans med olika verk, myndigheter, 
kommuner, landsting m.fl.
Kostnad: 500 tkr
Externa intäkter: 400 tkr 
Projektkostnad: 100 tkr

DESIGN MED oMtANKE

Design med omtanke är en metodik för att skapa attraktiva 
och funktionella miljöer, produkter och tjänster som visar 
omtanke om både människor och naturen. Samarbete och 
tid för eftertanke är en förutsättning för att skapa hållbar 
design. Fler får vara med i processen, när man använder 
Design med omtankes arbetssätt och resultatet blir attrak-
tiva arbetsplatser och produkter som fungerar för alla. om 
man gör rätt från början håller det i längden!

Detta projekt har med framgång drivits under flera år 
i Västra Götalandsregionen och är idag ett profilområde 
inom regionen. Verksamheten har expanderat och drivs nu 
på ytterligare tre platser i regionen.

Vårdcentral i Göteborg med respekt för besökaren

www.designmedomtanke.com
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Engagemang - för att klara det behöver vi många engager-
ade människor.

Ambitionsnivå: Att vi initierar två pilotprojekt under 2008-
2010
Kostnad: 500 tkr
Externa intäkter: 250 tkr
Projektkostnad: 250 tkr

UtVEcKLING AV NätVERK

Internationellt samarbete
Vi undersöker möjligheterna till samarbete med Finland 
inom Unizon projektet, www.unizon.com. UniZon Kvarken 
bedriver och initierar forsknings-, utbildnings- och utveck-
lingsprojekt mellan parterna och lanserar universitetszonen 
gränsregionalt, nationellt och internationellt. 

Sverige och det offentliga rummet skall vara tillgängligt 
för alla år 2010 och denna metodik passar väl in ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.

Kortfattat handlar det om att utveckla olika offentliga 
miljöe r med hjälp av blandad kompetens i form av arkitekt er, 
inredningsarkitekter och industridesigner som har genom-
gått en speciell utbildning. Nya produkter har utvecklats 
och företag har hittat nya marknader.

 
Dessa ledord är en symbol för projektet:
Estetik - att utforma vacker, funktionell design utifrån män-
niskors behov.
Etik  - att ge människor goda arbetsförhållanden och rätt till 
delaktighet, både här hemma och i andra länder. 
Ekologi - att forma miljöer, produkter och tjänster med så 
lite miljöpåverkan som möjligt.
Ekonomi - att få tid till eftertanke och visioner som ger 
långsiktigt hållbara, lönsamma lösningar.

Arbetsförmedlingen i Skövde har nu byggts om inom ramen för Design med Omtanke
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I Vasaområdet finns en designsatsning kallad MUoVA,  
www.muova.fi. MUoVA är ett forsknings- och produktut-
vecklingscentrum av Konstindustriella högskolan och Vasa 
Universitet. MUoVAs ändamål är att utveckla internationell 
konkurrenskraft hos små och medelstora finska företag 
genom forskning, utbildning och tillämpning av kreativa 
resurser. MUoVA har tjänat företag sedan 1988. MUoVA 
bedriver forskning och utvecklar innovativa lösningar utgå-
ende från företagens behov. Styrkan ligger i för mågan att 
kombinera kreativt tänkande med gedigen sakkunskap på 
ett sätt som ger resultat. Därtill har vi ett omfattande nät-
verk av finska och internationella sam arbetspartners som 
också står till våra kunders förfogande.

Förslag
Ett förslag till gränsöverskridande samarbete skulle kunna 
vara med inriktning mot studenter via Sommardesignkontor 
som tidigare finns beskrivet. Inledande kontakter har indi-
kerat ett intresse för detta.

Via de planer vi har för Sommardesignkontor i Västerbott-
en så kan ett utbyte av studenter ske om det finns liknande 
planer i Vasaområdet. Vidare kan tänkas samarbete mellan 
Högskolor och Univeristet i regionen inom designområdet. 
Ett annat område som har diskuterats är ett samprojekt 
mellan Västerbotten och Österbotten inom båtindustrin.

Extra kostnader för samverkan mellan Sommardesign kontor 
i Västerbotten och Finland beräknas till 50 000 kronor.

Projektkostnad: 50 tkr

Gränsöverskridande samarbete mellan Finland, 
Sverige och Norge
I kommande Interreg III program kallat Bothnia-Atlantica, 
som pågår 2007-2013, finns också möjligheter till samverk-
an inom bl.a näringslivsområdet med koppling till design 
och näringslivsutveckling.

Botnia-Atlantica omfattar landskapen Mellersta Öster-
botten, Satakunta och Österbotten i Finland, Västerbottens 
och Västernorrlands län samt Nordanstig kommun i Sve-
rige och Nordland fylke i Norge. Programmet har som mål 
att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt öka 
integration och samverkan inom Botnia-Atlantica-området 
för en starkare tillväxt och en mer hållbar utveckling. Pro-
grammet skall prioritera samverkansstrukturer och tillväxt-
främjande åtgärder. Det är uppbyggt kring sex teman: miljö, 
kommunikationer, sammanhållning, kompetens, näringsliv 
och samhälle. 

Förslag
Vi undersöker möjligheten till ett interreg projekt.

Inventering av verksamma designer i Norrland
Vi bör ta fram en mer heltäckande listning av verksamma 
designer i Norrland (med deras respektive specialiteter). 
Detta för att serva våra företag med en aktiv förmedling 
som knyter denna viktiga kompetens bättre till länet. Här 
bör vi också ta med de grafiska designer och reklambyråer 
med mer fördjupat kunnande inom området, då det är ett 
stort behov i våra målgruppsföretag att marknadsorientera 
sina företag, där varumärkesuppbyggnad och tydligare pro-
duktidentifikation är viktiga inslag i en affärsutveckling.

Etablering av nya designkontor i Västerbotten
På sikt bör vi verka för att fler professionella designer eta-
blerar sig i Västerbotten/Norrland. Här är Designhögskolan 
i Umeå och Mittuniversitetet i Sundsvalls designutbildning-
ar en viktig resurs och plantskola att fördjupa kontakterna 
med. om länet kan identifiera unika sektorer och kunskaps-
områden med stor potential för framtiden kan de också 
vara en viktig faktor för nyetableringar. Vi tror också på en 
breddad arbetsmarknad för designer mot offentlig sektor. 
I detta sammanhang kommer begreppet tjänstedesign in. 
Umeå kommun har varit något av en föregångare i lande t 
som satsat stora resurser på att utveckla kommunala tjänst-
er med hjälp av design.

Samarbetskontor
Design Västerbotten kommer att bli ett samarbets kontor 
till SVID och ingå i en grupp av 17 andra regioner i lande t. 
Detta innebär att Design Västerbotten blir en del av ett stort 
nationellt nätverk. Via två till tre nätverksträffar/år ges bra 
möjligheter att knyta nya kontakter som kan bidra till ökad 
kunskap.

ÖVRIGt

Långsiktigt perspektiv
Satsningen på Design Västerbotten bör ha ett långsiktigt 
perspektiv för att bli framgångsrik. För att etablera en sam-
arbetsplattform för att på allvar skapa förutsättningar att 
utnyttja design som en drivkraft för läns- och företagsut-
veckling bör vi effektivt utnyttja de mål 2 resurser som finns 
fram till år 2013. Vi planerar inledningsvis för en treårs sats-
ning för åren 2008-2010 att följas av ytterligare en period 
2011-2013.
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Vision inom tre år: 
Flertalet av länets gymnasieskolor har design inom något •	
programområde.
teknikcollege med designinriktning finns i Skellefteå.•	
Folkhögskolor utvecklas vidare med designutbildningar •	
inom nya områden.
Konstnärligt campus i Umeå är etablerat och där olika •	
designrelaterade utbildningar finns. Design Väster botten 
medverkar för att koppla samman utbildning och när-
ingsliv i regionen. 
Designhögskolan i Umeå är ytterligare regionalt för ankrad •	
bland företag, kommuner och olika organisationer.

Frågeställning
I den allt snabbare utvecklingen i omvärlden är en god för-
måga till innovation och förnyelse avgörande för regional 
konkurrenskraft och entreprenörskap.

Ett effektivt samspel mellan utbildning, näringsliv, offent-
lig sektor och politiska institutioner är centralt för fungeran-
de innovativa miljöer.

Kan ett kommande designprojekt bistå i att utveckla krea-
tiva miljöer inom utbildningsområdet som på sikt stimulerar 
till innovation, förnyelse och entreprenörskap?

Förslag till aktiviteter
Aktivt medverka till att utveckla och samarbeta med de •	
som driver olika designutbildningar i länet.
Vi föreslår årligen återkommande designtävlingar som •	
innefattar gymnasier, KY-utbildningar, Folkhögskolor och 
universitetsutbildningar. Detta skulle i en förlängnin g kunn a 
expandera till att inkludera andra län ex. Norrbotten.
Design Västerbotten skall samverka med Designhög-•	
skolan för att informera och koppla samman studenter 
med företag i regionen. Det kan gälla projektarbeten och 
examensarbeten.
Vi avser också att aktivt medverka i den inkubatorverk-•	
samhet som är planerad till Konstnärligt campus vid 
Design högskolan i Umeå.

Varför bör design vara en del av skolutbildningen?
Som människor så har vi grundläggande estetiska behov 
och värderingar. Våra sätt att uttrycka detta sker bl.a. ge-
nom våra ting runt omkring oss. Vi betraktar, värderar och 
gestaltar. Hur starka är dessa behov? Att man har funnit 
målningar i flera tusenåriga grottor eller otroligt tidskrävan-
de ristningar på bergshällar känner väl de flesta till. Alstren 
är fantastiska i sig och försöker vi att sätta oss in i den 
faktiska livssituationen som då rådde så får de ytterligare 

en dimension av förståelse. Meningen med livet på den 
tiden kan nog förklaras med två ord –”att överleva”. Medel-
livslängden vid den tiden var endast 19 år och det var ju 
bara för tvåtusen år sedan! ändå, så avsatte man timmar, 
dagar, veckor och kanske till och med år för att tillfredställa 
dessa behov! Dessa behov av att få uttrycka sina estetiska 
värderingar.

20 000 årig grottmålning 

Redan tidigt som barn är vi medvetna om detta och det 
är i just barnen vi bygger fundamenten för precis allt. Men 
vilka möjligheter ger vi till dom att uttrycka sig och hur rent 
pedagogiskt hanterar vi detta? är det möjligt för oss vuxna 
att förstå våra barns behov eller har vi när vi växte upp blivit 
av med den under vår fostran. I så fall så reproducerar vi 
hela tiden vår oförmåga att förstå!

I Storbritannien har man tidigt i barnens ålder infört på 
skolschemat obligatoriska ämnen som Art and Design 
och Design and technology. Här har man förstått vikten 
av att integrera design och form i undervisningen för barn-
en som individer. Samt att detta i förlängningen även har 
en mycket viktig och grundläggande betydelse för det all-
männa intresse t och medvetandet om design och form. An-
vändandet av design i näringslivet är sedan länge en rätt 
så självklar ingrediens. Regeringen har förövrigt fastställt 
betydelsen av design som ett konkurrensmedel för den in-
hemska industrin och verkar aktivt för att främja branschen 
på olika sätt. Det viktiga har först varit att bygga en grund 
för människorna och industrin och där har utbildning haft 
en fundamental uppgift.

I det Svenska slutbetänkandet SoU 2000:75, ”Statens in-
satser för form och design”, står det att läsa; ”endast ge-
nom att lägga en god grund i form av kunskap kan övriga 
insatstyper inom formgivnings- och designområdet nå full 
effekt och uppfylla de övergripande målen. Satsningar på 
utbildning bidrar därmed till att uppfylla samtliga form- och 
designmål, även om det sker mer eller mindre direkt”. 

Design och utbildning
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Design i utbildningen 
Utbudet av designkurser, längre designutbildningar av 
olik a slag ökar mycket snabbt i landet. Dessa utbildningar 
är mycket populära och lockar i större omfattning också 
kvinnliga studenter. På vissa universitet är designutbild-
ningar de överlägset mest populära och har den högsta 
intagningspoängen. Detta är mycket glädjande och detta 
perspektiv med många nya yrkesverksamma människor 
med kunskap inom designområdet lägger grunden för 
ett mer humanistisk samhälle som hittills till stor har varit 
teknik drivet. Detta är ett känt faktum som skapar klyftor i 
högteknologiska samhällen.

Intresset är just nu mycket stort för att utveckla design-
ämnet inom gymnasiet. Detta intresse har många bottnar. 
Ett av dessa är att design nu är mycket ”inne”. Begrepp-
et används flitigt i de flesta branscher och i media så har 
begreppet tagit ett fast grepp om ekonomisidorna, vilket 
naturligtvis är ett viktigt strategiskt steg från att tidigare 
nästan uteslutande bara figurerat på kultursidorna. Andra 
skäl som jag har noterat är att tekniska utbildningsprogram 
lockar fler flickor till sig genom att använda sig av design i 
utbildningsprogrammet. I den kommande gymnasiereform-
en antas designämnet få en större betydelse.

Vad som nu även sker i denna designintensiva tid är att för-
vånansvärt många utbildningar använder sig av begrepp et 
design för att locka elever/studenter till sig men som vid en 
närmare titt ej har ett innehåll som kan stå upp mot sin ut-
bildningsrubrik. Detta är naturligtvis inte bra av flera skäl. En 
elev/student som söker sig till en utbildning, som ”säljer” sig 
med ordet design, har många gånger inte den kunskap en 
att innan ansökan, kritiskt granska kursplanen till just den 
utbildningen. 

Entreprenörer/Intraprenörer
Sverige behöver fler entreprenörer/intraprenörer, både 
kvinn or och män. Nyskapande och kreativitet behövs i 
alla delar av samhäll et – inom näringslivet, den offentliga 
sektorn, förenings livet och skolan. Det entreprenöriella per-
spektivet bör få ett ökat genomslag inom flera samhälls-
områden och sektorer för att entreprenörskapet i Sverige 
skall stärkas. Det gäller inom bl.a. utbildningssektorn, forsk-
ningen, den offentliga sektorn och de politiska processerna. 
Utbildningssektorn spelar en viktig roll i arbetet med att 
främja entreprenörskap samt ge ökade kunskaper om före-
tagande. (Regional utvecklingspolitik).

De utbildningar i Västerbotten som är igång med ett design-
innehåll i någon form eller som är på gång att starta, är list-
ade och analyserade. Likaså liknande utbildningar i landet 
i övrigt. 

Metoden har varit att kontakta några av de utbildningar som 
arbetar eller avser att arbeta med designfrågor. Därefter 
besöka eller telefonledes intervjua personer som på något 
sätt har ett inflytande över designutbildningsverksamheten. 
Industridesigner som arbetar med undervisningsfrågor har 
kontaktats och intervjuats i ämnet.

Hur kan design vara en del av utbildningen allt ifrån  
gymnasium, folkhögskola, KY-utbildning till uni-
versitet?
Vi menar att det är fullt möjligt att tänka i dessa termer 
där tidig utbildning/kännedom om designfrågor kan vara 
grund en för senare utbildningsval inom olika områden. Vi 
ser dessa frågor inte enbart från de traditionella områden 
man förknippar med design utan detta skulle också riktas 
mot andra utbildningar typ inom ekonomi. 
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Förslag
Inkubatorverksamhet startad vid Konstnärligt campus för •	
nyexaminerade studenter.
Design Västerbotten fungerar som länk mellan studenter •	
och näringsliv vid Konstnärligt campus.
teknikcollege med designinriktning finns i Skellefteå.•	
Aktiviteter för att stimulera till vidareutveckling av design-•	
utbildningar.
Länsövergripande Designtävling gymnasieskola och hög-•	
re utbildningar.
Samverka med UF-verksamheten i länet.•	
Folkhögskola startar nya utbildningar inom områd et •	 ”Krea-
tivt entreprenörskap med koppling till upplevelseindustrin”.

Konstnärligt campus vid Designhögskolan
Det finns långt framskrivna planer att skapa ett konstnärlig t 
campus i anslutning till Designhögskolan. Planerna är att 
samla ett antal utbildningar och aktiviteter inom samma 
område. Designhögskolan och Konsthögskolan finns reda n 
där, men det planeras för en ny arkitekturutbildning med 
start höstterminen 2008 och en flytt av Bildmuseet från 
Gammlia ingår i planerna.

I anslutning till detta skapas en inkubator med en kreativ 
miljö för nystartade företag.

Det finns behov av att fördjupa kontakten med regionala 
akt örer. Bland annat är Designhögskolan intresserade av att 
erbjuda uppdragsutbildning till företag och organisation er i 
regionen. Design Västerbotten med lokalisering till camp us 
kan ha en mycket viktig funktion genom att fungera som 
förbindelselänk mellan Designhögskolans utbildning och 
forskning inom industridesign och företag, myndigheter och 
organisationer i regionen.

Förslag
Design Västerbotten kan aktivt medverka och koppla 
samman Designhögskolan/studenter och företag/organi-
sationer/myndigheter för olika samverkansprojekt. Vidare 
kan vi stötta den inkubatorverksamhet som är planerad till 
campus.

Ambitionsnivå: under 2008-2010
Projektkostnad: 600 tkr 

tEKNIKcoLLEGE I SKELLEFtEå

I samband med denna förstudie kan vi konstatera att 
design utbildningen som bedrivs inom teknikprogramme t 
på Kaplan och Balderskolan i Skellefteå håller mycket 
hög klass. Verksamheten har funnits i ett antal år och har 
uppmärksammats för väldigt fina resultat i form av elever 
som vunnit olika tävlingar samt det utvecklade samarbete t 
med regionens näringsliv och samarbetet med Ung 
Företagsamhet.

För närvarande pågår diskussioner om att starta teknik-
college i Skellefteå, Umeå m.fl. orter.

Gymnasier med riksintag som det finns ett antal av idag 
kommer att ändras till fritt val för eleverna att välja. Det inne-
bär förmodligen vissa problem för dagens gymnasier med 
riksintag. 

Vad är ett Teknikcollege?
teknikcollege är ett samlingsbegrepp för kompetens-
centra som erbjuder ungdomar och vuxna tekniska och 
process inriktade utbildningar på alla nivåer med inriktning 
mot teknikintensiva branscher. Inom teknikcollege samver-
kar kommuner, skolor, utbildningsanordnare och företag  
kring utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Hit 
hör vuxen utbildning, arbetsmarknadsutbildning, KY- och 
yrkes högskoleutbildning. Utbildningarna är kopplade till de 
regional a teknikföretagens profil. teknikcollege är kitte t för 

Förslag till handlingsplan 2008-2010 
Design i utbildningen

”Umeå Institute of Design ranked as one of the world’s 
best design schools. But the interesting thing is that out 
of the 33 ranked design schools outside USA, there is 
only one among the Nordic countries – Umeå Institute of 
Design at Umeå University” 

Business Week
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en nära samverkan mellan alla de olika utbildningsform-
er som i dag finns för dem som väljer en yrkeskarriä r 
inom industrin. teknikcollege tar fasta på teknik företag-
ens framtida behov och ger en effektiv användning av 
utbildningsresurser.

Förslag
Vi skulle gärna se att ett eventuellt teknikcollege i Skellefteå 
får en inriktning  mot design-innovation och entreprenör-
skap. om detta blir av så kan vi medverka och stötta verk-
samheten på olika sätt i samråd med ansvarig personal. Vi 
tror att detta kommer att gynna regionens näringsliv på ett 
positivt sätt.

Ambitionsnivå: under 2008-2010
Projektkostnad: 200 tkr

DESIGNtäVLINGAR

Inspirerad av den framgångsrika verksamhet med design-
tävlingar som under fem år har bedrivits i Västernorrland för 
studenter föreslår vi följande:

Aktivitet
En designtävling i olika klasser riktade till gymnasier, KY-
utbildningar, Folkhögskolor och Universitet startas. tävling-
arna kommer att ske i samverkan med företag som blir del-
finansiärer.

Ambitionen är att denna tävling kan utvidgas till Norrbott-
en och kanske till Västernorrland.

Designtävling hösten 2006 arrangerat av Design i Västernorrland. Bild från 
Campus Mittuniversitetet i Sundsvall

Deltagande från länets alla kommuner, folkhögskolor, KY ut-
bildning och Mittuniversitetet samt gymnasier från Hälsing-
land, totalt c:a 250 elever. Sponsor och uppdragsgivare 
till tävlingsförslag var Permobil. Detta skedde för fjärde 
gånge n. 2007 kommer tre län att delta i tävlingen med c:a 
350 elever.

Ambitionsnivå: under 2008-2010
Projektkostnad: 1200 tkr
Extern finansiering: 300 tkr

Folkhögskola med inriktning mot 
destinationsdesign
Besöksnäringen är en viktig och arbetsintensiv bransch 
som uppmärksammats allt mer.

Under 2005 ökade turistnäringen i Sverige sin totala om-
sättning med nära 10% till nästan 191 miljarder kronor, var-
av svenska fritidsresenärer svarade för 46%, svenska af-
färsresenärer för 21% och resenärer från utlandet för 32%. 
Exportvärdet, mätt som utländska turisters konsumtion i 
Sverige, uppgick till 62 miljarder kronor, vilket var något mer 
än exportvärdet av svenska personbilar.

även om turistnäringens exportvärde utgör ett viktigt bi-
drag till Sveriges ekonomi, så är det framförallt turistnäring-
ens förmåga att bidra till ökad sysselsättning som kommit 
i fokus under senare år. Samtidigt som sysselsättningen 
inom många traditionella basnäringar i Sverige minskar, har 
turistnäringen bidragit med drygt 35 000 nya heltidsarbeten 
sedan 1995. Under 2005 bidrog turistnäringen med 138 
000 helårverken, vilket är mer än inom till exempel jordbruk, 
skogbruk och fiske. (enligt Nutek)
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Flera av folkhögskolorna i länet har olika designprogram. 
Förstudien konstaterar att det finns få KY-utbildningar alt. 
Folkhögskolor i landet som har en inriktning mot utveck-
ling av destinationer med design. Destinationsdesign är 
ett begrepp som är internationellt vedertaget. I Sverige så 
finns några exempel där man börjat utveckla en destina-
tion med detta begrepp som grund. Vi har själva erfaren-
het från dett a ifrån åre och aktiviteter i Norrbotten. Våren 
2008 exam ineras den första gruppen av industridesign-
er med inriktning mot recreational design i Sverige från 
Mittuniversitetet.

Denna utbildning kan också fungera som en bra grund 
för ansökan till den utbildning inom recreational design som 
nämnts. Besöksplatser måste utvecklas ytterligare för att 
möta nationella/internationella kunders krav på en fullgod 
destin ation. Vi tror att det finns en kommande arbetsmark-
nad inom detta område.

Förslag
Kontakter tas med olika folkhögskolor för att inventera 
eventuellt intresse för detta förslag.

Ambitionsnivå: 2008-2010
Projektkostnad: 100 tkr

UF verksamheten
Vi ser att UF och dess verksamhet är i snabb tillväxt över 
landet och inte minst i Västerbotten.

När vi pratar om utbildning, innovation och entreprenör-
skap så finns allt detta samlat inom UF:s verksamhet och 
fungerar som en bra förebild. Flera av länets UF-företag 
har under åren nått stora framgångar både inom regionen 
och på ett nationellt plan. Vi har goda erfarenheter från att 
ha stöttat UF och dess verksamhet i andra län via att vi har 
kopplat till design som ett begrepp i verksamheten och 
initierat designtävlingar.

Förslag
Vi stöttar UF i Västerbotten och instiftar ett årligt designpris 
i den regionala UF-tävlingen.

Ambitionsnivå: 2008-2010
Projektkostnad: 60 tkr

Inspirationsworkshop för designlärare
Erfarenheter från andra delar av landet visar att inspira-
tionsworkshop med spännande föreläsare och aktiviteter 
är mycket uppskattat. I den ordinarie verksamheten finns 
inte utrymme för detta. Vi tror att detta kan inspirera lärare 
och skapa en plattform för diskussion och samarbete mel-
lan lärare och utbildningar.

Ambitionsnivå: 2008-2010
Projektkostnad: 200 tkr
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Med vad konkurrerar företagen idag och i fram tiden?

Vad skulle motivera er att satsa mer på design?

Bakgrund
För att snabbt få svar från ett stort antal personer så ställde 
vi ett 25-tal frågor till c:a 120 personer som representerar 
företag, näringslivsutveckling och utbildning. Svarsfrekvens 
var över 60%. Här är några svar sammanställda:

Vad är design för dig ?
Orange: Företagare Grön: Näringslivsutvecklare
Blå: Utbildning

På vilket sätt skulle ditt företag ha nytta av en design-
satsning?

Vad anser du att en satsning på design skall innehålla 
för att bäst gynna er?

Webbenkät

Innovativ 
produktutveckling    

Funktion och 
estetik

Färg och form Strategisk 
affärsutveckling

Ergonomiska 
lösningar

                                                                                               

Ökad  
konkurrens

kraft

Nya affärs
innovationer

Nya affärs
strategier

Tillgång till 
innovationer

Ny produkt
nya marknader

Ökad 
lönsamhet    

Förmedling  
av designkom

petens

 Förbättrad 
lönsamhet

Information/
Utbildning

Ekonomiska 
incitament

Delta i 
designprojekt 

Ny kunskap       Nya samar
bets partner

Ökad konkur
renskraft

Strategisk 
förändring av 

företaget

Nya krav från 
marknaden

Ökad kunskap 
om designens 

betydelse

Inspireras av 
konkurrenters 
framgångar

Design idag Design i morgon Produktutveckling nya 
innovationer idag

Produktutveckling 
nya innovationer i 

morgon
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ENKät RIKtAD tILL NäRINGSLIVSUtVEcKLARE

Vi ställde ett 25-tal frågor till ett 40-tal personer som arbetar 
med näringslivsutveckling ex. näringslivschefer i kommun-
erna. Här är några svar sammanställda:

Hur skall man motivera företag i regionen att satsa 
på design?

Vad skall en designsatsning innehålla för att bäst 
gynna er verksamhet ?

Vad skulle vara nyttan med (mer) designutbildning i er 
skola?

Goda exempel 
från företag

Ökad kunskap 
om designens 

betydelse

Förmedla 
exjobb/projekt

Seminarier/
Workshops

Enklare 
utbildning

Projekt från 
högskola

Vad tror du att design i undervisningen på sikt kan 
tillföra regionen?

Med vad konkurrerar er skola i dag och i morgon?
Blå: Idag Grön: I morgon

Hur skulle er skola vidareutvecklas av ett samarbete 
med Design Västerbotten?

Förmedling av 
kompetens

Besök bland  
företag 

Information/ 
Utbildning

Ekonomisk  
incitament

Profilera 
utb.

Möta ökad 
efterfrågan

Ökad 
interaktion 

mellan 
olika utb. 

Attraktivare 
utbildning

Utökat 
kontaktnät

Länk 
mellan 

utb. och 
näringsliv   

Nya 
kunskaper

Entreprenörskap  Kompetensförsörjning 
till företag/org.  

Nya innovationer  Konkurrensfördelar

Kvalitet på 
utbildning

Utrustning 
och lokaler  

Marknads 
föring

Välutbildad 
personal

Utbildnings
utbud

Kontaktnät/
Samarbete 

 Projekt i samverkan 
med företag/org.    

Samverkan med 
andra utbildningar

Workshops Satsning på t.ex. 
designtävlingar
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VILKA SLUtSAtSER GER ENKätEN?

Bakgrund
Vi har försökt att via frågorna i enkäten fånga upp vad före-
tag och de som arbetar med näringslivsutveckling och ut-
bildning anser vara viktiga frågor för utveckling av utbild-
ningar och företag idag och i framtiden.

Vad är design för dig ?
Glädjande kan man konstatera att merparten uppfattar de-
sign som innovativ produktutveckling tätt följd av funktion 
och form. Detta är en bra början för det handlar inte om 
färg och form som vi kanske trodde att många skulle ange. 
I begreppet innovativ produktutveckling ryms en förhopp-
ning att en industridesigner kan tillföra sådan kunskap om 
produktutveckling för att nå nya mål. I alla möjliga sam-
manhang bland annat från regering, Nutek, olika bransch-
organisationer och internationella analyser kan man utläsa 
behovet av innovationer för att utveckla verksamheter vi-
dare för att vara konkurrenskraftiga. Jag tror också att det 
inte handlar enbart om själva produkten utan även tankar 
kring innovativa affärer. 

Begreppet funktion och estetik kanske är ett mer förvänt-
at svar. Svensk design är internationellt känd för att inne-
hålla funktionell design. Estetik är naturligtvis en oerhört 
viktig komponent för att skapa attraktiva kunderbjudande. 
En bra designprocess via material, smarta konstruktions-
lösningar, olika miljöaspekter, brukarfokus leder oftast fram 
till ett estetiskt tilltalande utseende. Detta faktum är ett av 
de mervärden som en designer tillför sett i relation till teknik-
driven produktutveckling.

Fråga till företag och näringslivsutvecklare ”vad kon-
kurrerar företagen med idag och i morgon?”
kan man utläsa av svaren att det krävs ökad insatser eller 
förändringar inom:

produktutveckling/nya innovationer.•	
ökat tjänsteinnehåll.•	
design.•	
strategisk affärsutveckling.•	

Av svaren framgår att man anser att det kommer att krävas 
mer av företagen för att vara konkurrenskraftiga.

Enbart produktens pris kommer inte att spela en avgör-
ande roll i framtiden för att vara konkurrenskraftig. Man kan 
konstatera att en förskjutning upp i värdekedjan kommer att 
krävas bland företagen för att de fortsättningsvis skall vara 
konkurrenskraftiga.

Vi kan se från våra (SVIDs) undersökningar att de företag 
som har nått längst upp i designtrappan är de som är mest 
lönsamma. Dessa företag har på motsvarande sätt tagit 
steg upp i värdekedjan.

Utifrån dessa svar kan vi då dra slutsatser att det kom-
mer att krävas mer av företagen och vi tror att design kom-
mer att spela en viktig roll för att nå dit. Vi tror också att nya 
affärsinnovationer kommer att vara viktigt för att ytterligare 
utveckla lönsamma företag. I detta sammanhang menar vi 
att ett ökat tjänsteinnehåll kopplat till produkterna kan vara 
en väg och där ser vi både nationellt och internationellt att 
design bidrar till att skapa attraktiva kunderbjudande. Dag-
ens Industris årliga gasellista över de snabbast växande 
företagen i landet visar med all tydlighet att tjänsteföretag är 
de snabbast växande, varav många har växt snabbt utifrån 
en ny affärsinnovation.

På frågan om det finns outvecklade tjänster/produkter 
svarar 90% ”ja”. Detta faktum om det omsätts i konkreta 
aktiviteter bådar gott.

Fråga till företag ”på vilket sätt skulle ni ha nytta av 
en designsats ning?” 
kan man utläsa av svaren att man tror på:

ökad lönsamhet.•	
nya produkter.•	
ökad konkurrenskraft.•	

Svaren stämmer överens med våra erfarenheter och flera 
internationella studier att företag som nyttjar design är mer 
lönsamma och konkurrenskraftiga. En tolkning man kan 
göra i svaren kring nya produkter skulle kunna handla om 
att design kan leda till nya innovativa lösningar i olika for-
mer. Det kan gälla materialval, produktionslösningar och 
kanske helt nya produktlösningar. Frågan är dock; är före-
tagen utifrån detta konstaterande beredda att gå från ord 
till handling. 

Fråga till företag ”vad skulle motivera er att satsa 
på design?” 
kan man utläsa av svaren att man tror på:

ökad konkurrenskraft.•	
nya krav från marknaden.•	
förbättrad lönsamhet.•	
strategisk förändring av företaget.•	

Se kommentarer från föregående fråga. Krav från markna-
den kan komma in i samband med offentlig upphandling där 
krav kring design har använts av bl.a. FMV i upphandling, 
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Statens Fastighetsverk i samband med ombyggnationer 
m.fl. I övrigt kan man tolka svaret att konsumentkrav kom-
mer att styra, men jag tror att producentkravet också kan 
komma in bl.a. som underleverantör för att skapa mervärd-
en åt beställaren.

Ytterligare några reflexioner kring strategisk förändring av 
företaget kan vara:

Nya ägares krav både i form av externa ägare/delägare, 
men också om ex. barn i familjen skall ta över verksamhet-
en så har de kanske en annan syn på hur företaget skall 
drivas.

Fråga till näringslivsutvecklare ”hur skall man moti-
vera företag att satsa på design?” 
kan man utläsa av svaren att man tror på:

goda exempel från företag.•	
ökad kunskap om designens betydelse.•	
förmedla projekt från högskola.•	

Att notera är att företagen i betydligt mindre omfattning än 
de som arbetar med näringslivsutveckling tror på ”det goda 
exemplets makt” vilket är lite förvånande. Borde det inte 
vara så att om ens konkurrenter tar större marknadsan-
delar, är mer lönsamma och konkurrenskraftiga, att detta är 
signaler värda att studera i detalj. återigen här finns många 
exempel där bl.a. design har skapat dessa förutsättningar.

Frågan ”Vad skulle vara nyttan med (mer) designut-
bildning i er skola?”
Lite svårtolkat eftersom svaren är ganska jämnt fördelat. 
Frågorna rör profilering av utbildning, möta ökad efterfråg-
an, koppling mellan olika utbildningar, attraktivare utbild-
ning, utökat kontaktnät, ökad samverkan med näringsliv 
och nya kunskaper. En reflexion kring svaren är möjligen 
att man känner ett behov att möta ökade krav från elever 
och föräldrar uttalade eller outtalade. En annan fundering 
kan vara att man upplever att det ställs större krav från 
skolans ledning.

Frågan ”Vad tror du att design i undervisningen på 
sikt kan tillföra regionen?”
Svaren är ganska entydiga i att man tror att designutbild-
ning på sikt leder till utvecklat entreprenörskap, nya inno-
vationer och en ökad kompetensförsörjning för företag i 
regionen.

Min slutsats är att man ser att design i undervisningen 
utvecklar den kreativa förmågan hos eleven. Detta är då 
något eleven tar med sig senare i andra utbildningsval och 
inom blivande yrkesval. Detta är som jag ser det väldigt 
positivt. Designundervisningen är inte tänkt som att alla 
skall bli designer av olika slag utan den skall väcka och vi-
dareutveckla den kreativa sidan hos eleven. I Sverige och i 
många andra länder diskuteras just nu väldigt mycket kring 
innovationssystem. Samhällets och företagens förmåga att 
ställa om sig i ett alltmer mer konkurrensutsatt situation krä-
ver nya innovativa lösningar. Detta pekar också regeringen 
på i sina formuleringar kring strategi för tillväxt under den 
kommande EU-perioden 2007-2013.

Frågan ”Med vad konkurrerar er skola i dag och i 
morgon?”
Här kan man väl bara konstatera att man känner ökade 
krav på alla områden. Dessa svar följer nog samma trend 
som nog kan konstateras inom andra områden inom offent-
lig sektor att mer fokusera på kunden.

Frågan ”Hur skulle er skola vidareutvecklas av ett 
samarbete med Design Västerbotten?”
Här finns en tilltro att Design Västerbotten kan medverka 
i att utöka samarbetet mellan utbildningar och näringsliv. 
Glädjande kan också konstateras att man tror att Design 
Västerbotten kan skapa nya mötesplatser mellan utbild-
ningar. Detta kommer att ske bl.a. om vi som föreslås på 
annan plats genomför olika designtävlingar.
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DESIGNtRAPPAN ENLIGt SVID

Jag tycker att man kan göra en jämförelse i våra slutsatser 
jämfört med de som ledde fram till Designtrappan och dess 
olika steg. Enligt våra undersökningar så är företag lönsam-
mare ju högre upp i designtrappan man befinner sig. Av 
svaren i denna undersökning kan man dra slutsatser att 
man anser att det krävs ett kliv upp i värdekedjan för att 
konkurrera. Därför får också Designtrappan bli symbolen i 
en satsning på Design Västerbotten.

1:a steget Ickedesign
Design utgör en oansenlig del av t.ex. produktutvecklingen 
och det är andra yrkesgrupper än designern som sköter 
dessa uppgifter.

2:a steget: Design som formgivning
Design uppfattas endast som den avslutande formgivning-
en. Det kan vara en designer som ombesörjer detta men 
vanligtvis är det annan personal.

3:e steget: Design som process
Design är inte ett resultat, utan en arbetsform som integre-
ras tidigt i utvecklingsprocessen. Produktionsresultatet stäl-
ler krav på medverkan från flera olika kompetenser.

4:e steget: Design som innovation
Designern samarbetar med verksamhetens ägare/ledning i 
arbetet med att förnya hela, verksamheten eller stora delar 
av, verksamhetens affärsidé.

SLUtSAtSER

Alltför få företag i Västerbotten arbetar i dag strategiskt med 
design som ett medel för ökad konkurrenskraft. Det finns 
dock undantag och bland dessa företag finns det fler a bra 
exempel på lyckade designsatsningar: Solifer Polar, Nordi c 
Light, Futurum, Komatsu Forest, GE Healthcare, ålö, cranab, 
Micus, Brokk, Konftel technology, Vimek m.fl. 

thermotech med verksamhet i både Västerbotten och 
Västernorrland har integrerat design i sin ledningsstrategi, 
Företag omsatte c:a 25 mkr år 2002. Prognos för 2007 är 
160 mkr. och Anders Andersson, VD är mycket positiv till 
den designsatsning man har gjort.

Så här kommenterar Anders Andersson, VD, thermotech 
sin syn på design både för företaget och för regionen:
”Nyttan med vår designresa är sedan vi började: tiodubb-

lad vinst genom minskade kostnader med 7 miljoner per år, 
tredubblad omsättning, samsyn och stort självförtroende 
inom organisationen, marknadens starkaste varumärke, 
snabbare & enklare installation, enorm publicitet.

Jag tror att inte att alla företag kommer att nå dessa ena-
stående resultat av designresan men alla dessa kommer att 
påverkas positivt så att företag i Norrland klarar den ökade 
konkurrensen och att överhuvudtaget överleva här.

Vi kan inte konkurrera med priset längre utan det är kvalité 
och hur starkt varumärke man lyckas uppnå. Allt för många 
företag, särskilt i Norrland saknar helt en strategi för hur 
varumärket skall stärkas och hur produkt- och tjänsteut-
vecklingen är kopplad till en önskad image som man anser 
varumärket skall stå för”. 
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Möjligheter med en satsning på Design Västerbotten
Designhögskolan har sedan starten 1989 varit inriktad på 
utbildning av industridesigner som ska vara attraktiva på 
en nationell och internationell arbetsmarknad. En viktig del 
i denna strategi har varit att ha ett nära samarbete med 
industri och yrkesföreträdare. Den övervägande delen av 
alla utbildningsprojekt och examensarbeten genomförs i 
samarbete med externa partner. Professionella industride-
signer deltar regelmässigt som föreläsare och handledare 
i utbildningen. Denna samverkan sker företrädesvis på det 
nationella planet, men så ofta möjlighet ges även på den 
regionala arenan. Samverkan med regionala företag, med 
lokala konsultföretag och med Umeå kommun är goda.

Inte desto mindre har vi behov av att fördjupa kontakten 
med regionala aktörer. Bland annat är vi intresserade av att 
erbjuda uppdragsutbildning till företag och organisationer 
i regionen.

Idag uppstår regionala kontakter spontant – antingen på 
initiativ från oss eller från företag och andra. I längden är ett 
sådant förfarande inte tillfredsställande. Verksamheten kan 
bli godtycklig och viktiga kontaktmöjligheter kan gå förlor-
ade. Idag har vi små möjligheter att systematiskt följa upp 
redan etablerade samarbeten. En organiserad och struktur-
erad kontaktverksamhet skulle ge oss möjlighet att arbeta 
på ett mera effektivt sätt.

Ett DesignCenter Västerbotten skulle kunna ha en mycke t 
viktig funktion genom att fungera som förbindelselänk 
mella n Designhögskolans utbildning och forskning inom 
industridesign och företag, myndigheter och organisatione r 
i regionen.

DesignCenter Västerbotten kan med fördel lokaliseras 
till det nya Konstnärliga Campus som planeras vid Umeå 
universitet.

Bengt Palmgren
Rektor, Designhögskolan i Umeå

Ta design som konkurrenskraft
Jag arbetar i en bransch som har ”industrigubbar” som 
kunder. 

Ordet design för industrifläktar, avgasutsug och filter var 
ett skämt för 10 år sedan men Design har nu blivit ett tydligt 
begrepp i våra kravspecifikationer. 

I människans natur finns ett ”sug efter förnyelse”, därför 
kan man med ny design sälja gamla produkter. 

Titta på din kaffebryggare hemma, den har samma funk-
tion som för 20 år sedan fast designen är ny. Att satsa på 
design är en nödvändighet för svensk industri. 

Jag anser att vi ska satsa på design i länet, gör länet till 
en bas för design, för Sverige och Norden. Jag har själv 
sett vilken effekt designlinjen i Umeå har haft på många 
bransch er i länet. Varför inte satsa på ett Designgymnasium, 
det kan inte vara svårare än att utveckla ett Hockeygym-
nasium, däremot måste det vara till mer nytta för Norrland. 
Satsa på det innan något annat län kommer på idén. 

Som en gammal konstruktör är jag övertygad om att 
effekt en av en genomtänkt design på en produkt är lika 
med god försäljning.

assar sharifi
R&D Engineer

PlymoVent AB, Lycksele

Design skapar nya produkter och tjänster
Det som finns kvar i minnet efter alla dessa konferenser 
är nog att design är det verktyg som gör det möjligt att 
få en hållbar utveckling för många av våra industrier och 
samhällen.

Med design skapar man nya produkter och tjänster som 
är anpassade till vår tid och vår livsstil.

När man arbetar med ”verktyget design” lyssnar man både 
av och styr utvecklingen. Designern lyssnar på sin beställ-
are som lyssnar på sin kund som lyssnar på sina användare. 
Processen innebär sedan att man är innovativ och kreativ 
i sina lösningar och styr tillverkaren som styr sin kund som 
styr sina användare. Det är också viktigt, att man tar upp 
olika goda exempel som ger påståendet design tyngd och 
relevans i debatten. 

Designern är en viktig person i framtagandet av en produkt. 
Men den skickliga utåtriktade hantverkaren är också viktig 
för att man skall kunna producera och utnyttja materialets 
styrka och svagheter. Då talar vi om produktionstekniska 
aspekter. Ekonomiska aspekter och marknadskrafter finns 
också med som parametrar och skall ingå i designbegrepp-
et. Därför är det av stor vikt att man diskuterar design vi styr-
elseborden och tar upp hur viktigt det är med en helhetssyn 
i företaget eller det kommunala. Design är tvärveten skap 
och därför bör det finnas i hela företaget från toppen till de 
bredare lagren.

Tjänstedesign likaså är ett begrepp som omfattar olika 
teknik er och ekonomiska aspekter. Hur tydliggör man en 
tjänst eller hur förenklar man en tjänst så att brukaren skall 
känna trygghet av tjänsten/produkten. Tjänsten kan vara 

Förväntningar kring en 
satsning på Design Västerbotten 
från ett urval av utbildare, företag, organisationer och kommuner
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designuppdraget men tjänsten kan också vara ett komp-
lement till den designade produkten och ingå i ett större 
perspektiv med utformning av grafisk form, reklam, livsstils-
skapande, miljöaspekter, säljinformation, försäljning, service, 
garantier etc.

Ett center för designfrågor i vårt län skulle ge många före-
tag och utbildningar en stringens i sin hållning för design. 
Många frågor kan få svar om man får en institution som för 
formens talan och blir ett kitt mellan brukare och producent-
er av varor och tjänster. Genom ett aktivt agerande ute i 
samhället kommer många att få information och inspiration 
om designens betydelse i hela sin bredd för vår utveckling 
i en allt globalare värld.

ted Preutz
Preutz Design, Umeå

Industridesign behövs
Industridesign behövs, design som fungerar på alla plan. 
Företagen i Västerbotten som använder design i sin pro-
duktutveckling går bra. Det har inte med företagets stor-
lek att göra utan med en medvetenhet om att marknaden 
idag kräver väl fungerande produkter och tjänster. I många 
före tag är närheten till konsulten en förutsättning för insats-
en. En ökad designanvändning i Västerbotten har en stor 
utvecklingspotential på företagens konkurrenskraft. Detta 
i sin tur påverkar allt från framtidstro till företagsetablering. 
Därför behövs ett designcenter!

Det finns fortfarande behov, hos företag och organisation-
er av information om hur design kan användas likaväl som 
fortsatt kunskapsspridning om design som utvecklings-
kraft. Mycket av denna information sprids idag av oss in-
dustridesignkonsulter, men detta räcker inte. Jag tror att 
om konsulter na skall sköta detta ensamma så behövs det 
c:a 10-20 fler designer i länet. Jag tror att även nyetab-
leringar från designkonsulter kommer i kölvattnet av ett 
designcenter.

Industridesign är en investering som betalar av sig fort 
och genererar mervärden för företag och brukare, låt oss 
tillsammans börja använda design som fungerar.

Johan gustafsson 
VD, Struktur Design, Umeå

Designcentrum i Västerbotten
Designhögskolan i Umeå har både en mycket positiv, så-
väl nationell som internationell renommé. Däremot finns det 
ett behov att bättre tillvarata den höga kompetensen för 
region ens räkning.

Design blir dessutom ett allt viktigare verktyg för produkt-
utveckling för industriella produkter men även för design 
av tjänster både inom den privata och offentliga sektorn. 
Umeå kommun har t.ex. haft ett 2-årigt samarbetsavtal 
med Designhögskolan avseende utveckling och design av 
olika kommunala tjänster och verksamheter.

Etablering av ett Designcentrum i Västerbotten lokaliserat 
till Umeå skulle därför aktivt bidra till att sprida kunskap om 
design som verktyg och utvecklingskraft.

Ett designcentrum inriktat på information, rådgivning, 
utbildning, konferenser och utställningar skulle ge såväl 
innova törer, företag som offentliga aktörer en ökad för-
ståelse för designens möjligheter för både affärsutveck-
ling i näringslivet som verksamhetsutveckling i offentliga 
verksamheter.

Ett designcentrum bör lokaliseras i nära anslutning till 
Design högskolan. På så sätt uppnås de bästa synergieffekt-
erna för att samverka med utbildning och forskning på 
Designhögskolan.

roland Carlsson
Näringslivschef i Umeå

Design som ett verktyg för affärsutveckling
ALMI Företagspartner har till uppgift att fler innovationer 
kommersialiseras och att fler företag utvecklas och tillväxer. 
De verktyg vi har till vårt förfogande är konsulter och rådgiv-
are för utvecklingsinsatser och en statlig lånefond som vi 
finansierar företag med som står i begrepp att genomföra 
utvecklingsinsatser.

I Västerbotten finns vi lokaliserade på fyra orter: Umeå, 
Skellefteå, Lycksele och Storuman. 

Till bolaget har vi i inlandet knutit ett antal externa konsult-
er som fungerar som lokala rådgivare till innovatörer och 
nyföretagare. Vi finansierar i dagsläget 360 småföretag och 
gör utvecklingsinsatser via våra konsulter till cirka 400 inno-
vatörer, nyföretagare eller etablerade företag.

Under de senaste fem åren har vi nyttjat design som ett 
verktyg i vår rådgivning. Vi har i samarbete med SVID 
och dess partner Centec i Luleå arbetet i ett projekt, som 
möjlig gjort för mindre företag att på ett kostnadseffektivt 
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sätt komma i kontakt med en professionell industridesigner. 
Vi har också arrangerat ett antal inspirationsseminarier kring 
ämnet design.

För oss inom ALMI är det fullständigt självklart att design är 
ett verktyg för affärsutveckling. Oavsett vilket koncept det 
gäller, kan man nyttja den professionelle designerns teknik, 
att på kostnadseffektivaste sätt ta fram en produkt som på 
bästa sätt tillfredställer kundens behov.

Vi inser, efter ett flertal år av arbete med utvecklingsinsats-
er till människor som vill utveckla en ide, att oavsett om 
det gäller en innovation eller en start av ett företag med 
ett nytt affärskoncept, eller ett företag som vill utveckla sin 
verksamhet, så är utvecklingsinsatserna besläktade med 
varandra. Det finns därför stora vinster med att integrera 
många olika kompetenser i denna rådgivningsprocess. Där-
för arbetar vi idag med att finna bra lösningar för att en så-
dan integration kan komma till stånd. Design är definitivt en 
kompetens som bör integreras i ett sådant arbete.

Vi ser därför fram emot att på ett konstruktivt sätt, kunna 
medverka till att ett designcenter kommer till stånd i Väster-
botten, där vi kan nyttja det försprång som regionen har i 
form av en utbildning i världsklass i Designhögskolan och 
ett antal duktiga professionella industridesigner som finns 
verksamma i länet. 

sten-anders gustafsson
VD, ALMI Företagspartner i Västerbotten

Design är viktigt för såväl företag som samhälle
Jag tror att design är viktigt för såväl företag som samhälle. 

För att kunna konkurrera på en global marknad så måste 
produkterna vara både praktiska och sköna för ögat.

Samma gäller för samhällen. Vi måste lägga stor kraft på 
hur vi ”designar” vår stad så att den står sig i konkurrensen 
med andra samhällen. Samtidigt tror jag att en väl planerad 
miljö även har stor betydelse för den enskilde kommunmed-
borgaren.  

sven roosqvist
Näringslivschef, Lycksele kommun

Design i företagsutvecklingen
Skellefteås näringsliv kännetecknas av ett stort antal 
tillverk ande företag med egna produkter. Våra företag 
möter en allt hårdare global konkurrens, inte minst från 
länder med lägre lönekostnader. Detta måste företagen 
möta genom allt effekt ivare produktion och även utvid-
gade marknader. Dock kommer företagen aldrig att helt 
kunna konkurrera prismäss igt med ett antal låglöneländer 
utan man måste också aktiv t möta konkurrensen genom 
varumärkesbygg ande, och genom att skapa mervärden 
som kan motiver a högre prisnivåer. Många företag i värld-
en kan idag geno m större närmarknader skapa volymför-
delar, och kvalitetsmäss igt sker också på sikt en utjämning. 
Då behöv s helt enkelt produkter med funktionella och/eller 
estetisk a fördelar som förstärker den image företaget måste 
bygga för att trygga sin överlevnad. 

Företagen i vår kommun har i flertalet fall växt fram utifrån 
ett produktionskunnande och har därför ofta inte uppmärk-
sammat betydelsen av design som en integrerad del av 
affärsutvecklingen. Detta måste tydliggöras på ett kraftfull-
are sätt än hittills, och för detta behövs resurser både i 
form av kompetens och även pengar för att initialt stimulera 
designsatsningar.

Skellefteå har de närmaste åren också en hög ambition 
att utveckla tjänstesektorn, och då inte minst turismen. 
Turism en i Västerbotten har på senare tid haft en sämre ut-
veckling än grannlänen, inte minst Norrbotten och Jämtland. 
Bägge dessa län har satsat stora resurser på att tydligare 
förpacka sina erbjudanden och utveckla tjänsteutbudet, 
och för att göra det även i Västerbotten behövs betydande 
insatser. 

För Skellefteås del har Tillväxtkontoret utarbetat en ny 
turistis k strategisk plan som också bygger på samarbete 
med kringliggande kommuner. I den ligger delar där tjänste-
design är en naturlig och viktig del. Det gäller att öka för-
ståelsen för designens betydelse och även genomföra 
förbättringar/förändringar för att öka turistföretagens och 
regionen s konkurrenskraft i kampen om turisternas gunst.

Tillgängligheten till designkompetens är kritisk för att öka 
designmedvetandet. Kompetensen måste finns lätt tillgäng-
lig och nära företagen. Det handlar om att bygga ömsesid-
igt förtroende mellan företag och designers och här ökar 
svårigheterna i det initiala skedet med avståndet, vilket bör 
beaktas i ett program för designutveckling.

För utvecklingen av Västerbottens näringsliv i stort är ett 
designprogram också centralt. Många av våra företag har 
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vuxit fram baserade på råvarutillgång eller har sina kunder 
bland företag som är råvarubaserade. Av tradition har man 
därför kanske inte insett att designåtgärder kan tillämpas 
även i dessa sammanhang. Ordet design associerar nog 
för många främst till konsumentvarusektorn. Att det även 
skulle innefatta ergonomi, användarvänlighet, rationellare 
produkt ion med mera, har nog inte tydliggjorts i tillräcklig 
omfattning. 

Slutligen kommer en satsning givetvis att bero på företag-
ens mottaglighet för budskapet. Ett problem i samman-
hanget är att designsatsningar ofta syftar till en strategisk 
utveckling, och med dagens många gånger kortsiktiga 
synsätt, har företagen kanske svårt att förstå hur man på 
kort sikt skall kunna ”räkna hem” en designsatsning. Därför 
kommer initiala incitament att vara nödvändiga.

sture lestander
Näringslivschef, Skellefteå kommun

Designens betydelse för tillväxt hos Företagarna
Design är betydligt mera än enbart utformning av produkt-
er. Design är faktiskt ett kvalitetstänk som skall genomsyra 
hela processen vid vara eller tjänsteproduktion.

Rätt använt kommer design inte enbart att påverka kund-
ens visuella intryck, utan även styra produktionen och inte 
minst ekonomin i företagen.

Framstående företag har alltid utformat sina produkter/
tjänster med denna inriktning. 

Lägre produktionskostnad innebär inte sämre kvalitet 
elle r finish utan mera genomtänkt produkt och produktions-
styrning.

Privata företag har alla en sak gemensamt, konkurrensen 
från andra leverantörer av likvärdiga produkter och tjänst er. 
Konkurrensen består både av kostnad och kvalitet. Alla före-
tagare söker nya sätt att förbättra sin konkurrens situation 
och därigenom öka sin försäljning och produktion. 

Att införa design i sitt företag är att förbättra konkurrens-
situationen med att förbättra både kvalitet och ekonomi.

Ett designcenter i Västerbotten är den start som krävs för 
ett etablera design som en produktionsprocess i företagen 
och därigenom förbättra konkurrenssituationen och skapa 
den tillväxt som alla önskar och efterfrågar.

torBJörn halvardsson
Regionchef, Företagarna Västerbotten, Umeå

Programförklaring Svensk Form Botnia
Lokal, regionalt och riks - tre perspektiv Svensk Form Botni a 
arbetat med under hittillsvarande verksamhetsår. Att bygga 
upp nya samarbetsformer för samarbete med utbildningar, 
att nå unga människor, det etablerade kulturlivet i form av 
institutioner, samt utvecklade av sponsorer/samarbetspart-
ners inom näringslive och affärsverksamhet. Vi har fått ett 
mycket positivt gensvar hittills. Men kravet ökat på att vi 
ska göra mer.

Design är en viktig företagsfråga, och vi hoppas med det 
här året att den ökade satsningen på att höja kunskapen 
och insikten om att designens betydelse kommer att stärka 
Sveriges konkurrenskraft internationellt.

Citatet kommer från Närings-, Utbildnings- och Kulturdepart-
ementens gemensamma presskonferens för invigningen 
av Designåret 2005 där dåvarande näringsminister Tomas 
Östros talade. 
 
Många av Sveriges mest namnkunniga, internationellt er-
kända och kommersiellt framgångsrika formgivarna kom-
mer från Västerbotten. Designikonen och multikonstnären 
Stig Lindberg, glas och textilformgivarna Gunnel Sahlin och 
Lena Bergström, arkitekten och möbelformgivaren Tomas 
Sandell, den samiska glaskonstnären Monika Edmondson, 
möbelformgivaren Annika Marklund (Allinwood), de unga 
klädskaparna Jonny Johansson, Helena Hörnstedt, Sandra 
Backlund samt Ola Rune för att nämna några.

Ett framtida Designcentrum Västerbotten skulle således vila 
på en tradition av innovatörer, nyskapare och entreprenörer.

Internationella studier visar att design har avgörande betydel-
se för hur olika företag lyckas med sin ekonomiska utveckling. 
ITPS (Institutet för Tillväxt Politiska Studier), sammanfattar 
undersökningarnas resultat: ”Samtliga studier visar att före-
tag som använder design har bättre ekonomisk utveckling än 
de företag som inte gör det”, (se Referenser).

Ett Designforum Västerbotten kan initialisera synergier som 
kan utveckla regionen. 

Att på ett genomgripande sätt fokusera på tillgänglighets-
perspektivet skulle markera ett i sammanhanget nytt sätt 
att värdera design.
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Svensk Form Botnia vill i sin verksamhet lyfta fram brukar-
perspektivet. Ett samarbete med ett Designcentrum skulle 
kunna göra detta möjligt i ännu högre utsträckning. Svensk 
Form Botnia ser området som ett viktigt och profilskapande 
även i ett längre perspektiv.

Exempel på fokusområden som Designcentrum Väster-
botten kan utveckla

Design som tillväxtfaktor.•	
Design som skapare av regional identitet.•	
Service till designanvändare.•	
Samordna hantering av designfrågor.•	
Design ur ett tillgänglighetsperspektiv/brukarperspektiv.•	
Underlätta processen från idé till produkt.•	
I samverkan med nya aktörer och befintliga skapa fler •	
arbetstillfällen.

Möjliga samarbetspartners
Näringslivsenheter. •	
Ansvariga för kommunal upphandling.•	
Designutbildningar.•	
Kulturförvaltningar.•	
Fritidsförvaltningar.•	
Konsumentvägledning.•	
Företagande/Ungt företagande.•	
Turismansvariga.•	
Designföretag inom olika områden.•	
Formgivare.•	
Slöjdrörelse.•	
Handikapporganisationer.•	
Konstnärlig verksamhet.•	
Ideella och idéburna organisationer.•	

Svensk Form Botnia ser en möjlig målsättning med 
Designcentrum i Västerbotten är att:

samordna hantering av innovation och produktion.•	
föreslå och matcha specialistkompetens till verksam heter.•	
effektivisera samverkan mellan olika aktörer.•	
underlätta nyttjandet av befintlig kompetens inom design, •	
arkitektur, inredning och försäljning. 
etablera kommunikationsplattform för design, från idé till •	
försäljning.
erbjuda efterfrågad gemensam service. •	
i designprocesser beakta medborgarperspektivet Design •	
for All.
sträva efter att säkra en fortsatt tillväxt och fler arbets-•	
tillfällen. 

underlätta nätverksbygge mellan utbildningar, näringsliv, •	
ideella organisationer och folkbildningsförbund. 
tillvarata forskningsresultat och kunskaper kring exem-•	
pelvis fungerande arbetssätt som syftar till att utveckla 
design som tillväxtfaktor.
skapa exponeringsytor och arenor för design i nära sam-•	
arbete med lokala, nationella och internationella aktörer.
skapa regionala spetsarrangemang i nära samarbete •	
med näringsliv och högskola.
i samarbete med befintliga institutioner skapa nya arbets-•	
tillfällen.

Referenser 
NZ Institute of Economic Research (INC.) ”Building a •	
case for added value through design” Report to Industry 
New Zeeland. February 2003. 
Erhvervs- og Boligstyrelsen (2003) ”Designens œkono-•	
miska effekter”. Köpenhamn.

”From Design Services to Strategis Consulting – Impro-•	
ving Core Competence of Finnish Design Consultan-
cies” (2004) och ”Servy of Industrial Design in Finland” 
(2002).

”Svenska företag om design – attityder, lönsamhet och •	
designmognad” har genomförts av QNB Analys & kom-
munikation AB på uppdrag av Svensk Industridesign, 
SVID, och Teknikföretagen. 

anna sJöBerg
Ordförande, Svensk Form Botnia, Umeå

Design som tillväxtfaktor
Det nya teknikprogrammet startade upp i Skellefteå som 
försöksverksamhet 1999, ett år före det nationella program-
met. I Skellefteå hade vi en spännande planeringstid där 
lärare med traditionell teknisk kunskap mötte yrkeslärare 
och lärare i estetiska ämnen. Vi använde mycket tid för att 
diskutera fram nya lösningar och arbetssätt. Fram kom fem 
olika inriktningar i ett gemensamt teknikprogram som start-
ade på två skolor, Balder- och Kaplanskolan. 

På Kaplanskolan startade vi upp en inriktning som heter 
Innovation och Design där vår bärande idé och sedan mål-
sättning för inriktningen är att eleverna ska följa hela pro-
cessen från första vilda idé fram till färdig produkt.

Idag 2007 ser vi att vi har format en utbildning som är 
mycket framgångsrik. Dels vittnar elever om detta när de 
utvärderar sina tre år hos oss. Dels får vi otroligt positiv 
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respons från vårt lokala näringsliv. Även högskolan och uni-
versitetet är mycket positiva.

Vad har vi format för koncept:
Under årskurs ett får eleverna verktygen för att lära sig vad 
ett projekt är hur det är att arbeta i olika projektgrupper 
där man tillför sina olika kompetenser. De får också lära 
sig grunderna i maskinteknik i olika material som trä, metall, 
plast och keramiska material. I ämnet Bild lär de sig skiss-
ens betydelser för att sedan gå vidare till ritningar i CAD och 
göra Solida modelleringar.

Under årskurs två startar det upp projekt och får ta kon-
takt med vårt närliggande näringsliv. Dessa idéer finslipas 
för att senare i årskurs tre bli början till spännande affärs-
idéer. De läser också grunderna i företagsekonomi. 

Tredje året får eleverna valfritt arbeta med större projekt 
eller starta upp egna företag i Ung Företagsamhet. Under 
sista året ligger tonvikten på marknadsföring, konsument- 
producentkunskap, sekretessavtal och produktutveckling. 

Detta år medverkade tio företag från Skellefteå på den 
Regionala mässan i Ung Företagsamhet som hölls på 
Nolia mässan i Umeå där våra företag sammanlagt tog 22 
priser som gör att dom kvalar till den Nationella mässan i 
Stockholm/Älvsjö 14-15 maj. Skellefteå kommer att synas 
i Sverige.

Nästa år startar vi upp ytterligare en inriktning med namn-
et Inredning och Design för att möta det stora intresse som 
unga människor har gällande design. Vi kommer att sam-
arbeta med Innovation och design där vi tittar på funktion 
utifrån produkter. På Inredning och Design kommer vi att 
titta på funktion utifrån ”rum” i både privata och offentliga 
miljöer.

Vision:
Vår vision är att både politiker och våra chefer inom utbild-
ning skulle se den enorma kraft som eleverna på våra in-
riktningar visar. De kommer att möta de utmaningar som vi 
i norra delen av Sverige kommer att möta med stor positi v 
kraft och energi. Vi tror också att vår inriktning med våra nya 
arbetssätt och arbetsformer skulle vara in oerhört lockande 
som riksrekryterande utbildning då den är unik i sin form.

karin Åström
Tekniklärare, Kaplanskolan i Skellefteå

Design som bidragande tillväxtfaktor i den regionala 
utvecklingen
Form och design genomsyrar vårt arbetsliv, vardagsliv och 
fritidsliv. Detta oftast utan att vi reflekterar över detta faktum. 
Design har uppmärksammats mycket de senaste åren och 
har även bidragit till att vi vill ha designade prylar omkring 
oss. Detta har medfört att vi byter våra möbler etc. regel-
bundet jämfört med ”förr i tiden” Förr köpte man en soffa 
när hemmet bildades och soffan byttes vanligtvis bara ut 
när den var utsliten. Numera byts fullt fungerande möbler 
ut utan synbart slitage till förmån för någon ny möbel med 
snyggare design. Detta medför att design blir en allt större 
konkurrensfaktor och kan avgöra en produkts framgång 
elle r fall. Design är ju dock så mycket mer än produktde-
sign och omfattar områden som t.ex. tjänstedesign, varu-
märkesdesign etc.

Att designintresset ökat beror till stor del på designåret 
2005 som har ökat medvetenheten hos allmänheten om 
design och designens betydelse. Länsstyrelsen har både 
finansierat aktiviteter samt genomfört egna aktiviteter under 
designåret. Vår delaktighet i designåret kan sammanfattas 
med nedanstående punkter:

Öka intresset och ökad kunskap om design hos allmän-•	
heten.
Visa upp goda exempel på produkter som designats/till-•	
verkas inom länet. 
Öka små och medelstora företags medvetande om och •	
användande av design inom alla designkategorier. 

Västerbotten har ett stort antal tjänsteföretag samt tillverk-
ande företag med egna produkter. Hur kan dessa företag 
växa och bli ännu fler? Det råder nog ingen tvekan om att 
varor och tjänsters funktion, innehåll och pris ofta inte räcke r 
i konkurrensen. Ett av svaren är nog att öka möjlig heterna 
för Västerbottniska företag att komma i kontakt med design-
ers och att företagen inser designens betydelse, inom alla 
designkategorier.
Länsstyrelsen har sedan frågan om designcenter present-
erats för oss 2004 varit positiva till en etablering inom länet. 
Västerbotten är just nu en av Sveriges bästa tillväxtregioner, 
men samtidigt det enda länet utan eget designkontor eller 
motsvarande. Frågan är mycket högre tillväxten blir i länet 
med ett regionalt designcenter som bland annat kan arbeta 
inom punktlistans områden enligt ovan!

stefan lundström
Regional Utveckling,

Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå
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SAMMANFAttNING INLäGG

Slutsatsen från de citat som finns redovisade visar entyd-
igt på en insikt om att design är ett verktyg för lönsam 
företagsutveckling och att design kan användas också för 
att utveckla miljöer och destinationer. Det finns också en 
förhoppning om att Design Västerbotten kan fungera som 
en koppling mellan näringsliv och att designutbildningar 
inspirerar till kreativitet och på sikt nya innovationer och 
entreprenörer.
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Västerbottens RtP tar sin utgångspunkt i nedanstående 
vision som anges i RUP.

Västerbottens län är ledande i Nordeuropas regioner med 
arbetet för en hållbar utveckling präglat av ett kunskaps-
drivet och konkurrenskraftigt näringsliv. Länet inrymmer 
norra Sveriges mest attraktiva livsmiljöer med mångfald 
och tillgänglighet till arbete, boende, kultur, fritid, studier 
och omsorg och där människor känner delaktighet och 
engagemang. år 2013 ska Västerbottens län ha 270 000 
invånare.

Insatsområdena i RtP följer insatsområdena i den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft och 
sysselsättning.

Insatsområden
Innovation och förnyelse.•	
Kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud.•	
tillgänglighet.•	
Strategiskt gränsöverskridande samarbete.•	

För att beviljas medel inom RTP krävs att varj e verksam-
het bidrar till några av nedanstående urvalskriterier

Utveckling och förnyelse av näringslivet.•	
Hållbar tillväxt.•	
Brett deltagande från näringslivet.•	
Samverkan och nätverksbyggande.•	
Gränsöverskridande samarbete och funktionella lösningar.•	
Marknadsutvidgning och internationellt samarbete.•	

INNoVAtIoN ocH FÖRNYELSE

Den regionala konkurrenskraften ska stärkas genom att 
öka förmågan till innovation och förnyelse i företag och 
samhälle. I den allt snabbare utvecklingen i omvärlden är en 
god förmåga till innovation, förnyelse och entreprenörskap 
avgörande för den regionala konkurrenskraften. Förutsätt-
ningar för utveckling och framväxt av regionala innovativa 
miljöer måste stärkas. Viktiga beståndsdelar i en innovativ 
miljö är boendemiljön med mångfald och tillgänglighet till 
kultur, fritid och samhällsservice. 

Ett effektivt samspel mellan forskning, näringsliv och off ent lig 
sektor är centralt för fungerande innovativa miljöe r. Insatser 

som verkar för att stärka innovationsförmåga n inom länets 
utpekade strategiska branscher och forskningsområden 
har här en särskilt betydelsefull roll för att positionera Väs-
terbotten som en innovativ region i Europa. Insatsområd et 
består av aktiviteter inom nedanstående åtgärder:

ENtREPRENÖRSKAP

åtgärden verkar för att realisera prioriteringar inom området 
”Utveckling av näringsliv och företagande” i RUP. Aktiviteter 
inom åtgärden bidrar således till strukturomvandling och 
förnyelse av länets näringsliv i syfte att öka produktivitets- 
och sysselsättningstillväxten i Västerbotten.
 
åtgärden innehåller insatser som bidrar till entreprenörskap, 
kreativitet och innovationsförmåga hos enskilda individer. 
åtgärden fokuserar på infrastrukturella insatser för att skap a 
miljöer och strukturer som bidrar till entreprenörskap och 
nyföretagande inom såväl traditionella som otraditionella 
företagargrupper.

INNoVAtIVA MILJÖER

åtgärden verkar för att realisera prioriteringar inom området 
”Utveckling av näringsliv och företagande” i RUP. Aktivitet-
erna i åtgärden bidrar således till strukturomvandling och 
förnyelse av länets näringsliv i syfte att öka produktivitets- 
och sysselsättningstillväxten i Västerbotten. 

Insatsen består av kunskapsöverföring mella n forskning, 
företag och politik/offentlig verksamhet i syfte att utveckla 
internationellt konkurrenskraftiga innovationssystem och 
kluster. åtgärden fokuserar på att kraftsamla forskning och 
andra utvecklingsinsatser. Utveckla gränsöver skridande 
samverkan, nätverk och mötesplatser som skapar engage-
mang och delaktighet från företagare, akademiker, offent-
liga företrädare etc. 

åtgärden täcker också verksamheter för att utveckla miljö -
anpassade metoder, produkter, processer, system, tekniker 
och tjänster. Det är viktigt att eftersträva aktiviteter som för-
djupar och stärker näringslivsnära tillämpad forskning och att 
dessa forskningsresultat kommersialiseras. 

Regionalt tillväxtprogram  
för Västerbotten 2007-2013
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Sveriges samlade nationella tillväxt är beroende av den till-
växt som skapas lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga 
regioner och individer är en förutsättning för ett konkurrens-
kraftigt Sverige. Desto fler regioner som har en stark och 
expansiv ekonomi, desto bättre är det för hela Sverige.

Fler ekonomiskt starka regioner gynnar tillväxten även 
i Sveriges svagare regioner. trots att de regionala förut-
sättningarna för utveckling i Sverige är mycket olika är de 
region ala skillnaderna i levnadsstandard relativt sett små 
i ett europeiskt perspektiv. De senaste årens utveckling 
visa r emellertid att skillnaderna mellan svenska regioner 
ökar och Sveriges framtida utmaning, på detta område, är 
att skapa förutsättningar för att alla regioner utifrån sina 
förutsättningar skall kunna utnyttja sin tillväxtpotential.

En hållbar nationell tillväxt är beroende av att alla land-
ets region er utvecklas väl. Med hållbar tillväxt avses en 
ekonom isk tillväxt utan att de ekosystem som vi är bero-
ende av äventyras, samtidigt som de mänskliga resurser-
na värnas. En grundläggande förutsättning för en hållbar 
region al utveckling och konkurrenskraftiga regioner är vi-
dare en långtgående samverkan mellan människor, företag, 
kommuner och myndigheter.

Den nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entre prenörskap och sysselsättning 2007–2013 skall bidra 
till att skapa konkurrenskraftigare regioner och individer i 
Sverige. Regeringen identifierar följande nationella prior-
iteringar för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013: Innovation och förnyelse, Komp-
etensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet 
samt Strategiskt gränsöverskridande samarbete. I enlighet 
med de Europeiska strategiska riktlinjerna för sammanhåll-
ning, anger den nationella strategin riktlinjer för struktur-
fondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning 2007–2013. Strategin utgör Sveriges nationella strat-
egiska referensram för sammanhållningspolitiken, vilken i 
Sverige skall genomföras i åtta regionala strukturfonds-
program och ett nationellt strukturfondsprogram med åtta 
regionala planer.

Den nationella strategin vidareutvecklar samordningen 
mella n den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknads-
politiken och den europeiska sammanhållningspolitiken i 
Sverige. Den skall ligga till grund för genomförandet av EU:s 
strukturfonder i Sverige och vara vägledande för reg ionala till-
växtprogram och för nationella myndigheter. Den syftar ock-
så till att utveckla dialogen och samspelet mella n aktörer på 
lokal, regional, nationell nivå och EU-nivå. Utgångspunkten 

för dialogen är prioriteringarna i den nation ella strategin 
samt regionala utvecklingsstrategier tPF.

Den nationella strategin blir en plattform för en helhetssyn 
och sektorssamordning för regional konkurrenskraft, entre-
prenörskap och sysselsättning. Nationella och regionala 
myndigheter spelar en betydande roll för ett framgångs-
rikt regionalt utvecklingsarbete. Det ställer krav på ett väl 
fungerande samspel mellan myndigheter och andra aktörer 
på nationell, regional och lokal nivå. Prioriteringarna i den 
nationella strategin skall vara vägledande för det regionala 
utvecklingsarbetet och ligga till grund för myndigheternas 
medverkan i arbetet med regionala utvecklingsstrategier, 
regionala tillväxtprogram och strukturfondsprogram för reg-
ion al konkurrenskraft och sysselsättning. Hållbar utveckling 
skall genomsyra allt regionalt utvecklingsarbete. Den håll-
bara utvecklingens tre dimensioner – den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga – är lika betydelsefulla och 
ömsesidigt beroende av varandra.

Innovation och förnyelse
Den regionala konkurrenskraften skall stärkas genom att 
öka förmågan till innovation och förnyelse. Regeringen lyfter 
fram Innovativa miljöer och Entreprenörskap som särskilt 
viktiga insatsområden.

I den allt snabbare utvecklingen i omvärlden är en god 
förmåga till innovation och förnyelse avgörande för region-
al konkurrenskraft och entreprenörskap. Därför fodras bra 
förutsättningar för att Sverige ska vara ett innovativt, före-
tagsamt och konkurrenskraftigt land. Entreprenören och 
företagaren spelar en avgörande roll för nya innovationer 
och tillväxt. Företagaren är beroende av en omgivning på 
lokal, regional och nationell nivå som stimulerar innova-
tion, förnyelse och entreprenörskap. Ett effektivt samspel 
mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och politiska 
institution er är centralt för fungerande innovativa miljöer. 
Landets gemensamma kunskapsresurser behöver ut-
vecklas och omsättas i nya produkter och arbetstillfällen. 
Detta förutsätter ett engagemang från många aktörer i det 
svenska samhället.

Innovativa miljöer
Företagens investeringar blir allt mer internationellt rörliga 
och lokaliseras till regioner och länder med de bästa förut-
sättningarna. För att företagen skall kunna anpassa sig till 
en allt mer hårdnande internationell konkurrens måste de 
utveckla nya produkter, tjänster och produktionsmetoder.

Det fodras åtgärder av flera slag för att stärka företagens 
möjligheter till förnyelse och tillväxt. I detta sammanhang 

Regeringens syn på 
regionala utvecklingsstrategier
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är utveckling av starka innovationsmiljöer centralt. Starka 
innovationsmiljöer skapar inte bara förutsättningar för att 
dra till sig utländska investeringar och internationell komp-
etens, utan är även avgörande för att stärka förnyelse och 
konkurrenskraft i företagen.

Ett företags innovationsförmåga ökar om en fungerande 
kunskapsöverföring och ett samspel med andra företag 
och organisationer kommer till stånd. Innovationer uppstår 
sällan som isolerade händelser, utan i samspel mellan flera 
aktörer. Innovativa miljöer ses alltmer som en grundförut-
sättning för att innovationer, innovationssystem och kluster 
dels skall komma till stånd, dels spridas och utvecklas. De 
lokala och regionala nivåernas betydelse för utvecklingen 
av innovationssystem och kluster är stor. Sveriges innova-
tiva förmåga är redan mycket stark och de främsta utman-
ingarna är att tillvarata den fördelen fullt ut samt utveckla 
den.

En regions förmåga att utveckla innovationer beror inte 
endast på hur väl de ingående institutionerna och aktör-
erna agerar, utan framför allt på hur väl de interagerar med 
varandra. Ett sådant samspel är av största vikt för att ut-
veckla regionala innovationsmiljöer till nytta för utveckling 
av innova tionssystem och kluster. Regionernas förmåga 
att samspela med omvärlden – såväl nationellt som inter-
nationellt – bör främjas, som ett led i att utveckla innovativa 
miljöer. Genom att främja fler och fördjupade samarbeten 

över nationsgränserna kan de regionala innovationsmiljö-
erna få tillgång till en större kritisk massa av aktörer och 
kompetens och därigenom stärka innovationsförmågan. En 
prioriterad uppgift för att öka innovationsförmågan i när-
ingslivet är att skapa förutsättningar för att öka företagens 
förmåga att utveckla nya attraktiva produkter och tjänst-
er med höga förädlingsvärden, som kan introduceras på 
marknaden. Kompetensutvecklande insatser som stödjer 
marknadsanpassad produkt- och tjänsteutveckling, håll-
bara och effektiva produktionsprocesser samt ökat affärs-
kunnande hos små och medelstora företag bör prioriteras. 
Metoder som förbättrar kunskapsöverföring inom närings-
livet samt mellan näringsliv samt universitet och högskola 
bör utvecklas och förstärkas. Framsteg på detta område 
är särskilt viktigt i regioner som saknar den täthet som for-
dras för en naturlig och effektiv kunskapsöverföring inom 
näringslivet. Det handlar även om att öka kommersialise-
ringen av forskningsresultat och idéer. Det svenska inno-
vationssystemet har fortfarande en bristande förmåga att 
omsätta högkvalitativa forskningsresultat och patent i nya 
och växande företag. Forskningen måste i högre utsträck-
ning resultera i företagande och arbetstillfällen.

De små och medelstora företagen är särskilt viktiga i 
detta avseende. Det handlar inte minst om att organisera 
innovativa miljöer så att de, exempelvis i form av ett kluster, 
kan synliggöras och exponeras för nationella och interna-
tionella intressenter.
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RIKtLINJER FÖR REGIoNALA StRUKtURFoNDS-
PRoGRAM FÖR REGIoNAL KoNKURRENSKRAFt ocH 
SYSSELSättNING

Innovativa miljöer
Främja samarbete mellan FoU, näringsliv och offentlig •	
sektor, utveckla initiativ för effektivare samspel inom inno-
vationssystem och kluster.
Stimulera internationellt kunskapsutbyte och samarbete •	
mellan universitet, högskolor och näringsliv.
Främja utveckling av regionala profilområden och •	
specialisering.
tillvarata naturmiljöer, kultur och kulturarv i utvecklingen •	
av innovativa miljöer.
Stimulera innovationsförmågan i näringslivet genom att •	
främja kunskapsutvecklingen hos främst små och medel-
stora företag.
Förbättra företagens förutsättningar att ta del av kun-•	
skapsutvecklingen inom universitet, högskola och 
forskningsinstitut.
Utveckla strukturer som stimulerar kunskapsöverföring •	
mellan företag.
Främja företagens förmåga att utveckla nya produkter •	
och tjänster.
Främja kommersialisering av forskningsresultat och •	
idée r från universitet och högskola, näringsliv och andra 
aktörer.
Entreprenörskap.•	
Främja en gynnsam kultur för entreprenörskap och •	
företagande.
Främja insatser som underlättar nyföretagande.•	
Utveckla strategiska samverkansformer mellan företag.•	
Stödja företagens kapitalförsörjning där marknaden inte •	
fungerar tillfredsställande.
Underlätta utvecklingen av ett näringsliv med ökat inter-•	
nationellt affärsutbyte och stärkta positioner på de ut-
ländska marknaderna.
ta tillvara de möjligheter som ett hållbart utnyttjande av •	
naturresurser skapar bl.a. genom att främja utveckling 
och ökad användning av förnybara energikällor.
Använd omställningen till ett mer hållbart energisystem som •	
en drivkraft för teknik-, produkt- och tjänste utveckling.

Det finns ett nära samband mellan entreprenörskap och 
förnyelse. Därför är Sverige, för sin tillväxt och konkurrens-
kraft, beroende av att stimulera ett förbättrat klimat för 
entre prenörskap och företagande. För att upprätthålla en 
internationellt stark position för svenska företag och öka 
förnyelse i företag och regioner fordras att klimatet för 
entre prenörskap och företagande förbättras. Sverige skall 
bli ett av världens bästa länder att starta och driva före-
tag i. Det ska vara attraktivt att starta företag oavsett ålder 
eller etniskt bakgrund. Den svenska konkurrensfördelen i 
en global iserad ekonomi består i att producera varor och 
tjänster med ett högt kunskapsinnehåll. För att främja detta 
behövs ett bättre företagsklimat; det måste bli mer lönsamt 
och mindre krångligt att vara företagare.

Sverige behöver fler entreprenörer, både kvinnor och män. 
Nyskapande och kreativitet behövs i alla delar av samhäll-
et – inom näringslivet, den offentliga sektorn, föreningslivet 
och skolan. Det entreprenöriella perspektivet bör få ett ökat 
genomslag inom flera samhällsområden och sektorer för att 
entreprenörskapet i Sverige skall stärkas. Det gäller inom 
bl.a. utbildningssektorn, forskningen, den offentliga sektorn 
och de politiska processerna. Utbildningssektorn spelar en 
viktig roll i arbetet med att främja entreprenörskap samt ge 
ökade kunskaper om företagande.
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SVID, www.svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, bildades 1989 och 
verkar för att företag, organisationer och offentliga verk-
samheter ska bli mer medvetna om designens betydelse.  
Arbetet fokuserar på att visa hur design kan påverka 
konkurrenskraft och företagsutveckling. SVID arbetar 
också med att stödja utbildnings- och forskningsinsatser 
inom designområdet, för att öka kunskapen om design.  
Hur kan svenska företag bli mer lönsamma och konkurrera 
bättre på en internationell marknad? Utifrån den frågeställ-
ningen arbetar SVID. Huvudkontoret i Stockholm, arbetar 
tillsammans med fem regionkontor och lokala samarbets-
kontor över hela landet med att ge företag och organisation-
er råd och praktisk vägledning i hur design kan bli en del av 
verksamheten och påverka den positivt.
Stiftare är: Nutek, Svensk Form och IVA.

Organisation 
Verksamheten bedrivs i hela landet med såväl egna regional a 
kontor som samarbetskontor med olika regionala aktörer. 
Genom kontakter och rådgivning får företagen en praktisk 
vägledning i fråga om hur design bör upphandlas och in-
tegreras i utvecklingsarbetet. SVID bedriver också såväl na-
tionella som regionala projekt i samverkan med olika aktörer.  
 
SVID finansieras främst genom ett årligt grunduppdrag från 
Näringsdepartementet via NUtEK. Med detta som bas be-
driver SVID projektverksamhet som har medfinansiering 
från näringslivet, regionala organisationer, EU m.fl. 

Regionkontor
Inom SVID så finns det fem regionkontor:

Malmö med ansvar för Syd.•	
Göteborg - Väst.•	
Växjö - Sydost.•	
Stockholm - Mellan.•	
Sundsvall - Norr.•	

Designdefinition för SVID
Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett 
medvetet och innovativt sätt där både funktionella och est-
etiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. 
Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, 
budskap och miljöer. 

Det sker en breddning av designbegreppet inom framförallt 
tre områden: 
Tjänstesamhället - i utvecklingen av tjänster kan design-
metodiken tillföra högre kundnytta som ger bättre anpass-
ade tjänster till människans mångfacetterade och varierand e 
behov.
Regional utveckling - design som metod vid regional ut-
veckling för att stödja tillväxtstrategier är ett område som 
SVID arbetar med att utveckla.
Offentlig verksamhet - offentliga verksamhet är ett om-
råde som berör oss alla och där systematiskt arbete med 
desig n är en möjlighet. Designaspekten blir framförallt viktig 
i upphandlingsprocesser.

Regionala designcentra i Sverige 2007  
De senaste 4-5 åren så har ett stort antal regionala design-
satsningar genomförts. Idag så finns det förutom SVIDs 5 
regionala kontor, 17 reg ionala designcentra. Dessa fungerar 
som samverkanskontor till SVID och på så sätt utvecklas 
ett stort designnätverk som förstärker begreppet design 
såväl nationellt som regionalt.

Design en omvärldsanalys
Nationellt 



42

EN SAMMANStäLLNING ÖVER REGIoNALA DESIGN-
cENtRA 2007

Västernorrland

Sundsvall

Design i Västernorrland
Prioriterade områden är att:

etablera design på alla nivåer i utbildningen.•	
få länets företag att använda design i större utsträckning •	
än idag.
vidga designbegreppet till att även innefatta utformningen •	
och synen på tjänster inom t.ex. human care och turism.

Design i Västernorrland (DIV) samarbetar idag med ALMI 
Företagspartner Västernorrland AB, i arbetet mot län et s 
före tag. ALMI kan erbjuda designrådgivnin g, rek omm-
endera design er, genomföra företagsanalyse r samt erbjuda 
finans iering av designprojekt.
 
DIV är ett samarbetskontor till SVID, som arbetar på upp-
drag av Näringsdepartementet med att fördjupa och för-
medla kunskaper om industriell design i det svenska 
näringslivet.

DIV är ett EU mål 1 projekt. Landstinget Västernorrland är 
projektägare och tillsammans med Länsstyrelsen Väster-
norrland den största finansiären i projektet. totalt 24 med-
finansiärer. Från och juli 2007 övergår DIV till att bli en ideell 
förening med en grundfinans iering ordnad t.o.m. 2009.

DIV är lokaliserat till åkroken Science Park i anslutning till 
Mittuniversitetet i Sundsvall och den designutbildning som 
finns där.

Huvudman: Landstinget (Ny huvudman från 1 juli 2007 blir 
i form av en Ideell Förening)
Nuvarande projekttid: 2005 - juni 2007
Omslutning: c:a 8 mkr

Jämtland

Östersund

Regionalt Designcentrum Jämtland
Regionalt Designcentrum Jämtland (RDJ) har bildats av 
Jämtlands läns landsting och ALMI Företagspartner Jämt-
land AB och har fått projektstöd under åren 2002-mars 
2007 från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Spar-
banksstiftelsen Jämtlands län, A4 Vasallen AB samt SVID, 
 
Under 2005 och 2006 drivs verksamheten vidare med stöd 
från Jämtlands läns landsting och Länsstyrelsen Jämtlands 
län samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

RDJ inventerar designkompetens och arbetar med design-
utveckling och designmetodik tillsammans med länets före-
tag. RDJ visar turnerande utställningar, som t.ex. Utmärkt 
Svensk Form och Ung Svensk Form och anordnar design- 
och produktutställningar som visar jämtländska produkter. 
I samverkan med SVID satsar verksamheten på pilot-
projekt, som kan leda till utveckling av produkter och tjänst-
er. Iblan d i form av workshops och Sommardesignkontor. 
tillsamman s har RDJ startat åre Designcenter med stöd 
från flera intressenter.

Från och mars 2007 drivs verksamheten vidare i mindre 
omfattning med en heltids projektledare med anställning 
hos Landstinget.

Huvudman: Landstinget Jämtland
Projekttid: 2002 - 2004 - mars 2007
Finansiärer: Landstinget, Länsstyrelsen, Sparbanksstiftel-
sen, VM 2007, EU, företag m.fl.
Ekonomi: 2005 - mars 2007; 6 mkr
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Gävleborg

Gävle

Design X
Design i dess vidaste bemärkelse framträder allt mer 
som strategiskt viktig i alla företag och verksamheter. 
Därför görs en bred förankrad satsning inom detta om-
råde med Länsstyrelsen i Gävleborg som projektägare.  
 
Design x är Stiftelsen Svensk Industridesigns samarbets-
kontor i Gävleborgs län. Syftet med samarbetskontoret är att, 
bland länets små och medelstora företag, sprida kunskap 
och intresse för designfrågor med speciell inriktning mot 
industriell design. Dessutom ska kontoret konkret visa på 
vilk a möjligheter design som tillväxtfaktor har för näringslivet.  
 
Genom seminarier, utbildningstillfällen, företagsbesök, in-
itiering av designprojekt i företag, besök på relevanta 
mäss or, benchlearning, sommardesignkontor och liknan-
de aktivit eter ska företagare och medarbetare få insikt-
er och kunskaper om möjligheterna med att ständigt ha 
med design processen i sitt tänkande. Allt i syfte att stärka 
företagen så att deras konkurrenskraft på alla marknader 
stärks och bidrar till tillväxt och hållbar utveckling.

Från hösten 2007 så är avsikten att Design x kommer att 
drivas vidare i Region Gävleborgs regi.

Sedan några år finns också ett Design för alla center i Boll-
näs. Design för alla centret samverkar med Design x, men 
har egen huvudman och finansiering. 

Unicum Design för alla center är ett kunskapscenter dit 
före tag, myndigheter och organisationer kan vända sig för 
att få stöd i sin utveckling av produkter, tjänster och miljöer.  
Unicum arbetar för att föra ut kunskapen om hur man gör 
produkter, tjänster och miljöer användarvärda för fler män-
niskor, även personer med funktionsnedsättningar. 
 
Tjänster:

Kompetensutveckling genom ex. föreläsningar, work-•	
shops och företagsspecifika kortkurser. 
Bedömningar av och rådgivningar omkring produkter, •	
tjänster och miljöer ur ett Design för alla perspektiv. 
Produkter och tjänster testade med brukarpaneler enligt •	
Design för alla metoden.

Huvudman: Länsstyrelsen i Gävleborg
Projekttid: September 2004 - juni 2007
Finansiärer: Länsstyrelsen, EU Mål 2, kommuner och företag
Ekonomi: 6 mkr

Dalarna

Falun

Design för företag i Dalarna
Projektets mål är att göra designinsatser i företag för att 
stim ulera produktutveckling och affärsutveckling, stärka 
och profilera företag och produkter från Dalarna. Huvud-
man är Länsstyrelsen Dalarna. Projektstart juni 2006. Pro-
jektet delfinansieras av EU:s Regionala fond . Hösten 2007 
så kommer verksamheten att förändras och ny huvudman 
kommer troligen att driva verksamheten vidare.

Huvudman: Länsstyrelsen
Projekttid: Juni 2006 - juni 2007
Finansiärer: Länsstyrelsen, Ljungman fonden, EU m.fl.
Ekonomi: 4 mkr

Värmland

Karlstad

Designstudio Värmland
Designstudio Värmland är SVIDs samarbetskontor i Karl-
stad. Designstudio Värmlands verksamhet innehåller en rad 
utvecklade metoder och arbetssätt för kunskapsutveck-
ling och drift av projekt med designmetodik som verktyg. 
Dessutom arbetar företaget med att förmedla kunskap och 
inspiration i föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter. 
Kontoret har utvecklat stora kunskaper inom förpacknings-
området och är nationell nod inom SVID för förpacknings-
utveckling. Ett väl utvecklat samarbete finns med ledande 
material och förpackningsutvecklare i landet. Design studion 
är sedan våren 2007 en del av tPA (the packaging arena) 
i Karlstad.

Kreativ miljö stärker The Packaging Arena
God förpackningsdesign utgår ifrån konsumenten. För att 
skapa en riktigt bra förpackning som överlever på marknad-
en måste man se uppfinningsrikedomen som finns hos varje 
konsument. the Packaging Arena förstärker nu sin kompet-
en s på området konsumentdriven förpackningsutveckling 
med Designstudio Värmland. 

Projekttid: 2007 - tills vidare
Ekonomi: 2-3 mkr/år
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Örebro

Design i bred bemärkelse är ett förhållningssätt som är vikt-
igt i alla företag och olika verksamheter. Väsentligt är att 
designkompetensen kommer in tidigt i produktutvecklingen, 
det spar både tid och pengar och har stor påverkan på 
slutresultatet.
  
Design är ett relativt brett begrepp som inte enbart hand-
lar om färg, form, funktion eller användbarhet, utan också 
om produkt-, logistik- och miljöanpassning. Design hand-
lar om företagets profil och identitet. ALMI Företagspart-
ner i Örebro erbjud er råd och kontakter för att du ska öka 
designmedvetand et och beställarkompetensen i ditt före-
tag när det gäller designinsatser.

Huvudman: ALMI Företagspartner i Örebro
Projekttid: 2007 - tills vidare

Hällefors/Formens Hus
Formens Hus är SVIDs samarbetskontor i Hällefors. Verk-
samheten ska vara en länk mellan industri och formgivning. 
Man förankrar industridesignperspektivet till det regional a 
näringslivet och vidareutvecklar rollen som länskontor 
för SVID och Svensk Form. Med utställningarna som bas 
och hjälpmedel kommer en pedagogisk verksamhet att be-
drivas som riktar sig till företag, utbildningar, forskning, barn 
och ungdom samt allmänhet. 

Verksamheten ska främja och vara en mötesplats för det 
kreativa samtalet kring form- och designfrågor. En plats 
där möten kan ske i tvärvetenskaplig anda och där olika 
kompetenser lär och utvecklas tillsammans.
 
Formens Hus skall också vara en inspirerande arbetsplats 
för designföretag som etablerar sig i Hällefors, och på sikt 
bli en internationell mötesplats för form- och designfrågor.

Huvudman: Stiftelsen Formens Hus
Stiftare: Hällefors Kommun, Föreningen Svensk Form och 
SVID.
Projekttid: tills vidare
Ekonomi: Formens Hus ombyggnad etc. c:a 50 mkr.
Löpande driftkostnader: c:a 3 mkr/år
Finansiering: EU strukturfond Mål 2, Hällefors Kommun, 
Nutek, Näringsdepartementet Sparbanksstiftelsen samt 
Länsstyrelsen i Örebro län. 

Mälardalen

Eskilstuna

Designstudio Mälardalen
Designstudio Mälardalen är Stiftelsen Svensk Industri-
designs samarbetskontor sedan september 2004. 

Designstudion innebär en fokusering på design ur 
ett nytt, brett och framåtriktat perspektiv. Det medför 
ocks å ett inför ande av designmetodik i idé-, och produkt- 
och affärsutvecklingsprocesser i ökad utsträckning för 
region en. Samarbetskontoret blir den sammanhållande 
länken mellan de väl fungerande delar som redan finns vid 
MDH (Mälardalens Högskola) - IDP med Idélab och Munk-
tell stadens Lab1.

Huvudman: Mälardalens högskola
Projekttid: 2004 - tills vidare

Stockholm

Design Södertörn
Design Södertörn är SVIDs samarbetskontor i Stockholms 
län. Ambitionen är att samla designkunnande och kreativ-
itet på Södertörn för att öka designkompetensen såväl 
hos företag som i offentlig sektor, marknadsföra regionen, 
stärk a dess tillväxt samt skapa en tryggare och trivsam-
mare miljö. 

I nätverket skapas en mötesplats för företag, kommun 
och högskola där konkreta projekt, forskning och utbildning 
leder till samverkan och bättre produkter.

Huvudman: KtH Syd och Haninge kommun
Projekttid: 2004 - tills vidare
Finansiärer: KtH Syd, Haninge kommun, Södertälje 
kommu n, Södertörns högskola och Länsstyrelsen i Stock-
holms län förutom SVID.

Trollhättan/Innovatum Design Center
Innovatum Design center (IDc) är Stiftelsen Svensk Industri-
designs samarbetskontor i Fyrstadsregionen. Målsättningen 
är att medverka till uppbyggnad av infrastruktur för design 
och upplevelseindustrin i nätverksarbete och vara mötes-
plats för kreativa människor. Förhoppningen är att öka kun-
skapen om design och förmågan att hantera desig n som 
en integrerad del i produktutvecklingsprocessen.
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IDc arbetar bland annat med designrelaterad omvärldsbe-
vakning, inspirationsseminarier och designgenomgångar i 
företag. Design med omtanke kommer att starta ett kontor 
i trollhättan.

Huvudman: INNoVAtUM 
Stiftare: trollhättans Stad, Volvo Aero corporation, Saab 
Automobile AB, Västra Götalandsregionen, Vattenfall AB, 
Skanska AB, Metall avd.112
I samarbete med Film i Väst och Högskolan i trollhättan/
Uddevalla.
Projekttid: tills vidare

Sjuhärads kommunalförbund/Borås
Sjuhärads kommunalförbund, är SVIDs samarbetskontor i 
Sjuhäradsregionen. Regionen har satt design i fokus och 
driver samt stödjer designrelaterade utvecklingsprojekt. 
Projekt relaterade till såväl industriell som kulturell utveck-
ling och utbildning. Som ledande region inom textil design, 
finns ett naturligt fokus på fortsatt utveckling inom detta 
område. tre textila designcentra är också under utveckling, 
där man har en viktig samordningsroll samt en kontor för 
Design med omtanke

Huvudman: Sjuhärads kommunalförbund
Projekttid: tills vidare

Halland

Halmstad
Design i Halland är SVIDs samarbetskontor i Halland. Det 
är ett halländskt nav med bas på Högskolan i Halmstad. 
Målsättningen är att synliggöra och utveckla design som 
utvecklingskraft och härigenom bidra till utveckling inom 
framförallt i regionen prioriterade områden. Region Halland 
och kommunernas näringslivsenheter är de drivande intres-
senterna, tillsammans med SVID.

Huvudman: Region Halland
Projekttid: tills vidare

Östergötland

Linköping

Design Östergötland
Design Östergötland, är SVIDs  samarbetskontor i Öster-
götlands län. Syftet med Design Östergötland är att sprida 

ökad kunskap och insikt om designens betydelse och roll 
för utveckling och tillväxt i regionen. Design Östergötland 
ska stimulera och stödja initiativ och projekt som bidrar 
till att såväl väcka intresse för design som att öka design-
innehållet i produktion av varor och tjänster. Fokus ligger på 
insatser som främjar designtänkande och designprocesser 
i näringslivet, men även insatser inom kulturområdet kan 
stödjas som utvecklar kulturnäringen. 

Det övergripande målet är att designinsatserna ska bidr a 
till att stärka företagens konkurrenskraft och regionens 
tillväxt. 

Samarbetskontoret kommer att vara en samarbetsnod 
och ett kontaktorgan i länet för designfrågor, under namnet 
Design Östergötland. till stöd för arbetet har en arbets-
grupp bildats med representanter från kommuner, Linköp-
ings universitet, Svensk Form, det östgötska näringslivet 
och Östsvenska turistrådet. 

Huvudman: Regionförbundet Östsam
Projekttid: 2004 - tillsvidare

IUC i Gnosjöregionen
IUc i Gnosjöregionen AB är SVIDs samarbetskontor i Gno-
sjöregionen. IUc vill komplettera företagens egna utveck-
lingsresurser för att skapa långsiktig konkurrenskraft. Kon-
toret arbetar med nätverkande som kärnkompetens och 
utvecklar metoder, produkter och system tillsammans med 
företagen och olika offentliga aktörer. 

Huvudman: IUc
Projekttid: tills vidare

Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström
Industriellt Utvecklingscentrum (IUc) är SVIDs samarbets-
kontor i olofström. Kontoret stärker svenskt företagande 
genom att utveckla människor, produkter, metoder, mate-
rial och företag inom den tekniska industrin. Den omfatt-
ande och moderna egna industriella utrustningar erbjuder 
stora möjligheter för tillämpningar. Dessutom erbjuder IUc 
efterfrågad KY-utbildning och annan individuell utbildning i 
tillämpade industriella processer.

Huvudman: IUc
Projekttid: tills vidare

Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län är SVIDs samarbetskontor i 
Kalmar.
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Design som konkurrensfaktor i industrin
Det övergripande målet för Regionförbundets strateg i är att 
öka kunskapen om design som värdeskapande kraft, etable-
ra och öka antalet designtjänster till företag och därmed öka 
omsättningen inom näringslivet. Målet mäts genom design-
nätverken och näringslivets företrädare. Regionförbundet 
driver nätverket ”Designgruppen” med representanter för nä-
ringsliv och kommuner, utbildningsenheter och konstmuseet.  
För att bygga upp kunskaper och förutsättningar för design-
satsningen arbetar vi tillsammans med kommunerna, nä-
ringslivet och Designutbildningen i Pukeberg.

Satsning på design med miljö, jämlikhet och integratio n som 
grundförutsättning ger en hållbar utveckling för regione n. 
tillgänglighet och helhetssyn är centralbegrepp inom 
desig n. Här avses allt från gränssnittet mellan människa-
maskin till åtkomsten av yttre och inre miljö. Det rör sig om 
allt från hur man använder utrustning eller ett dataprogram 
till där människan är förutsättningen och miljön och omgiv-
ningen gör eller inte gör henne mer eller mindre handikap-
pad. Design med tillgänglighet som förtecken iscensätter 
och omvandlar miljö, jämlikhet och integration till praktisk 
verklighet med helhetssyn.

Huvudman: Regionförbundet Kalmar
Projekttid: tills vidare

Skaraborg

Lidköping

Utställningen Design på väg i Lidköping, ett viktigt initialt 
bidrag till utvecklingen av en samordnad regional satsning 
kopplad till Rörstrandsmiljön. Arbetet fortskrider mycket 
bra och satsningen stöds av såväl regionförbund, som 
kommun en och bl.a. Sparbankstiftelsen. Rörstrand Kultur-
forum AB har också nu blivit ett SVID Samarbetskontor.

Huvudman: Rörstrands kulturforum AB
Projekttid: tills vidare

REGIoNALA DESIGNSAtSNINGAR - 
EN SAMMAN FAttNING

Nya unika områden för design
I arbetet med utveckling av branscher och segment i länet 
bör vi liksom företagen sträva efter att vara unik inom några 
viktiga områden för att profilera oss på den alltmer konkur-
rensutsatta marknaden. Utifrån erfarenheter kring andra re-
gionala designsatsningar i landet kan vi konstatera att flera 
regioner har på olika sätt profilerat sig. I Västra Götalands 
regionen så pågår en stor satsning kallad Design med om-
tanke. tanken är att detta skall vara ett profileringsverktyg 
för regionen. 

Design med omtanke är en metodik för att skapa att-
raktiva och funktionella miljöer, produkter och tjänster som 
visar omtanke om både människor och naturen.

Detta är satsning med tre kunskapscentra i Borås, Lid-
köping och trollhättan.

Designsatsningen i Jämtland har ett starkt fokus mot be-
söknäringen. Detta har skett bl.a. via de insatser som gjorts 
i åre inför VM 2007. Det finns många intressanta resultat 
från detta bl.a. Designcenter åre som ansågs vara ett posi-
tivt inslag när åre utsågs till årets kommun 2006 i Sverige.

Designsatsningen i Värmland har haft ett starkt fokus mot 
förpackningsutveckling. Detta har skett i nära samarbete 
med industrin i regionen.

Designsatsningen i Västernorrland har fokuserat starkt 
mot utbildningar allt från grundskola, gymnasium till Uni-
versitet. Dessa aktiviteter är unika i landet.

Vi tror att en profilering för Design Västerbotten success-
ivt kan utvecklas när verksamheten har varit i gång en tid 
och hittat sina former. Inledningsvis så föreslår vi en sats-
ning på företag, offentlig sektor och utbildning. Detta kan 
ske via de olika förslag till aktiviteter som är nämnda.
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DANMARK

Den danska industrin har under 1900-talet dominerats av 
små och medelstora industrier, där hantverkskunnandet 
spelat en större roll än i Sverige. Det är en av orsakerna till 
att Danmark på 1960- och 1970-talen lyckades upprätt-
hålla en bättre hantverksmässig kvalitet i byggande och 
inredning. På Konstakademien i Köpenhamn finns både en 
avdelning för utbildning av möbelarkitekter, industridesigner 
och grafiska designer, och ett forskningsinstitut inom dessa 
områden, något som troligen bidragit till att upprätthålla en 
hög nivå och respekten för designernas och formgivarnas 
yrkeskunskaper.

Dansk designpolitik är i första hand näringslivs-
orienterad
Designens centrala roll för att främja de danska företagens 
konkurrenskraft betonas starkt. år 1997 presenterade den 
danska regeringen en ny designpolitik – ett fyraårigt hand-
lingsprogram för design i 17 punkter. Programmet har en 
budgetram på 108 miljoner svenska kronor för åren mellan 
1997–2001 och riktas mot tre huvudområden: näringslivet, 
den offentliga sektorn och utbildningsområdet.

I Danmark görs en tydlig koppling mellan Design och Kultur- 
Upplevelseekono min. Design betraktas också som viktigt 
för utveckling och innovation. Design som utvecklingsom-
råd e uppmärksammades år 1997 av regeringen då en 
nation ell designpolicy framarbetades samtidigt som reg-
eringen beslutade om ett designcenter i Köpenhamn. år 
2003 tog Erhvervsministeriet (motsvarande näringsdeparte-
mentet) initiativ till en utredning om designens ekonomiska 
effekter.

I undersökningen definieras design som:
Når vi tager om design, mener vi designstrategi, udvikling 
og formgivning. Alt det, der foregår inden selve produktion-
en eller implementeringen (af både produkter, tryksager, 
messestande, websider, indretning o s v).

Erhvervsministeriet och Kulturministeriet har delat ansvar 
för design. Erhvervs ministeriet har den industriella designen 
under sitt ansvarsområde medan Kulturministeriet har hand 
om konsthantverk och formgivning. Det operativa design-
arbetet sköts av Danish Design center (DDc).

Syftet med designpolitiken 1997 var att öka design använd-
ning bland små företag och i offentlig sektor. Genom re-
geringsskiftet år 2001 förändrades också inrikt ningen på 
designpolitiken. Efter år 2001 fick Danskt Design center 
(DDc motsvarighet till SVID) minskade anslag och ambitio-
n  e n var att organisationen i huvudsak skulle finansieras 
med privata medel. I sep tember 2003 identifierade reger-
ingen fem strategiska områden inom upplevelseekonomin. I 
denna presenterade regeringen olika initiativ som skulle tas 
för att skapa tillväxt och utveckling och DDc kom åter att 
huvudsakligen finansieras av offentliga medel.

I rapporten sägs att design understryker regeringens be-
slut att stärka de förhållan dena som behövs för att skapa 
innovation och utveckling i sektorn mellan kreativi tet och 
den traditionella industrin. Potentialen för dansk design be-
traktas i rappor ten som god samtidigt som stöd för att öka 
designmognaden ses som viktigt.

FINLAND 

I studien gjord av New Zeeland (NZ) Institute of Economi c 
Research rankas Finland som det mest designvänliga land-
et. år 2000 antog Finland sin designpolitik, ”Design 2005!”, 
som syftar till att integrera design med det nationella inno-
vationssystemet. Finska utbildnings- och näringsdepart-
ementet har tillsammans ansvaret för form och design. 
Academy of Finland och the National technology Agency 
(tEKES) fick ansvaret för genomförandet och fördelning av 
medel för designprogrammet 2005.

Academy of Finland har startat ett industridesignprogram 
med syfte att knyta ihop olika ämnesområden. Program-
projekten har utvärderats av en internationell expertpanel.

tEKES har startat the Design technology Program (27 mil-
joner Euro) med en mer praktisk inriktning. Syftet är att öka 
industriföretagens designanvändning.

Att knyta ihop design med innovationssystemet anges i 
programmet kunna leda till att finna nya angreppssätt, ny 
forskning och nya projekt inom forskning och utveckling. 
Huvudsyftet med programmet är att skapa ett dynamiskt 
designsystem som placerar Finland i framkant vad gäller 

Design en omvärldsanalys
Internationellt 
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design användandet. Det i sin tur ska skapa konkurrens-
fördelar. Viktiga delar i designpolicyn är därför att genom 
forsk ning skapa ny kunskap. Målet är att 50% av Finlands 
före tag ska använda professionella designtjänster, 30% ska 
implementera designkompetens på en strategisk nivå inom 
företaget och tio finska designföretag ska vara aktiva på 
den internationella marknaden under år 2005.

Den viktigaste delen av Design 2005 programmet är in-
satser för multidisciplinär forskning och utbildning inom 
design, genom att korsbefrukta designmanagement med 
businessmanagement. Ett stort antal företag deltar tillsam-
mans med ett flertal universitet och högskolor i Design-
programmet 2005! Programmet har stor regi onal prägel 
med bl.a. design- och rådgivning till små och medelstora 
företag. Designforskning, utbildning och designteori ses 
som förutsättningar för att design ska ingå i företagens 
strategiska planering. Dessutom är det centralt att stärka 
samarbetet mellan design och olika branscher.

I Finland finns flera universitet med inriktning mot konst och 
design, andra har utbildningsprogram inom design. Antalet 
organisationer som arbetar med design och innovation är 
också många. En av mötesplatserna för design och innova-
tion är Designium, the new centre of Innovation in Desig n 
i Helsingfors. Designium har etablerats i samarbete mellan 
fyra universitet men inkluderar samverkan med fler universit-
et, högskolor, offentlig sektor och privata intressent er. De-
signiums uppdrag är att arbeta med den nationella design-
politiken, internationaliseringen av finsk design och utveckla 
finsk design till en industriell konkurrenskraft.

Finland brukar i svensk designdebatt ofta lyftas fram som 
en förebild när det gäller statens engagemang för att främja 
design och arkitektur.

För att ge de små och medelstora industrierna bättre 
tillgång på designtjänster har en rad regionala projekt init-
ierats. Designrådgivning integreras med annan information 
till företagen och ges i anslutning till de teknik- och närings-
livscentra som finns på olika ställen i landet. Ett nätverk av 
institutioner som fyller olika uppgifter inom designområdet 
samverkar.

Programmet för Design 2005 har haft följande utgångs  -
punkter:

Med hjälp av design skall det finska näringslivets konkur-•	
renskraft stärkas.
Industrin måste ha möjlighet och förmåga att använda •	
design.

Designer måste förstå industrins behov.•	
Designutbildningen och forskningen kan åstadkomma •	
innovationer.
Finsk design skall präglas av ett stort kvalitativt kunnan-•	
de om den snabba utvecklingen av industriella process-
er, om de dynamiska krafter som styr marknaden, om 
konsumenternas behov om hur medierna betraktar de-
signområdet samt om hur man kan göra produkter och 
tjänster mer innovativa.

De designpolitiska målen
år 2005 skall 30% av de finska företagen använda sig av 
designer, år 2010 skall antalet uppgå till 50%.

NoRGE

Norskt designråd etablerades av Norges Exportråd och In-
dustriförbund 1963 och är idag en stiftelse som finansieras 
av Närings och Handelsdepartementet.

år 1997 gjordes en marknadsundersökning i vilken hävda-
d es att de norska företagen ansåg att staten inte gjorde 
tillräckligt för att informera om hur design skulle kunna vara 
ett konkurrensmedel på den internationella marknaden. 
Samtidigt konstaterades att Norsk Designråd hade alltför 
små resurser för att ansvara för alla de behov av design-
rådgivning som fanns i Norge. Denna insikt ledde till att 
Norsk Designråd sommaren år 1998 ingick ett avtal med 
Innovasjon Norge om att integrera designområdet i Inno-
vasjon Norges program för företagsutveckling, lån, bidrag, 
stöd- och finansieringssystem. till den rådgivning som sker 
genom Innovasjon Norges nätverk av sjutton lokalkontor 
runt om i landet skall framöver även knytas privata de-
signmanagementkonsulter, utbildade av Norsk Designråd. 
Mål et är att skapa lönsamma företag som ger ”goda och 
varakt iga arbetsplatser”. De främsta insatserna går till små 
och medelstora företag. 

Vidare har man initierat designverksamhet via samarbete 
med fem fylkeskommuner.

till denna bild av form- och designområdet i Norge kan 
adderas det initiativ som togs för ett par år sedan, näm-
ligen att införa form- och arkitekturundervisning redan på 
lågstadiet och i samtliga årskurser i grundskolan. Lärarnas 
efterfrågan på studiematerial har också givit Norsk Form 
nya uppgifter.
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ENGLAND

I England och övriga Storbritannien har form- och design-
området i högre grad än i andra länder varit integrerat i 
kulturliv och i politik sedan lång tid tillbaka. Diskussionerna 
kring estetikens betydelse och strävandena att göra ting-
en mer ändamålsenliga och estetiskt njutbara ledde till att 
den s.k. Estetiska rörelsen och Arts and crafts-rörelsen 
bildades på 1860- och 1870-talen. I synnerhet den sist-
nämnda fick ett stort inflytande i övriga Europa i slutet av 
1800-talet och har på ett avgörande sätt påverkat utveck-
lingen i t.ex. Sverige. I London grundades år 1852 det första 
konst industrimuseet i världen, likaså det första renodlade 
designmuseet år 1989.

Storbritannien betraktas som ett framstående designland 
men enligt designindex i the World Economic Forum’s 
Globa l competiveness Report hamnar landet på tiond e 
och därmed sista plats ur ett designperspektiv. trots att 
England inte har en nationell designpolitik ses design som 
betydelse full, något som framhålls i andra policydokument. 
år 1995 uttryckte den brittiska regeringen samband-
et mellan design användning och innovationsprocessen, 
som mervärd es skapare och som dörröppnare för nya 
marknader.

The effective use of design is fundamental to the creation of 
innovative products, processes and services. Good design 
can significantly add value to products, lead to growth in 
sales and enable both the exploation of new markets and 
the consolidation of existing ones.

Departement of trade and Industry, DtI, och Departement 
for culture, Media and Sport har delat ansvar för bransch-
erna inom the creative Industries. DtI ansvarar bl.a. för 
design medan t.ex. film- och musikbranschen finns hos 
Dep artment for culture, Media and Sport. Det operativa 
designarbetet, det vill säga arbetet med att öka företagens 
design användning samt ta fram underlag och rapporter om 
design, sköts av British Design council, finansierat av DtI. 
Sedan 1999 arbetar en parlamenta risk kommitté mot reger-
ingen för att lyfta design som innovationsstrategi.

”The Creative Industry” betraktas som en viktig framtida 
tillväxtbransch och finns bl.a. med i DtI:s femårsprogram 

”Creating wealth from knowledge”. I programmet framhålls 
explicit design som en viktig faktor för morgondagens in-
dustrier. I rapporten framgår att teknologi och vetenskap 
driver på innovation men samtidigt framgår att de flesta 

innovativa lösningar uppstår via en ständig förbättring av 
befintliga produkter och tjänster. Design ses som en inte-
grerad faktor för innova tionsprocessen och inte enbart som 
mervärdesskapare. även i strategidokumentet ”Competing 
in the Global Economy - The Innovation Challenge” från DtI 
framhålls design som en del i innovationsprocessen:

The use of design helps identify problems and develop, test 
and evaluate solu tions. The efective use of design can link 
emerging technologies to market opportunities and add va-
lue to goods and services.

Storbritannien har varit föregångare när det gäller design-
undervisning- och forsk ning. Här finns några av världens 
mest ansedda designutbildningar. Korsbefrukt ning mella n 
tradition ella ämnen och design har sedan 1980-talet funnit s. 
Då t.ex. Business School of London integrerade design i 
vissa utbildningar. I den allmänna läroplanen ingår design 
och teknologi som ett obligatoriskt ämne för barn mellan 
5 och 16 år.

Designen och politiken
Det finns en tradition i Storbritannien att regeringschefer-
na aktivt engagerar sig i designpolitiken. Premiärminister 
tony Blair såg som sin uppgift att främja brittisk design i 
samband med millennieskiftet. år 1997 uppmanade han 
de britt iska företagen att visa vad Storbritannien kunde 
prestera när det gällde nyskapande design för att rädda liv, 
förbättra livskvalitet och trygga framtiden.

Sammanfattning
Den brittiska designen står på en stadig grund. När det 
gäller designutbildningar intar man en tätposition i Europa. 
I Storbritannien utbildas fler designer än i något annat land 
i Europa. Designundervisning ges på alla stadier i skolan. 
Utbildningen håller hög nivå. även när det gäller form- och 
designforskning har man nått betydligt längre än andra 
europ eiska länder. Det finns ett nätverk för designrådgiv-
ning och en genomtänkt struktur för hur och av vem form- 
och designfrågorna skall hanteras.

FLANDERN/BELGIEN

Flandern District of Creativity
Våren 2004 bildades organisationen Flandern District of 
creativity på initiativ av den flamländska regeringen med 
ambitionen att göra Flandern till en kreativ ekonomi.
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Målsättningen med projektet är att skapa och främja ett 
kreativt entreprenörskap för att stärka den flamländska 
ekonomin. Grundtanken med strategin är att människans 
kreativitet är en av de viktigaste faktorerna bakom ekonom-
isk tillväxt.

centrala nyckelord som strategin baseras på är kreativ 
förmåga, teknologi och tolerans. Företag, regeringar och 
universitet från deltagande regioner har samarbetat för att 
uppnå ändamålet. För att skapa en stark teknologisk tillväxt 
har man velat skapa ett nära samarbete mellan ett brett 
spektra av aktörer, områden och miljöer (kultur och utbild-
ning, regeringar och företag).

ItALIEN

I designlandet Italien, tolkas design i sin bredaste bemärk-
else och omfattar hela produktutvecklingsprocessen, från 
behovsanalys till projektering, tillverkning och kommunika-
tion till kunden. Designern koordinerar och gestaltar idéer, 
prioriterar funktionen, formger volymer, väljer material och 
tillverkningsmetoder samt skapar en marknadsförings-
strategi. Han/hon ger med andra ord personlighet åt pro-
dukterna. För att designarbete skall ingå som ett fram-
gångsrikt och stimulerande hjälpmedel i den industriella 
produktionen, bör den tala ett språk som är i samklang 
med vår tid, därför har begrepp som It och hållbar utveck-
ling blivit viktiga ingredienser i designarbetet.

Design anses vara ett mycket värdefullt verktyg för att gest-
alta affärsidén i företagets produkter och detta fordrar en 
nära samverkan mellan designern och företagets ledning/
ägare. Det är därför vanligt i italienska företag att design-
erns arbete integ reras i företagets strategier och beslut. En 
fokusering på dessa kvalitativa faktorer återspeglar både 
den italienska synen på design och den relation som råder 
mellan företaget och designern.

En annan, kanske ännu mer intressant aspekt gäller på-
verkan av design på den regionala ekonomin. Italienska 
före tag samarbetar ofta med varandra i företagsnätverk 
bas erade i samma geografiska område och investering-
ar i design har visat sig främja tillväxten i hela företags-
klustret där företaget är verksamt. Idag talar man i Italien 
om econom ia del design d.v.s. om designens ekonomiska 
effekter utifrån det klusterbaserade perspektiv som blir allt 
vanligare.

Här är det är viktigt att poängtera att de flesta investeringar-
na i design i Italien hamnar i de övre stegen av designtrapp-
an (process/innovation) och just innovativa produkter har 
blivit de italienska företagens främsta vapen i den global a 
konkurren sen. En produkt med hög innovationshalt ställ er 
högre krav även på de övriga pro duktionsleden. Företa-
gets underleverantörer, ofta i samma region, tvingas till ny-
tänkande för att kunna leverera de komponenter och/eller 
verktygsmaskiner som krävs för att tillverka en innovativ 
produkt. täta kontakter med designintensiva företag inne-
bär dessutom större insikt om vikten av en kontinuerli g ut-
veckling av material, komponenter och produktionsproces-
ser. Den förädling av produkt och produktion som design-
arbetet leder till skapar därigenom en positiv dominoeffekt 
även hos klustrets övriga företag.

Studier över italienska innovations system visar att lokala 
underleverantörer deltar i en lärorik process av learning-
by-interacting med företaget som står för innovatio nen. 
Designarbetet har därför en rad positiva effekter även för 
kompetensen av regionens företag, tack vare den process 
av kunskaps- och tekniköverföring som följer.

I avsaknad av en nationell plan för designfrämjandet, finns 
en mängd privata och institutionella aktörer på lokal nivå 
som stimulerar användningen av design. Dessa organi-
sationer stödjer designarbetet genom att leverera riktad 
information om t.ex. nya material eller trender på utländ-
ska marknader. Det rör sig om mycket konkret information 
som hjälper, särskilt mindre företag med små ekonomiska 
resurse r, att klara det praktiska designarbetet.

Sammanfattningsvis har design, i en nätverksekonomi så-
som den italienska, stor betydelse för företagens utveckling. 
Formella och informella nätverk utgör viktiga kanaler för att 
överföra information om innovativ design till andra företag, 
vilket bidrar till att höja deras kunskap och konkurrens-
kraft. Information om designens positiva effekter cirkulerar 
snabbt inom nätverket och bidrar till att ge näring till en god 
cirkel där flera använder sig av design.
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SAMMANFAttNING - oMVäRLDSANALYS NAtIoNELLt 
ocH INtERNAtIoNELLt

I allt fler länder har man insett vikten av att stödja design, 
både som ett medel för att främja ekonomisk tillväxt och 
för att profilera sig. I vissa länder koncentreras de statliga 
designanslagen till forsknings och utbildningsväsendet och 
teknikutveckling (gäller framförallt Kanada) medan andra 
länder, exempelvis Nederländerna ger stöd direkt till de-
signer och hantverkare för att dessa ska upprätthålla sina 
yrken. Stödet kan också ges så att det som tillverkas i land-
et presenteras i internationella sammanhang med hjälp av 
vandringsutställningar (som till exempel i Sverige, Stor-
britannien och Frankrike). Det kan innebära att man bygger 
upp visningsställen (Italien och Finland) och hjälper företag 
och designer att marknadsföra sig på ett professionellt sätt 
på mässor och i olika internationella utställningssamman-
hang. I Nederländerna och tyskland har designstudier och 
forskning om hur produkter kan göras mer ekologiskt för-
svarbara prioriterats. Ett trettiotal länder i världen, använder 
nu någon typ av Eco-märkning av produkterna. 

I Asien satsas det mycket stora belopp både vad gäller 
designutbildningar samt i olika nationella riktade design-
satsningar ex. Kina, Japan och Sydkorea.

Gemensamt för alla våra konkurrentländer är att man 
satsar mer på design i sin utveckling. SVIDs systerorga-
nisationer i både Norge och Danmark har betydligt större 
statliga resurser för att främja respektive lands företag med 
hjälp av design.

En förebild i Norden är Finland som under efterkrigstiden 
använt design konsekvent för att utveckla det finska sam-
hället. Man går nu vidare för att uppnå högsta inter nationella 
nivå när det gäller kunskap inom designområdet.

Några tydliga designpolitiska mål i det Finska Design 2005 
programmet var att:

år 2005 ska det finnas 1000 verksamma industridesigner •	
och år 2010, 2000 st.
år 2005 ska 30 % av de finska företagen använda design-•	
er och år 2010, 50% 
år 2005 ska det finnas 10 internationellt verksamma de-•	
signkontor och år 2010, 20 st.

I Sverige har intresset för design vuxit starkt under senare 
år och nysatsningar inte minst inom utbildningsområdet 
har gjorts. Designens betydelse för utveckling av svenskt 
när ingsliv diskuteras nu aktivt på regeringsnivå. Designåret 
2005 visade med all tydlighet att intresset för design är stort 
på många plan. Vi kan också konstatera att 17 regioner i 
landet idag satsar via bl.a. regionala medel på design.

Arbetsmarknaden för designer i Sverige är för närvar-
ande bra. Många nya designkontor har startas. Idag finns 
också några riktigt stora designkontor med 30-50 anställd a 
som också verkar internationellt och några med kontor 
utomlands.

Dock vill jag lägga in ett men: Alltför få företag inser fort-
farande nyttan med design för att utveckliga konkurrens-
kraftiga kunderbjudanden.

Dessa utdrag är hämtade från SOU 20000:75 och ITPS rapport ”Politik 
för design”
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Design är inget nytt

Design är inget nytt område och inte heller något nytt be-
grepp. Uppmärksamheten kring designfrågor har varierat 
över tiden och designefterfrågan har följt den kon junkturella 
cykeln. Det som är nytt är att många länder och aktörer 
idag har börjat tala om design i innovationstermer och att 
design idag finns med i den tillväxtpoli tiska diskussionen. 
Struktur omvandlingen, samhällets höga teknikmognad, 
konsu menternas allt mer sofistikerade efterfrågan tillsam-
mans med företags och regioners strävan efter different-
iering skapar behov av förnyelse i form av nya produkt-
ionssätt och nya lösningar. Det som avgör i konkurrensen 
mella n företag och länder är fortfarande oftast priset, där-
efter kommer kvalitet. Men i en allt hår dare konkurrens är 
det en stor fördel att ha varor vars kvalitet är unik. För att 
företag ska vara konkurrenskraftiga krävs ofta att produkt-
en/tjänst en har ett mervärde utöver den grundläggande 
funktionen. Den vanliga och beprövade tekniken behöver 
kompletteras med både funktionalitet och en tilltalande 
form. Det är här design kan fylla en funktion som mervärde-
skapande. Rätt använd kan design fun gera som en bro 
mellan ekonomi, teknik och formgivning.

Designhistoria
När 1900-talet beskrivs är det vanligt att det görs geno m 
att räkna upp mängder av föremål som tillverk ats industriell t. 
Inte enbart vardagsföremål som omger oss läggs till listan. 
Hit hör också föremål som gem och dragkedja, klädnyp-
o r och plastskålar. Produkter vi knappt tänker på längre. 
De finns som en självklarhet. Hit hör också mobiltelefonen, 
apparaturer för mammografi, bile n och datorn, men också 
belysning, möbler och mode.
 
Att beskriva designhistoria är att beskriva vår tekniska ut-
veckling. Den svenska tekniska historien är fylld av tekniska 
innovationer, där Sverige har varit ett framgångsland på 
många sätt. Uppfinningarna från Sverige är många. Flera 
av dem är små enkla ting som vi knappt längre tänker på 

– de är så självklara – ett gem, en dragkedja med mera. 

Elektriciteten var naturligtvis en faktor som påverkade ut-
vecklingen liksom de nya material som lanserades – alumin-
ium, bakelit, plast. Idag finns ”nano-material” som gör att 
textilier nästan upplevs kunna tala, i vart fall kunna lämna 
ifrån sig information eller att de är helt smutsavstötande.

Nya material
Många av de nya materialen – bakelit – användes i gjutform-
ar. Dessa blev ganska dyra och krävde därför stora serier 
och en standardisering. telefonen är kansk e den produkt 
som bäst beskriver den mer än 100-åriga industriutveck-
lingen. De nya materialen gav också möjlig heten att skapa 
helgjutna produkter. Man lade inte längre en del i en pro-
dukt till en annan, utan kunde geno m materialet skapa en 
form av mer helgjutet slag.

Designhistorian är – om man ser till den industriella design-
en – en direkt följd av industriutvecklingen som kom igång 
på allvar i mitten av 1800-talet. Den blomstrande gjuteri- 
och verkstadsrörelsen skapade många producentvaror 

– ångmaskiner, sågramar, hyvelmaskiner, lantbruksred-
skap m.m. Ytterligare exempel är skiftnycklar generatorer, 
precisions verktyg m.m. Flertalet av dem gavs ingen extra 
förskönande utan produktens ändamål gav den direkta 
formen.

Den första maskinen som ”flyttade in” också i hemmen 
från fabriksgolvet var symaskinen. Det var dessa produkter 
som först kom till med mer inslag av och ambitioner kring 
förskön ing och form. Sedan kom i rask takt flera konsum-
entvaror – telefoner, skrivmaskiner, kylskåp, bilar, cyklar, 
brödrostar. Idag har vi en sån mängd av produkter att vi 
knappt längre kan räkna upp dem.

Teknik, ingenjör och konst
Under mycket längre tid än industrialismens vagga, har vi 
haft behov, ambitioner och intresse av att försköna våra pro-
dukter. Den uppgiften genomförde under lång tid teknike  r 
och ingenjörer. Antikens greker betraktade de sköna konst-
erna som teknik och konstnärerna var en slags teknik er. En 
av de största var Leonardo da Vinci som genom sin konst 
skapade kunskap som blev teknisk utveckling.

När kunde vi då först börja uppleva det som blev grund-
en till våra dagars design och denna professionella yrkes-
grupps resultat? 1919 gav Gregor Paulsson ut propaganda-
skriften ”Vackrare vardagsvara”. Ambitionen var att förhöja 
den konstnärliga kvalitetsnivån på industrins produkter.

Designhistoria
En sammanfattning 

Bronsålderskniv. Notera den vackra och funktionella formen med sitt ”ergo-
nomiska handgrepp”
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USA - moderlandet
Moderlandet var, när det gällde industridesign, USA. Man 
gifte ihop industri och design. Det var under 1920 - 30-talen. 
taylor – som  senare blev en ”–ism” – skapade grunden till 
det som också kom att bli en hörnsten i design arbetet – 
erg onomi. Rationalisering och nya produktionsmetoder 
blev ett område för industridesignern. Ford blev den andre 
föregångaren som också tog till sig taylors idéer. Person-
bilen skulle produceras rationellt samtidigt som den skulle 
tilltala konsumenten, och tillverkningen inte skulle slita för 
mycket på människans kropp.

Strömlinjeformat
Strömlinjeformen blev en av milstolparna i det som kan be-
skrivas som designens historia och påverkan på form och 
produkter. Naturligtvis tillämpades den på den tidens nya 
moderna produkter – bilen, flyget med flera – kort sagt de 
nya produkter som byggde det nya, snabbare samhället. 
Fart, frihet, fräckt samt många produkter för att förflytta 
oss – det var den nya tidens anda. Fritid blev ett nytt be-
grepp och många produkter skulle förgylla vår fritid.

Vad hände i Sverige?
Den svenska designhistorien har sina rötter i arkitekturen, 
lika väl som i den svenska ingenjörskonsten och industri-
utvecklingen. Material och den elektriska utvecklingen 
påverk ade möjligheterna till nya produkter och att form-
ge dem på ett nytt sätt. Massproduktion och behovet av 
effekt ivitet bidrog starkt.

Designmässigt hände mycket i början av 1900-talet: 
Gustavs berg och Rörstrand anlitade tidigt konstnärer, 

”Vackrare vardagsvara” (Gregor Paulsson) fick stor betyd-
else för bohagsutvecklingen, Stockholmsutställningen, 
Swedish Grace och Swedish Modern (glas och bohag), 
Bauhaus och Le corbusier blev funktionalism i Sverige, 
H55 i Helsingborg (ökad köpkraft och bostadsbyggande), 
Sigvard Bernadotte hämtade kunskap från USA, IKEA (ny 
distribution och billigare inredning).

Därefter vet vi att Sverige är placerat på den internationella 
kartan genom den ergonomiska inriktningen, det nord-
iskt blonda i bland annat träslag. Internationellt har också 
många tekniska och elektroniska produkter fått genomslag 

genom sin design. och visst – bilindustrin – har självklart 
sin starka plats. Den första tydliga och speciella form-
en på den första SAABen är ett exempel.

Förändrade konsumtionsmönster skapar nya sekt-
orer i takt med en ökad internationalisering har 
konsumenternas efterfrågan blivit mer sofistikerad 
både vad gäller varor och tjänster. Konsument-
behovet har förändrats; varornas värdestatus, 
varu märke, utseende har fått ökat inflytande vid 
sidan av funktion och kvalitet. Ett uttryck för 
detta är att antalet designkontor i Sverige öka-
de under framför allt 1990-talet. Innan dess 
var design i huvudsak koncentrerad till några 
storföretag. Därefter blev designområdet en 

Hänglås 1910

Fiskfjällare 20
-talet

Lod 30-talet
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mer efterfrågad strategisk resurskompetens. 
Förändringen förklaras med att uppfattning-
en om designens betydelse för industrins 
konkurrenskraft stärktes. Detta ledde till ökad 
outsourcing av designverksamhet.

Design används fortfarande i den slutgiltiga 
formgivningsprocessen för att ge pro dukten/
tjänsten ett specifikt utseende men design-
processen har också i ökad utsträckning 
kommit in allt tidigare i produktionsprocessen. 
Design arbetet finns hos många företag med 
från forskning och idéstadiet till materialval, 
tillverkning, formgivning och i kommunikation 
med kunden för behovsanpassningen. De-
signprocessen ses därför som ett verktyg för 
att effektivisera utvecklingsarbetet för en pro-
dukt eller tjänst likväl som desig n kan förstärka 
en produkts egenhet och skapa mervärde. Mot 
bakgrund av detta ses design också som ett 
konkurrensmedel som bidrar till att skapa för-
delar på den internationella marknaden.

Samtidigt som de traditionella sektorerna 
även i framtiden kommer att vara viktiga uppstår nya när-
ingar med betydelse för fortsatt svensk tillväxt. Gamla 
bransch er, t.ex. skogsnäringen, hittar nya metoder, t.ex. 
design, för att utveckla sina verksamheter.

Konkurrenskraft genom innovation
Den kunskapsbaserade ekonomin har lett till att inno-
vationer, kunskap och kom petens har blivit en viktig 
investerings post för företag och länder. I Nuteks årsbok 
för 2005 kan vi läsa att år 2003 innebar ett trendbrott 
genom att tillverkningsindu strin inte längre bidrog mest 
till den samlad e tillväxten. Bland de snabbaste växande 
branscherna återfanns tjänstebranscher. Detta gäller 
också sysselsätt ningstillväxten som är mer än dubbelt så 
stor inom privat service och tjänster som inom tillverkning 
(1995–2002). Utvecklingen inom tillverkningsindustrin visar 
att den varit utsatt för ett kraftigt omvandlingstryck. Vissa 
sektorer har klarat sig relativt bra i den globala konkurrens-
en medan andra har utvecklats sämre. 

SAAB 92001 1946 - Formgiven av Sixten Sason

Bernadotte Design
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Sinnen, erfarenheter och upplevelser
Vi tolkar och använder och upplever produkter, miljöer eller 
information med hjälp av våra sinnen – syn, hörsel, smak, 
lukt och känsel. Med våra sinnen upplever vi och lägger till 
våra erfarenheter. Ju fler sinnen som berörs desto helare är 
produktens formgivning.

När biltillverkaren använder klädsel till stolar som luktar 
läder, men inte är det, är det ett uttryck för att vi människor 
lägger till erfarenheten i vår upplevelse. Läder är slitstarkt 
och hållbart, säger erfarenheten.

VEM GÖR DESIGN?

De som yrkesmässigt arbetar med design har ofta en hög-
skoleutbildning inom någon spetskompetens. Det kan vara 
som industridesigner, grafisk designer, interaktiv designer 
(till exempel webbdesigner), inredningsarkitekt, designstrat-
eg etc. Designyrkena har växt i antal i takt med att design 
har kommit att användas i många nya verksamhetsområd-
en som t.ex. It.

Designerns arbete utförs i en kreativ process och nästan 
alltid tillsammans med andra kompetenser. Designerns 
analys, systematiska specialistkunskap och estetiska 
komp etens tillsammans med gestaltningsförmågan och 
helhetssynen är avgörande för ett lyckat samarbete. Ett 
sådant designarbete ska ha som mål att uppfylla både an-
vändarens och uppdragsgivarens behov och önskemål om 
funktion, innehåll och utseende. Arbetet för designern med 
att skapa mervärden för användaren ska samtidigt utveckla 
uppdragsgivarens lönsamhet och tillväxt.

Designområden och designutbildningar
Designutbildningarna har de senaste åren ökat från utbild-
ningar i gymnasiet, folkhögskolor, högskolor och universite t. 
De olika utbildningarna leder fram till designyrken som t.ex:

designmanagement.•	
industridesign.•	
grafisk design.•	
textildesign.•	
inredningsarkitekt.•	
webbdesign.•	
informationsdesign.•	
designingenjörer.•	

VAD äR DESIGN?

Det är en vanlig uppfattning att design handlar om hur någ-
o  t ser ut. Inte lika självklart är det att tänka att design är 
hur något fungerar. En svart kantig låda med mängder av 
knappar som man betraktar med förvåning är också de-
sign. ”Hur fungerar dvd-spelaren?”. Design handlar om est-
etik och funktion.

Produkt, rum och budskap
Vi tänker i första hand på ting och saker när vi tänker design. 
Men det handlar också om ”rummet”. Det kan vara det yttre 
rummet som en park, en gågata, ett bostadsområde, en 
flygplats. Det kan också vara inomhus som t.ex. en recept-
ion, en arbetsplats, en tvättstuga, hemmets kök, en hiss 
m.m. Produkterna finns i dessa rum. till detta finns också 
information – budskap säger vi ibland – som t.ex. en orient-
eringstavla, reklam, en varningsskylt, ett högtalarutrop. Allt 
detta skall bilda en väl fungerande helhet. För alla!

Estetik
Det är den visuella sidan av design. Det som vi betraktar 
med våra ögon. Vi ser form, färg och material. Detta bildar 
den estetiska helheten och som vi också kan avläsa som 
ett tecken. Vi talar då om ”semiotik” vilket innebär att vi 
betraktar produkten som en bild och att vi i den bilden kan 
avläsa funktion. Vi kan se om en stol ser bekväm ut, verkar 
hållbar, är dyr etc.

Funktion
Funktion handlar om hur en produkt eller en miljö och fakt-
iskt också en grafisk bild eller information fungerar. När 
funktionen är god är också den funktionella designen god. 
Som användare slipper man konfronteras med sin egen 
dumhet. Många är de elektroniska apparater som vi upplev-
er svåra att använda. Många produkter i dagens samhälle 
bygger på resultat av vår tekniska utveckling – It. Funk-
tionen syns inte alltid. Menysystem som bygger på teknik 
kan ofta leda till att man inte vet hur något fungerar förrän 
man gjort fel.

Några förklaringar kring olika designbegrepp

Design
(lat. Desi’gno – framställa, avbilda)

Design är det engelska ordet för formgivning eller 
gestaltning av produkter som är tillverkade industri-
ellt eller framställda som hantverk.



56

SVID har identifierat olika steg i designprocessen. De flesta 
designorganisationer har sin egen beskrivning, men i stort 
liknar de varandra. Designprocessen kan variera mellan 
olika projekt och mellan olika designer.

Utgångspunkter 
Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. 
Design berör allt och alla och är ett kraftfullt verktyg för att 
påverka, och för att förmedla nytänkande och omtanke om 
människan. tekniska, ekonomiska och personella resurser 
samt tidsaspekter är förutsättningar för arbetet som måste 
definieras.

Användarstudier 
Behovs- och funktionsanalys genomförs genom omvärlds-
studier, t.ex. kvantitativa och kvalitativa studier, samt samtal 
och tester med berörda användare. även kontakter med 
berörda nätverk och media bör göras. Dessa uppgifter 
analys eras inför det konstruktiva arbetet.

Koncept och visualisering 
Med utgångspunkterna och användarstudierna som platt-
form utvecklas ett eller flera konceptförslag som presenteras 
och testas. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra 
kompetenser utifrån ett produktions- marknadsperspektiv.

En grafisk designer arbetar primärt med att formge det 
som vi är vana vid att se som det som är tryckt, d.v.s. bro-
schyrer, annonser, böcker etc. Det handlar om att forma 
symboler, mönster och självklart bokstäver (som ju också 
är en symbo l) till en för ögat funktionell och estetisk helhet. 
Webbdesign har tillkommit som kompetens genom att tek-
niken förändras. Allt trycks inte längre idag utan finns på 

”nätet”. Således har kanalen ändrats och webbdesignern 
har kunskap om hur just den kanalen, även rent tekniskt 
fungerar. textildesign är ett exempel på område som har 
tonvikt på material – textil – och han handla om inrednings-
produkter av just textil. Modedesign är naturligt nog en an-
nan del av textildesign, men kan också omfatta accessoar-
er och annat som är en del av modeindustrin.

 
En inredningsarkitekt, till skillnad från t.ex. en hus- eller 
stadsbyggnadsarkitekt, arbetar med det inre rummet. Det 
kan då inbegripa även rummets produkter, och många 
inredningsarkitekter formger även möbler och andra pro-
dukter som ingår i rummet. Det finns också många nya 
utbildningar och yrken inom designområdet. En av dem är 
designingenjörer, som är tekniskt utbildade men även har 
kunskap om vad design betyder för en produkt.

Industridesign – industri och design
Industridesign, industriell design eller ”industrial design” 
betecknar dem inom designområdet som arbetar med att 
formge produkter som tillverkas industriellt. Begreppet kom 
till Sverige i början av 1940-talet. För den som var industri-
designer handlade det om att gestalta den nya mängd av 
masstillverkade produkter som kommit att prägla välfärds-
samhället och som varit fokus för konsumtionsmönster och 
konsumentbeteenden.

DESIGNPRocESSEN

Designprocessen väger samman komplexa problem i 
eleganta lösningar; det är kreativ problemlösning med 
människa n i fokus och med omsorg om alla detaljer i upp-
levelser av fysiska produkter, tjänster och miljöer. Vi kan 
beskriva det som att design är en sammanhållande länk 
för innovation, det som knyter samman människa, ekonomi 
och teknik.

Designprocessen kan tillämpas på många olika områden 
och designprojekt som rör både processer, budskap, varor, 
tjänster och miljöer. 
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Utvärdering och konceptval 
Utvärdering sker genom olika prioriteringar, beräkningar, 
marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. Alternativ a 
förslag ställs mot varandra. Ett eller flera koncept väljs att 
arbeta vidare på. Förberedande aktiviteter inför presentat-
ioner påbörjas.

Justering och genomförande 
Det valda förslagen vidareutvecklas och förankras hos olik a 
nyckelpersoner. Det slutliga förslaget presenteras, testas 
och utvärderas. Arbetet kräver samarbete med andra 
komp etenser, bl.a. för framtagning av ett produktionsunder-
lag. När eventuella osäkerheter är eliminerade kan 
produktionsprocessen påbörjas.

Uppföljning och utvärdering 
Efter produktionsstart utvärderas alla parametrar för att 
opt imera framtida förbättringar. Uppföljningsarbetet inklud-
erar även nya användarstudier och tester som styr identitet. 
Marknadsföringens argumentation anpassas till resultaten 
så att designarbetets fördelar framhävs.

Fler aspekter på design enligt SVID
Design skapar goda cirklar. Design stärker innovationsför-
mågan, vilket leder till ökad konkurrenskraft, vilket skapar 
resultat som ger ytterligare resurser som kan användas för 
att stärka innovationsförmågan och så vidare.

Inom näringslivet är målgrupper för design företagets kund-
er, marknader och användare. SVID betraktar design som 

”innovationsmetod” och kommunikation, inte som konst. Vi 
anser att den främsta rollen för design är att bidra till inno-
vativa tjänster, produkter och miljöer samt att kommunicera 
hela varumärket till kund – för att skapa resultat och tillväxt. 
Design är således inget mål i sig utan ett sätt att skapa 
mervärden.

Enligt en undersökning som SVID genomfört med teknik-
företagen svarar 72% av företagen att design blir alltmer 
betydelsefullt. De mest lönsamma företagen finns bland de 
som arbetar strategiskt med design frågor.

Behov av grundläggande förståelse
Speciellt för små och medelstora företag gäller att de 
behöve r bättre förståelse för hur designmetodik kan bidr a 
till att sätta kunden i centrum och kommunicera produkt 
eller varumärke. Det behövs en aktiv och kontinuerlig 
informations verksamhet med uppsökande kontakt- och 
rådgivning, med goda framgångsexempel och tydliga 

”ekonomiska bevis” för företagsledningar om värdet av de-
sign. Insikt om design behöver förankras även i andra sam-
manhang vid utveckling av lokalt näringsliv. Samma behov 
av grundläggande förståelse kan iakttas hos offentliga 
organisationer.

Behov hos avancerade designköpare
Företag som redan arbetar med designmetodik, har ofta 
insikt om dess betydelse för innovationsförmågan. De har 
också i regel mycket höga krav på designkompetens. Krav e n 
kan handla om kunskap om vissa arbetssystem, omställ ning 
till större tjänsteinnehåll eller fler kringtjänster eller tydligare 
differentiering av företagets erbjudanden på marknader med 
global konkurrens.

Desigmanagement
Begreppet syftar till att beskriva organisation och ledarskap 
för att på effektivaste sätt undersöka och ta fram:

uttryck hos en produkt, beteende eller miljöer genom de-•	
sign  insatser.
intryck hos användaren och andra genom desig n insatser.•	
avtryck bestående resultat spår, minnen av design insatser.•	
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Det handlar därmed om var i organisationen designkun-
skapen återfinns. är det en tjänst som köps in eller arbetar 
företaget organisationen med inhouse design (design inom 
företagets väggar). 

Strategisk design
Den strategiska designen har utvecklats från design man-
agement. Då samhället till stor del började präglas av flexi-
bilitet, hastighet, individualism och ständig föränd ring, blev 
informationen en del av konsumtionen. I och med det var 
konsumtio nen inte längre ett passivt mottagande utan en 
aktiv handling. Strategisk design handlar om att skapa 
synlighet och trovärdighet bland annat utifrån varumärkes-
byggande så kallad ”branding”. Det handlar både om att 
kommunicera företagets identitet till konsumenterna och 
om att ge konsumenterna en tillhörighet, en möjlighet att 
skilja sig från andra grupper, genom produktens identitet. 
centralt i strategisk design är att design är ett omfattande 
arbete som genomsyrar hela företagets organisation.

En beskrivning om skillnaden mellan konst, konst-
hantverk, industridesign och arkitektur

FRI KONST KONST-
HANTVERK

GRAFISK

FORMGIVNING
INDUSTRI-DESIGN

ARKITEKTURFORM

ENSAMT 
ARTISTERI

LAGARBETE,
KOMPROMISSER

FUNKTION

KONSUMENTVAROR PRODUCENTVAROR

OLIKA FORMGIVNINGSOMRÅDEN
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Kreativitet, förmåga att skapa idéer och ta till vara andras •	
idéer.
Gestaltningsförmåga, för att tydliggöra andras och egna •	
förslag. 
Avsändarfokus, skapa och samordna avsändarens ident-•	
itet och förutsättningar. 
Användarfokus, definiera och anpassa till kundens/mot-•	
tagarens förutsättningar och önskemål. 
Estetik, kunskap om form, färg och formtrender.•	
Helhetssyn, kunskap om att se arbetet i hela sitt samman-•	
hang.
Samordning, ta in och sammanföra medverkande spec-•	
ial ister och formella krav utifrån. 

Designern har en bred kunskap inom många olika områd en. 
Detta tillför ny kunskap i komplexa projekt tillsammans med 
andra kompetenser inom exempelvis ett företag. 

Designerns roll i utvecklingsprocessen

Designhistoria
Verktygskunskap
Maskinkunskap

Datorstödd design
Modellteknik

Formlära
Konstruktionsmetoder

Designmetodik

Ergonomi

Teknikhistoria
Skissteknik

Materiallära
Produktionsmetoder
Produktsemantik
Konstnärlig träning

Färglära
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Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord. Föremål 
skapade av människohand.
 
Brukskonst är formgivna nyttoföremål, främst inom områd-
ena hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller 
industriell design, som upphovsrättsligt kan skyddas under 
gruppen konstnärliga verk.
 
Bruksmönster, även kallat nyttighetsmodeller, kan utgör a 
enklare tekniska uppfinningar, till exempel redskap och 
bruksföremål. Bruksmönsterskydd (utility models, Gebrau-
chsmuster) kan liknas vid ett minipatent. Ett särskilt skydd 
för bruksmönster finns idag inte i Sverige. I decembe r 1997 
antog dock EU-kommissionen ett förslag till ett direkti v av-
seende bruksmönsterskydd. 
 
Design innebär en arbetsinsats för att lösa ett problem på 
ett kreativt sätt där både funktionella och estetiska krav in-
går. Design används ibland även för att beskriva resultatet 
av arbetsinsatsen.

Design copyright är upphovsrätt när det gäller bruks-
konst.
 
Design management är att leda en organisation, under-
söka och ta fram: 

uttryck hos en produkt, beteende eller miljöer genom de-•	
signinsatser.
intryck hos användaren och andra genom design insatser.•	
avtryck – bestående resultat, spår, minnen av design-•	
insatser.

 
Designer är person/-er som utför professionell utformning 
i en designprocess av processer, budskap, varor, tjänster 
eller miljöer. Designern deltar inte själv i produktionen av 
produkten.
 
Designavdelning är en avdelning hos ett varu/tjänstepro-
ducerande företag som levererar designkompetenser till 
andra funktioner inom företaget. På en designavdelning 
kan det även ingå andra kompetenser än designer för att 
komplett era eller förstärka designerns insats.
 
Designföretag är ett fristående företag eller nätverk med 
gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser 
till producerande företag på konsultbasis eller på spekula-
tion. I ett designföretag kan även ingå andra kompetenser 
än designer för att komplettera eller förstärka designerns 
insats.
 

Ensamrätt är att förfoga ensam över en produkt. Det inne-
bär enligt immaterialrättsskyddet att man ensam har rätt till 
föremålets marknadsföring.
 
Estetik är traditionellt sett läran om skönhet och konst, för-
nimmelsen och uppfattning av den fysiska gestaltningen.
 
Form är en rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre 
dimensioner. Inom konstvetenskapen syftar form på organi-
sation av linjer, ytor och volymer. ”Att något tar form” avser 
materialisering av t.ex. idé och tanke.

Formgivning är verksamhet för att konstnärligt forma 
bruks   föremål.
 
Formskydd är upphovsrätt till ett verk och utgör ett form-
skydd, alltså utseendeskydd, dock inte ett idéskydd.
 
Grafisk design är formgivning av tvådimensionella verk, 
t.ex. logotyper, mönster och illustration.
 
Hemslöjd är hantverksmässig tillverkning av bruks- eller 
prydnadsföremål, ursprungligen i hemmet för eget bruk 
elle r för försäljning.

Identitet är den bild företaget vill bli uppfattad som av om-
givningen

Image är omvärldens faktiska uppfattning om ett företag/
organisation.
 
Immaterialrätt är ett område av juridiken, som omfattar 
upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt. till skillnad från 
sakrätt som skyddar fysisk egendom.
 
Industriell design: Industridesign är ett arbete som utförs 
på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedd a 
att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som 
prakt iska, ekologiska, produktions- och marknadsförings-
mässiga samt ekonomiska kriterier.

Inredningsarkitektur är utformning av interiörer och rums-
liga miljöer utifrån en användares avsikter.
 
Interaktiv design är design riktat mot två- och tredimension-
ella produkter som ska förstås och påverkas av användaren. 
Arbetsområdet kan vara både virtuellt och fysiskt.

Designordlista
Designord och definitioner enligt Svensk Industridesign
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Koncept: Idéinnehåll eller plan, som innehåller t.ex. en pro-
dukts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemen-
samma egenskaper. Koncept kan ses som ett samlingsut-
tryck för ett företags komplexa erbjudande som innehåller 
kombinationen av varor, tjänster, beteende. 
 
Konsthantverk är ett samlingsbegrepp för hantverksmäss-
ig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföre-
mål. Skiljer sig därigenom från måleri, grafik och skulptur.
 
Konstindustri är industriell framställning av konstnärliga 
bruks- eller prydnadsföremål, oftast med väsentlig med-
verkan av konstnärer under produktionen.
 
Logotyp(e): Logotype kommer från grekiskans logos (ord) 
och typos (avtryck, bild). ord eller bild som är utformad 
som symbol för ett företag eller en vara.
 
Mönsterskydd är ensamrätt på en särskild form eller ut-
smyckning av en produkt. Skyddet kan avse både två-
dimensionella och tredimensionella föremål. Avgörande är 
att varans yttre form klart anger hur varan ser ut eller kom-
mer att se ut. Mönsterskydd kräver registrering vid PRV. 
Mönsterskyddet omfattar utseendeskydd, men inte en 
bakom liggande teknisk idé eller funktion. Skyddet gäller i 
fem år, och kan förlängas i ytterligare två femårsperioder.

Patent är ett immaterialrättsligt skydd för uppfinningar. 
 
Pictogram är ett grafiskt tecken i form av en figur eller bild, 
som ska symbolisera ett ord eller en fras.
 
Profil, Företagsprofil: En önskad framtoning av ett företag 
på marknaden, som förmedlas genom dess visuella och 
kommunikativa uttryck.
 
Produkt är ett konkret resultat av tillverkningsprocess, som 
kan vara kontrollerad eller spontan. Kan vara föremål, tjänst 
eller service.
 
Rättskydd: Brukskonst kan ha skydd mot otillåtet nytt-
jande och efterbildande, reglerat genom landets lagar och 
förordningar.
 
Semiotik är läran om tecken och teckensystem.
 
Symbol är en figur eller tecken med viss innebörd eller som 
ska ge uttryck för en annan företeelse.
 

Styling är ofta använt uttryck för ytlig, dekorativ formgivning 
av t.ex. föremål eller inredning. även förändring till en sär-
skild stil, t.ex. för fotograferingar av mode, mat etc.
 
Tjänstedesign är arbetet med att utforma ett tjänstekoncep t, 
dess struktur och särskilt de delar som en användare upp-
fattar. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, 
funktion och profil samt att den är lätt använda och attraktiv 
för användare i målgruppen.
 
Uppfinning är en teknisk idé. tekniska idéer, som kan till-
godogöras industriellt och är nya i förhållande till vad som 
blivit känt före dagen för registreringsansökan och tillika vä-
sentligen skiljer sig från detta, skyddas enligt patentlagen.
 
Upphovsman är den som skapat ett konstnärligt eller litte-
rärt verk och därigenom har upphovsrätt till verket.
 
Upphovsrätt är en laglig ensamrätt att bestämma över 
användningen av ett verk eller alster. Upphovsrätten reg-
leras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk. Upphovsrätten innebär att upphovsmannen kan få 
ekonomis k ersättning samt ska omnämnas i samband med 
användningen av verket.
 
Varumärke beskriver det samlade intrycket av ett före-
tag eller en organisation. Denna helhet skapar det sam-
lade värdet tillsammans med namn och symbol. I juridiska 
samman hang ett registrerat och därigenom skyddat namn 
eller kännetecken på vara eller tjänst.
 
Verkshöjd är en juridisk term för ett litterärt eller konstnärligt 
verk som uppfyller de kvaliteter och egenskaper som gör 
den till ett verk enligt upphovsrättslagen. om produkten 
har verkshöjd, är den således ett upphovsrättsligt skydda t 
verk.
 
Webbdesign är design av digitala medier. I första hand 
för programvaror för dator och webbplatser för internet-
användning.
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SKELLEFtEå

Kaplanskolan
Design på teknikprogrammet

Form och Design
Utvecklar bild- och formkänsla. Utbildningen ger en bred 
och god grund att stå på inför vidare studier inom teknik 
och design.

Innovation och Design
För dig som vill utveckla dina egna idéer, designa och skap a 
produkter där form och funktion är lika viktiga. Inom Innova-
tion och Design arbetar du med ”Ung företagsamhet”.

Inredning och Design
För dig som är intresserad av inredning, arkitektur och de-
sign. Du får lära dig mer om inredningar, göra ritningar och 
modeller i olika material. Färg och formlära ingår i praktiska 
projekt.

Balderskolan
Form och Design

Mål
Att arbeta från idé till färdig produkt. Under utbildningen 
kommer tonvikten att ligga på att träna färdighet i att komb-
inera estetik och funktion. Estetiskt skapande och teknik 
kommer därför att ha nyckelposition i denna utbildning. 
Form och Designspåret ger dig bra förutsättningar att klara 
av den här typen av prov.

Innovation och Design
Den här inriktningen vänder sig till dig som nyfiken på de-
sign och produktutformning. Du får lära dig hur man ut-
vecklar idéer samt det viktiga samspelet mellan design och 
funktion. Dessutom får du lära dig hur man marknadsför 
och utvecklar produkter.

Den enda inriktningen på teknikprogrammet som arbetar 
med ”Ung Företagsamhet”.

CAD teknik och design
Att arbeta från idé till färdig konstruktion. Att med datorstöd 
lösa tekniska problem samt göra ritningar och beräkningar 
till produkter. Utbildningen anknyter till lokala företag och 
erbjuder möjlighet att komma ut i arbetslivet eller att läsa 
vidare.

Anderstorpskolan
Estetiska programmet

Bild och Form
Inriktning bild och formgivning väljer den som är intresse-
rad av bild och formgivning. Utbildningen ger en bred bas 
för de yrken där bilden har en betydande roll. Du får jobba 
både med traditionella två- och tredimensionella material 
och metoder, men också med nyare konstnärliga medier 
som datagrafik och webbdesign. Dessutom övar du din 
personliga förmåga att både se, tolka och utöva olika konst-
närliga uttrycksformer.

Medieprogrammet
är du intresserad av foto och grafisk formgivning får du 
arbet a i en kreativ miljö med att designa tryckta medier. Du 
får även utveckla din fotografiska berättarteknik och lära dig 
ljussättning i vår nya fotoateljé.

John Bauer gymnasiet

Entreprenörprogrammet
På Entreprenörsprogrammet får du utveckla dina talange r 
inom försäljning, marknadsföring, företagande och projekt-
ledning.

UMEå

Dragonskolan

Teknikprogrammet

Grafisk form och Design 
är du intresserad av bild, färg form och typografi? tycker du 
om att illustrera texter, formge en bok eller en affisch? Vill 
du designa en webbsida? Då är inriktningen Grafisk form 
och design något för dig. I Grafisk form och Design får du 
lära dig hur man framställer och analyserar grafiska pro-
dukter både för tryck och webb. Du utvecklar din kreativitet 
och ditt grafiska formspråk med bilder och typografi. Rätt 
analys, form och innehåll förstärker. 

Designprogrammet
Uppläggningen av programmet strävar efter att vara flexibe l, 
för att så långt som möjligt möta dina behov. Design är 
grunden för programmet och syftar till att du får utveckl a 
dina kreativa sidor genom olika tekniker och material. I 

Gymnasieutbildningar med inriktning på  
design och entreprenörskap i Västerbotten
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programmet läser du ytterligare kärnämneskurser för be-
hörighet till högskolan. Den inriktningen kan ytterligare för-
stärkas genom det individuella valet. Efter val av inriktning 
i år två kan du specialisera dig inom den inriktning som du 
är intresserad av.

Forslunda gymnasiet

Trädgårdsdesign
Kursen Naturdesign (150 p) ska ge möjlighet att utveck-
la skaparförmågan samt i skapandet se möjligheterna 
att använda naturen och naturmaterial. Man får även in-
blick i natur ens egna färger och former i design av miljöer. 
Elevernas förmåga till kreativt gestaltande i utemiljö såväl 
som inom husmiljö, i tätort och landsbygd, utvecklas form, 
strukt ur, doft, blomningstid och hur man bygger trappor, 
murar och sätter plattor. 

Midgårdsskolan

Bild & Form
På bild och formprogrammet lär du dig att använda 
olik a tekniker och material för att skapa två- och tredim-
ensionella bilder. Genom att analysera dina egna och 
andras arbeten lär du dig att tolka olika bild- och form-
språk. Den viktigaste målsättningen under din tid på 
Bild och Form är att Du skall utveckla din egen fantasi 
och kreativitet. Dina huvudämnen är kurserna Bild och 
Form. Du får även en grundkurs i digitalt bildskapande.  
år ett läser du grundkurser i bild och form men får också 
prova på andra estetiska ämnen i kursen Estetisk orientering. 
Kultur- och idéhistoria läser du år två och Nutida konst år tre. 
Studierna kräver ett stort engagemang så de estetiska 
ämnen a innehåller praktik men även en hel del teori. 

John Bauer gymnasiet

Entreprenörsprogrammet
På Entreprenörsprogrammet får du utveckla dina talange r 
inom försäljning, marknadsföring, företagande och 
projektledning.

Minervaskolan

Entreprenörsprogrammet
Programmet är till för de som gillar att utveckla sina idéer. 
Utbildningen sker i samarbete med bl.a. Apple computer, 
Baltic Gruppen, Företagarna i Västerbotten, Grafit, IKSU, 
Norrmejerier och VK

Thoren Business school

Business program
Business Program – ett samhällsvetenskapligt program 
med spets. tycker du marknadsföring eller ekonomi är in-
tressant? är du kreativt lagd kanske du vill du jobba som 
grafisk formgivare, skriva texter, utforma hemsidor eller 
kansk e jobba med mässor och events. är du mer av en 
analytisk person som tycker om siffror och noggrannhet 
kanske ett framtida jobb inom bankväsendet eller med 
bokföring kan vara intressant.

Waldorfskolan

Konst och hantverk
Genom det konstnärliga övandet utvecklar människan kre-
ativa förmågor som fantasi, självkännedom och omdömes-
förmåga. teori prövas mot verklighet. Genom att menings-
fullt bearbeta och forma olika material väcks en insikt och 
tilltro till den egna skapande förmågan. Målning, skulptu r, 
stenhuggning, vävning, träslöjd, smide, muralmålning, musi k 
och teater är några av de ämnen som ingår.

LYcKSELE

Tannbergsskolan

Teknikprogrammet
teknikprogrammet riktar sig till de som är intresserade av It, 
design och teknikutveckling. Eleven får lära sig hantera hela 
kedjan i en teknikutvecklingsprocess: från idé till färdig pro-
dukt eller tjänst. Utbildningen passar de som vill läsa vidare 
på universitet eller högskola, men ger också en god grund 
för fortsatt lärande i arbetslivet. tannbergsskolan erbjuder 
två inriktningar: It-design och Industridesign.

IT och Design startar hösten 07
En It-designer utformar informationsteknologi som är an-
passad efter användarens behov. För att lyckas med detta 
krävs goda tekniska kunskaper med också en förståelse för 
samspelet mellan teknik och människa. Eleven får bygga 
och konfigurera en dator, lära sig olika systemutvecklings-
metoder samt sätta upp och administ rera olika typer av 
nätverk. Eleven får också kunskap om hur organisationer, 
grupper och enskilda människor funger ar i samspel med 
varandra samt hur man designar tekniska lösningar som 
känns bra och passar in i sitt sammanhang. Mycket av ar-
betet sker i projektform.
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Industridesign startar hösten 07
Eleven utvecklar kreativitet och praktisk problemlösningsför-
måga. Där teori och praktik samverkar och olika kompeten-
ser tas tillvara i ett arbetssätt som präglas av projekt arbeten 
och entreprenörskap. Den kommunikativa förmågan tränas 
i olika presentationstekniker som skisser, ritningar (cAD), 
modellbyggen och tekniska rapporter. Design kursen ger 
på ett praktiskt sätt kunskaper och färdigheter i process-
en att utforma produkter och tjänster efter användarens 
behov med hänsyn till estetik, funktion och konstruktion/
produktion.

Några exempel på kurser är: teknikutveckling och före -
tagande, Bild och form, Design, Konstruktion A och små-
företagande.

Estetiska programmet
Bild och formgivning
Eleven provar på bildskapande. Flera olika tekniker används 
såsom målning, teckning, video och datorgrafik. En stor del 
av tiden får disponeras för eget skapande med egna idéer.

StoRUMAN

Luspengymnasiet

Teknikprogrammet
Inriktningen Människa och teknik har tyngdpunkte n inom 
produktutformning. även denna inriktning har två variant-
er. En inriktad mot formgivning och desig n, som ger goda 
grunder inom modern formgivning. 

Den andra varianten innehåller, även den, ett stort mått 
av formgivning, men här fokuserar man mot produktutveck-
ling och konstruktion. Användarvänlighet såväl som god 
funktion och enkelhet är viktiga egenskaper hos en bra 
produkt. Du kommer att få god inblick i hur man tar fram 
bra produkter. 

Medieprogrammet
Grafisk kommunikation får du fördjupa dina kunskaper i att 
grafiskt hantera text och bild och framställa trycksaker som 
t.ex. broschyrer, reklamblad och planscher.

VäNNäS

Liljaskolan

Design som valbar kurs

Designproblem
är din nya mobil eller ficklampan besvärlig att hålla i så är 
det ett designproblem. På designkursen får du vara med 
att lösa sådana här problem redan från grunden. Du lär dig 
att utveckla en idé till färdig produkt.

Skisstadiet
Arbetet med att designa en produkt börjar redan på skissta-
diet. Det fortsätter med att man gör enkla modeller. Dator n 
kommer att vara ett av dina hjälpmedel för att gestalta och 
ta fram idéer. Du kommer därför att få grundläggande kun-
skaper för att digitalt kunna formge olika prylar. Allt från 
brukshjälpsmedel till industriellt producerade saker.

Egna produkter
I kursens slutskede ska du kunna göra t.ex. ett mobiltelefon-
höljde, eller en egen produkt som ska kunna användas för 
industriell produktion.

FoLKHÖGSKoLoR I VäStERBottEN MED 
DESIGN INRIKtNING

Dalkarlså folkhögskola

Textillinjen
tycker du om att sy och skapa din egna kläder, vill du kunn a 
väva ditt eget tyg, designa din egen halsduk elle r väska? 
Kanske älskar du färger, garner, utmaningar och längtar 
efter att prova på tekniker och material. textillinjen är en 
grundläggande utbildning för dig som är textilt intresserad. 
Du kanske funderar på en framtid som textillärare, textil-
konstnär, designer eller egenföretagare?
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Edelsvik folkhögskola

Konst och konsthantverksutbildning
Konst och konsthantverksutbildningen är en grundlägg-
ande utbildning för dig som vill utveckla ditt skapande, och 
för dig som vill gå vidare till annan konstnärlig, kulturell 
elle r pedagogisk utbildning/verksamhet. Utbildningen ger 
grundkunskaper i olika tekniker och syftar till att utveckla 
den studerandes förmåga att gestalta egna idéer i olika 
material. Genom praktiskt arbete i verkstäderna tränar vi 
arbetsprocessen från skiss till färdigt föremål/bild. Kreativit-
et är att se möjligheter och att göra någonting av dem. På 
lek och allvar arbetar vi med kreativa lösningar.

Vindelns folkhögskola

Slöjdlinje - trä
Vår tvååriga slöjdlinje ger dig grundläggande kunskaper 
i trähantverk. Du lär dig olika slöjd- och snickeritekniker. 
Du slöjdar hälften av din tid, du läser design och praktisk 
kultur historia. Du har möjlighet att läsa in kärn- och allmän-
na ämnen, behörighet för högskolestudier. Du får en grund 
för utbildning till slöjdlärare, möbelsnickare, hemslöjdskon-
sulent, möbelrenoverare m.m. 

SAMMANFAttNING - VäStERBottEN

Många gymnasieskolor har idag design företrädelsevis på 
teknikprogrammen. 

Intresset för att utveckla designämnet inom gymnasiet 
just nu är mycket stort därför är det av vikt att satsningarna 
för att möta detta ej görs kortsiktigt. Design som ämne har 
kommit till gymnasieskolorna för att stanna. 

Designämnet i gymnasieskolan
Hur synliggör man vad som är viktigt i elevernas värld? I Fin-
land pratar man om designfostran i gymnasiet och grund-
skolan. Det är ett långsiktigt och övergripande perspektiv 
på design att förhålla sig kritiskt till situation och individ i 
samhället med dess föränderlighet.

Nackdelar idag är att upplägg av utbildningar, frånvaro av 
kompetens och kunskap hos lärare samt samband mellan 
olika ämnen inte är tillräckligt starka.

Det tror jag är en bra idé, att förankra design gentemot 
samhälle, individ och händelser i omvärlden, redan på gym-
nasienivå. Det tar fokus från att prestera ett resultat och 
förflyttar fokus mer till att identifiera VARFÖR man använder 
industridesign och analysen av ett samband mellan indu-
stridesigner och omvärld.

Många gånger anar jag en stark fokusering på processen 
och mindre på kontexten och analysen och anledningen.

Likaså en fokusering på det som är annorlunda som upp-
fattas som likvärdigt som innovativt, vilket inte är relevant.

Annorlunda har ett eget mål att undvika likhet och inno-
vativt att lösa något på ett förutsättningslöst sätt.

Likaså anas en avsaknad av kvalificerad undervisning i 
form och färg som upplevs stanna i ett underutvecklad och 
naiv presentation. Jag tror att mer tid ska läggas på utveck-
lad och genomtänkt form och färg undervisning istället för 
att arbeta enbart med processen.

Här vill jag betona att det finns behov att bra arbetsma-
terial, tillgång till verkstäder och labb samt att det även 
här krävs kunniga lärare som själv har tillämpat avancerad 
form utveckling och inte allmänt estetiskt eller tekniskt.

Form och färg verkar innebära konstnärlig verksamhet 
eller estetisk verksamhet. Bättre att vara tydlig och skilja 
dessa åt.

Likaså ser jag att den konstnärliga sidan av kunskapen inte 
behandlas utan det blir mer ett antingen eller läge.

Antingen så är det en teknisk utbildning eller också en 
estetisk utbildning. I det konstnärliga lägger jag med andra 
ord även tonvikt på analys, reflektion, filosofiska resonemang 
o.s.v.

Historisk orientering kring produkter, teknikutveckling, 
konstvetenskap, konstutveckling, samtidskonst är också 
viktigt.
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En annan faktor är hur man hanterar den kreativa process-
en. Det är mer en fokusering på att man ska vara kreativ 
och mätning av den kreativa förmågan som mer stressar 
och skapar en onaturlig presentation istället för att fokusera 
på att ARBETA kreativt och ge tillgång till olika tekniker och 
bakgrunden till den kreativa processen. 

Viktigt är även att eleverna ser fördelen och styrkan i att 
arbeta i grupp. Förståelse för olikheter mellan varandra och 
dynamiken i att arbeta i grupp. Detta kräver insikt och kun-
skap hos lärarkåren.

Övergripande kommentar:
Svagheter-Behov

Viktigt med kompetenta lärare både pedagogiskt men •	
även utifrån ämnesområdet.
Är lärarkåren förberedd?•	
Är designkåren förberedd?•	
Viktigt att förankra mot samhället och framtiden.•	
Kräver flexibelt förhållningssätt till kursinnehåll och •	
utförande.
Kräver kompetensutveckling av lärare parallellt samt kon-•	
tinuerligt förberedande arbete i kurserna.
Kräver samverkan mellan lärare och teamutveckling av •	
lärarlag.
Kräver goda förutsättningar lokalmässigt.•	
Kräver goda förutsättning kring material och material-•	
hantering.
Mångfalden i ansökningarna kan bli lidande.•	
Hur bedöms färdigheter objektivt på gymnasienivå.•	
Svårt att klara balans mellan lärandeprocess och presta-•	
tions process.
Tillgång till koppling till yrkeskår av varierande art.•	
Stimulerar till fokusering och kvalitet?•	
Psykosocial situation.•	

Fördelar och möjligheter
Ger studenter en fördjupad insikt, syfte om eget långsikt •	
mål.
Elever kan utveckla färdigheter individuellt.•	
Elever får insikt i kunskapsområdet och yrket tydliggörs •	
tidigt.
Stimulerar case och pbl processer.•	
Förkunskaper kan bli mer förankrade i eleverna.•	
Kan stimulera till ökad bredd och perspektiv på omvärlden.•	
Fokus på ämnesområde och stabila nätverk inom området.•	
Kanske ett internationellt fokus i framtiden?•	
Uppmuntrar till likriktning och liten bredd på förkunskaper •	
speciellt det konstnärliga samhällsperspektivet.
Uppmuntrar till jämn könsfördelning om inte det kopplas •	
till var sig teknik eller estetik.
Behov av mångkulturell bakgrund av elevunderlaget.•	
Vikt av praktik och förståelse för yrkeskåren.•	
Studiebesök.•	
Form och färg grundläggande nivå, arbeta, arbeta, arbeta.•	
Kommunikation och presentation, skriftlig och muntlig.•	
Reflektion och se den övergripande tanken.•	
Omvärldsanalys, samhällsdebatten och argumentation.•	
Samhällskunskap, hur fungerar samhället och världen?•	
Hållbarhet, inte bara ekologisk hållbarhet, den kan inte stå •	
utan social och ekonomisk hållbarhet då faller den.
Flexibilitet kontra omvärlden, hur anpassar man elever för •	
att analysera och se?
Tematiska studier.•	

Detta är några synpunkter och reflexioner där jag tror att 
en satsning på Design Västerbotten kan vara en arena 
som till viss del kan bistå i att utveckla detta viktiga område 
inom gymnasieskolan som en grund inför andra studier och 
yrkesval.

Om vi når en bit på denna väg så bidrar vi till att utveckla 
personer i en riktning att bli mer kreativa, ifrågasättande, 
mer mogna att ta egna beslut. Förhoppningsvis leder det 
till personer som är bättre rustade att möta omvärldens nya 
krav på flexibilitet, fritt tänkande ansvarstagande personer 
av vilka en del skapar nya innovationer/företag, några blir 
entreprenör och intraprenörer m.m.

moniCa lindh karlsson
Programledare

Designhögskolan, Umeå universitet
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DESIGN På FoLKHÖGSKoLoR, KY-UtBILDNINGAR, 
HÖGSKoLoR ocH UNIVERSItEt.

Eftersom design får en alltmer viktigare position inom in-
ternationell och svensk industri så börjar detta också att 
återspegla sig på de utbildningar som svensk industri hämt-
ar sin personal och kompetens ifrån. Inslag av design hit-
tas numera på många av de tekniska högskolornas utbild-
ningsprogram samt på ett flertal av universitetens fakulteter 
och institutioner. Eftersom som sagt, design i allmänhet och 
industrielldesign i synnerhet är en mycket tvärvetenskaplig 
företeelse så går ämnet att finna i de mest skilda samman-
hang. Men ämnet dyker mest upp på de tekniskt inriktade 
utbildningarna. 

FoLKHÖGSKoLoR

Fridhems Folkhögskola
Allmän kurs: Cross Media Design
Längd: 1 år

Kursen passar dig som har ett brett intresse av grafisk- och/
eller webbdesign. Du lär dig: 

att arbeta med form, färg och komposition i bild och text.•	
att uttrycka dina idéer med grafiska verktyg.•	
att skapa snygga webbplatser.•	
att använda programmen som proffsen använder för att •	
designa webbsidor och trycksaker.

Gamleby Folkhögskola
Form och design - Sömnadslinje
Längd: 1 år

 
Utbildning i sömnad, form och design och mönsterkon-
struktion. Kläder sys och konstrueras efter egna idéer och 
mått. Mönsterkonstruktion med hjälp av dataprogram och 
fackteckning ingår. För dig som vill förbereda för fortsatta 
studier och textila yrken inom design, sömnad, undervis-
ning, handel och industri.

Grimslövs Folkhögskola

KHD – Konsthantverk/Design
Bred, kreativ utbildning med inriktning mot konsthantverk 
och formgivning. trä/metall och väv/textil arbetar mycket 
integrerat. Färg/form/design är viktiga ämnen och skapar 

ett bra underlag för arbetsprover. Mycket bra grund för hö-
gre studier.

Textil design - Grundkurs
Längd: 1 år

Utbildning i textil design för väv till kläder och rumslig gest-
altning. Vävning och sömnad är de stora ämnena. Dess-
utom ingår broderi, stickning, textiltryck, tovning, skinn-
sömnad och nålbindning. Digital bildhantering ingår i ämnet 
presentation- och utställningsteknik. Vävningen sätts in i ett 
nutida sammanhang med form och design.

Hellidens Folkhögskola
Allmän kurs med konst, konsthantverk och design
Längd: 1-3 år

Vi läser ämnen som ger behörighet till högskolan. Vissa 
ämnen är nivågrupperade. tematiska studier. En tredjedel 
av studietiden ägnas åt konstinriktningen. Vi arbetar med 
teckning, målning, färglära, fotografi och konsthantverks-
ämnen. För dig som vill varva teoretiska studier med eget 
skapande eller förbereda för vidare studier inom konst- och 
designområdet.

Konsthantverk och design- keramik
Längd: 1-2 år

Fördjupning i konsthantverk, design, bild och foto. Halva 
tiden ägnas åt keramik. Vi studerar olika handformningstek-
niker, glasyrteori, glasering och bränningstekniker. Bränning 
av keramik utomhus i vedugnar för salt och raku. Andra halv-
an ägnas åt teckning, målning, foto och andra konstnärliga 
uttrycksformer. Förbereder för konst- och designhögskolor.  

 
Mer om Konsthantverk och design
Konsthantverklinjen har en lång tradition på Helliden och 
utvecklas ständigt. Kursen är två år och vänder sig till dig 
som vill fördjupa dig i konsthantverk, bild och foto. Den 
förbereder för studier på högskolor för konsthantverk och 
design samt bildlärarutbildningen. Den kan också passa för 
blivande arbetsterapeuter, fritidsledare eller lärare.

Konsthantverk och design - metall
Längd: 1-2 år

Designutbildningar nationellt
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Fördjupning i konsthantverk, design, bild och foto. Halva tiden 
ägnas åt metallsmide. Grundläggande teknikstudier främst 
i silversmide, men också koppar och mässing. Emaljering, 
titan färgning och järnsmide förekommer också. Andra halv-
an ägnas åt teckning, målning, foto och andra konstnärliga 
uttrycksformer. Förbereder för konst- och designhögskolor. 

Konsthantverk och design - textil
Längd: 1-2 år

Fördjupning i konsthantverk, design, bild och foto. Halva tid-
en ägnas åt textil. Du studerar olika handtryckstekniker och 
färgningsmetoder, samt tovning, broderi och applikation. 
(Ingen grundutbildning i vävning eller sömnad.) Andra halv-
an ägnas åt teckning, målning, foto och andra konstnärliga 
uttrycksformer. Förbereder för konst- och designhögskolor. 

Grafisk design
Längd: 1 år

För dig som är intresserad av en framtid som grafisk form-
givare. Målet är att ge en bred kunskapsbas inom grafisk 
design och trycksaksproduktion. Kursen omfatt ar teori och 
praktiska uppgifter med syftet att öka din kreativitet och 
formkänsla. Vi arbetar med grafisk form, typografi, layout, 
foto, illustration och textproduktion.

Mer om Grafisk design
Grafisk design är en ettårig kurs för dig som vill bli Art Di-
rector, copywriter, originalare eller formgivare. Utbildningen 
förbereder dig för vidare studier eller för fortsatt eget arbete. 
Du får de grundläggande kunskaper du behöver för att ar-
beta med trycksaksproduktion. Utbildningen innehåller alla 
steg från idéarbete till färdig trycksak och integrerar både 
visuell och skriftlig kommunikation. 

Hällefors Folkhögskola

Form- & designlinje
Längd: 1 år

Det vackra i att kunna förena utseende och funktion. Ge-
nom praktiskt och teoretiskt arbete utvecklas din förmåga 
att uppleva, analysera och skapa inom två- och tredimen-
sionell design. Individuellt upplagd, fördjupning i samband 
mellan utseende och uttryck, produkt, målgrupp och de-
sign, materialkunskap och miljö samt visualisering och 
grundläggande estetik.

Form & design distans
Längd: 1 år

Kurs på nätet. Där finns uppgifter, diskussioner och annat 
som hör till kursen. Kursen är 11 moment; handlar om färg, 
skissning, grafisk design och industridesign. till varje mo-
ment hör inlämningsuppgifter. 

Kalix Folkhögskola

Hantverk och design, distans
Längd: 1 år

orientering i vårt textila kulturarv. Materiallära och kulturhist-
oria ingår. tillgång till dator och internet krävs, förkunskap-
er i datoranvändning är en merit, dock inte nödvändig. Vi 
träffas 9-10 gånger under året och har en utställning under 
våren. Möjlighet finns att gå ett fortsättningsår.

Kyrkeruds Folkhögskola

Formlinje
Längd: 1 år

 
För dig som vill bredda dina kunskaper inom det tredimen-
sionella gestaltandet. Du får öva upp din kreativa förmåga 
och träna ögat och handens känsla för form. Många olika 
material prövas under året som bl.a. fiber, lera, gips och 
trä.

Denna linje passar dig som behöver förkunskaper till hög-
re konst- och designstudier, arbetar med formgivning och 
rumsgestaltning eller bara vill fylla på ditt kunskapsförråd 
och göra något annat en tid.

Leksands folkhögskola

Design 
Längd: 1-2 år

En förberedande utbildning i design för dig som vill ut-
veckla intresset för form och funktion. Vi arbeta r med 
designmetodik, projektledarskap, bild och form, i dator  -
miljö med både grafik och 3D, i verkstad och vid skiss-
bordet. Stor vikt läggs vid presentationsteknik och 
den egna utvecklingen i form, teknik och tanke.  
Förkunskaper är inte nödvändiga men som sökande bör 
du vara intresserad av att lösa estetiska och funktion ella 
problem samt att ta ett personligt ansvar för dina studier. 
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Halva studietiden ägnas åt konstnärlig grundträning och 
resterande del åt yrkesrelaterade studier.

Ämnen
Design
Projektarbete: Designuppgifter och praktiskt arbete varv as. 
I projektarbetet ingår teoretiska genomgångar om design-
processen, tillverkningsmetoder, och funktionsanalyser.  
Vi arbetar med en stor spännvidd på projekten, alltifrån vi-
sionära uppgifter till praktisk problemlösning. Du får lära dig 
att arbeta med olika verktyg som ingår i designprocessen 
för att öka din förståelse för hur du driver ett designprojekt. 
Gästlärare från skilda designområden föreläser.
 
Bild
Data och 3D-modellering: Grundläggande kunskaper i Il-
lustrator, Photoshop och InDesign. Grundkurs i program-
met Rhino. Dina lärare är erfarna och yrkesverksamma 
designer. 

Metallformgivning
årskurs ett och två arbetar tillsammans i verkstade n där 
teori och materialkunskap varvas med uppgifte r i syfte att 
utveckla formkänsla och konstnärlig t uttryckssätt. I kurs-
en ingår många av de tekniker som man behöver inom 
metallkonsthantverk. 

Arbetet består av uppgifter där de olika teknikerna ingår 
och där det ibland också finns ett designproblem att lösa. 
Kursen berör ett stort område, från det lilla smycket till det 
stora svetsade eller smidda arbetet.

Kreativt entreprenörskap
Plattformen Kreativt Entreprenörskap är en utbildning som 
utgår ifrån självbildning. Nyfikenhet och passion är grund-
läggande. Föreläsningar och gruppsamverkan varvas med 
enskilt arbete inom det egna projektet/företaget. Plattform-
en är öppen för deltagarna under ett läsår. Under den tiden 
arbetar deltagaren fokuserat med sitt eget företagande. Att 
företaga sig, att åstadkomma det du vill göra är ditt mål. 
Vad du vill göra är ditt personliga val och kan innefatta all-
tifrån att starta företag till att genomföra ett eget projekt. 
Arbetets utgångspunkt är det mål, syfte och tidsplan som 
du själv sätter upp.

Utbildningen är förlagd till Entreprenörskolan i Leksand, i 
nära samverkan med Leksands folkhögskola.

Vadstena Folkhögskola

Textillinje
Längd: 1 år

En termin vävning med bindningslära och vävteori och en 
termin sömnad med mönsterkonstruktion. Dessutom in-
går knyppling, konstsömnad, fackteckning, material och 
teknik er, växtfärgning, tygtryck samt studie besök och block-
ämnen. Lämplig förberedelse för textillärarutbildning, desig-
nutbildning, högre väv utbildning eller arbete som kurs- och 
studieledare.

textillinjen omfattar två terminer. Den vänder sig både 
till dem som har ett allmänt intresse för textilt arbete och 
till dem som har en mer yrkesinriktad målsättning mot t.ex. 
textillärarutbildning, högre vävutbildning design utbildning 
eller arbete som kurs- och studiecirkelledare. Linjen kan 
ge behörighet i de textila ämnen som eventuellt krävs för 
inträde till högre textilutbildningar. 

 
Väddö folkhögskola

Textil Konsthantverk design
Längd: 2 år
 
Grundutbildning i vävning, sömnad och formgivning. 
Mönster konstruktion, tygtryck, broderi, teckning, studie-
besök och gästlärare är givna inslag. Vi har ett konstnär-
ligt förhållningssätt till hantverk, med tyngdpunkt på in-
dividuell kreativ utveckling. år två är fördjupning och 
portfolioarbete. 

Kursinnehåll 
För textilt intresserade. Du lär dig grunderna i vävning och 
sömnad. Formgivning och teckning är lika viktiga och ingår 
i allt textilt skapande. 

Första året provar du klädformgivning, mönsterkonstruk-
tion och vävning av inredningstextil, allt utifrån egen de-
sign. Vi provar och experimenterar också med flera textila 
tekniker.

Andra året är en fördjupning då du fortsätter att utveckla 
idéer och arbeta vidare med projekt. terminerna är indel-
ade i temaperioder som vi gestaltar och redovisar på olik a 
sätt; utställningar, workshop, broschyrer, muntliga och 
skriftliga presentationer. Ger behörighet att söka vidare till 
högre textilutbildningar.
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Ålsta folkhögskola

Industridesign
Längd: 1 år

Grundläggande utbildning i två- och tredimensionella 
tekniker samt linjen för specifika ämnen; designmetodik, 
skiss och modell teknik, semiotik, arkitektur och konst/
designhistoria.

Textil formgivning
Längd: 1 år

Grundläggande utbildning i två- och tredimensionella 
teknik er samt för linjen specifika ämnen; skissteknik, grund-
läggande mönsterkonstruktion, textila tryckmetoder, mode-
illustration, sömnad och materialkunskap.

Ölands folkhögskola

Form och design
Längd: 1 år

Kursen fördjupar designbegreppet och bildens kommu-
nikativa möjligheter. Syftet är att ge dig grundläggande 
kunskap om hur färg och form kan synliggöra tankar och 
idéer. Designrelaterat arbete i workshops och projekt varv-
as med studier i teckning, målning, skulptur, foto och grafi k. 
Lärare och gästlärare är yrkesverksamma designer och 
konstnärer.

Kursen är lämplig för dig som söker kunskaper om visu-
ella uttrycksformer och arbetssätt. Du får grundläggande 
kunskap om färg och form. Vi behandlar, design, design-
begreppet och bildens och formens kommunikativa möjlig-
heter att synliggöra tankar och idéer. Kursen ger dig möjlig-
het att fördjupa dig inom området och är förberedande för 
högre studier.

Östra Grevie folkhögskola

Grafisk design
Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom design om-
rådet. Gestaltning och förmedling av information till olika 
media och tekniker. Formgivning av grafiska produkter; 
tryckta, hemsidor och interaktiva presentationer. träning i 
att analytiskt och strukturerat framföra idéer. 

Keramik/glas
Inriktad på brukskeramik och fri keramik. olika formningstek-
niker, arbete med gips, glasyrer och olika bränningsteknik er. 
Arbetet med glas omfattar skulpturalt glas och formgivning 
med bl.a. ugnsgjutning och fusing/slumping. Vi har också 
rena design och skulpturala kurser.

tURISM

Högalids Folkhögskola

Turism service och entreprenörskap
Längd: 1 år

Praktisk och yrkesförberedande kurs för dig som vill 
sat sa på turismbranschen. Reseledarkurs utomlands, 
guideexam en, turismgeografi, upplevelse- och ekoturism. 
Marknadsför ing, organisation, ledarskap och entreprenör-
skap. Kulturhistoria och muntlig framställning.

Grimslövs Folkhögskola

Turism, rekreation och service  
Längd: 1,5 år

 
För dig som vill arbeta med turism och resor i Sverige eller 
utomlands. Vi studerar bl.a. rese- och turistbyråer, ekotu-
rism, hotell, kundservice och ledarskap.

Värnamo Folkhögskola
Turism och evenemang
Längd: 1 år

En profil som vänder sig till dig som är nyfiken på turistnär-
ingen med speciell inriktning på evenemang. Utbildningen 
ger dig kännedom om turismbranschen och om planering 
och genomförande av olika turistprodukter. Du får prova 
på att skapa olika upplevelser t.ex. ett evenemang, en 
resa från idé till genomfört projekt inklusive reflektion och 
utvärdering
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ÖVRIG INDUStRIDESIGNUtBILDNING

Hällefors

Förberedande industriell designutbildning (FIDU)
Längd: 1 år

FIDU är landets första och hittills enda utbildning i sitt slag! 
Hittills har mer än 90% av eleverna blivit antagna i Sverige, 
Danmark och Norge. FIDU- eleverna börjar bli många på 
nordens olika designhögskolor.

ämnet design är väldigt brett och omfattar, enligt vår men-
ing, alla typer av material och produktionsmetoder. 

Du provar olika tankar och tekniker för att därmed utröna 
om design är ditt framtida yrkesområde och dessutom skap-
ar du massor av material för ansökan till designhögskolorna. 
Under höstterminen genomför vi ett 20-tal skiss-uppgifter. 
Genom stegvis ökad svårighetsgrad, kombinerat med in-
tensiv träning i olika moment, växer insikt och kunskaper. 
Arbetet sker efterhand alltmer självständigt.

Avsikten är att träna din förmåga till: textanaly s, hur du 
samlar in referensinformationer, att dra slutsatser av inform-
ation, att skissa idéer, att välja ett förslag, att göra modell 
på och slutligen att bereda presentationsmaterialet och 
presentera detta. 

KY-UtBILDNINGAR

Bollnäs

Grafisk design och kommunikation, 80p
Grafisk design och kommunikation är en utbildning baserad 
på nya arbetsuppgifter för den som vill arbeta med form-
givning för både tryckta och digitala medier. Att lära sig att 
producera bra produkter och tjänster är en självklar grund, 
men det är inte nog. Allt viktigare blir att på ett övertygand e 
sätt kunna informera, presentera och sälja in tjänster, pro-
dukter och hela varumärken. Du kommer att motiveras av 
föreläsningar i modern konst-, design-, reklam- och foto-
historia. Du får genomgångar i formgivning, design och 
typografi. Du lär dig planera, analysera, anpass a för olika 
målgrupper och framförallt, att samarbeta med kunder och 
uppdragsgivare – allt från din första skiss till deadline – då 
du levererar arbetet. Du får djupa kunskaper i de ledande 

industriprogramvarorna för trycksaker, webbdesign och för 
professionella presentationer. Du lär dig att producera tid-
ningar, broschyrer, affischer och mängder av andra tryck-
saker. Du lär dig att skapa informativa webbsidor med an-
vändaren i centrum. Du lär dig att övertygande informera i 
ett ämne, presentera en vara eller en tjänst. 

Under den avslutande terminen förstärker och utvecklar 
du dina kunskaper under ett halvt års LIA (Lärande i arbete) 
med handledning på ett företag. Utbildningen bedrivs vid 
Idévärlden, KY-utbildning inom media sedan 1997.

Göteborg

Designteknik, 80p, start augusti 2007

Beskrivning
Designteknikutbildningen skapar kompetens som för-
enar tekniska kunskaper med känslan för det estetiska.  
Utbildningens huvudinriktning är datorstöd vid utveckling av 
industriprodukter. Utbildningen organiseras i skolförlagda 
och företagsförlagda LIA-perioder. I varje skolförlagd period 
behandlas en huvudgrupp av datorverktyg: cAD-system, 
designsystem och designpresentation.

Varje skolperiod avslutas med ett projektarbete med in-
riktning mot huvudverktyget och följs av en företagsförlagd 
LIA-period. 

Arbetsmarknad
I och med att design blir ett allt kraftigare konkurrensmedel 
för svenskt näringsliv, ökar även volymen för designarbete.

Behovet av kompetens att hantera tredimensionella 
datorgenererade modeller är stor hos konstruktions- och 
designföretag. Datorgenererade modeller utgör arbets-
underlag för kommunikation mellan design, konstruktion, 
prototypframställning, tillverkning och marknadsföring. Det 
är detta kompetensbehov som designteknikerutbildningen 
hjälper till att täcka.

Teknisk ljuddesign, 80 p

Beskrivning
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta professionellt 
med ljudteknik och design av ljud inom olika områden. I 
utbildningen ingår både teori och praktik kring professio-
nell ljudutrustning samt arbete i studio. Du får även utveckla 
din förmåga att formulera, analysera och lösa problem både 
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självständigt och i samarbete med andra samt arbeta 
projektorienterat. 

Under LIA-perioderna kommer du att utveckla förmågan 
att arbeta på ett kreativt och problemlösande sätt.

Haparanda

Ljusdesign, 80p
Det finns idag ett ökande intresse och förståelse för ljusets 
betydelse i bebyggd miljö. Ljusdesign som bransch och 
yrke blir alltmer omfattande i hela världen. De flesta upp-
drag inom arkitektur och byggnad inkluderar idag även ljus-
sättning. En ljusdesigner har ett skapande yrke och arbetar 
ofta med hela planeringsprocessen av ljussättningar, såväl 
inomhus som utomhus. Arbetsmöjligheter finns hos belys-
ningskonsulter, byggkonsulter, arkitektbyråer, belysnings-
industrin, handeln och inom andra designområden. För att 
möta behovet av ljusdesigners med praktiska kunskaper 
erbjuder vi idag den enda KY-utbildningen med inriktning 
ljusdesign.

Utbildningsmoment
De teoretiska studierna i utbildningen som fokuserar på 
ämnen som ljussättning, ljuslära, ljusdesign inomhus och 
utomhus men även innehåller inslag av t.ex. ellära, form-
givning, ljudteknik och marknadsföring skall varvas med 
praktisk ljussättning inom de skilda områden som en ljus-
designer arbetar med. Ett konstnärligt tänkande genomsyr-
ar hela utbildningen.

Helsingborg

Designteknik 80 p
Design är allt mer ett prioriterat område för företag. Krav-
en på allt kortare ledtider från idé till marknad ställer nya 
krav på beslutsprocesserna. Utbildningens mål är att göra 
dig till en kunnig designtekniker. Designmetodik, Färg och 
form, Autocad och 3D-grafik är kurser du läser första året. 
Du arbetar i projektform och kurserna du läser är företags-
anknutna. Andra året fördjupar du dina kunskaper i design-
metodik, projektledning och ekonomi, virtual reality-produktion, 
materiallära m.m.

Hultsfred

Destinations- och produktutveckling inom turism, 
60 p

Allmän fakta om utbildningen
turism- och upplevelseindustrin är en växande och be-
tydelse full framtidsbransch med många möjligheter till 
spännande arbeten. Detta kräver kreativa, kunniga och 
engagerade personer som kan ta egna initiativ. Att arbeta 
med människor i olika servicesituationer och på lika språk 
är krävande men också utvecklande och lärorikt. Detta är 
utbildningen för dig som vill jobba med varierande och in-
tressanta arbetsuppgifter i en internationell miljö!

Destinations- och produktutveckling är avgörande för tu-
rismens tillväxt, såväl regionalt som nationellt. Det övergrip-
ande målet för denna kvalificerade yrkesutbildning är att ge 
de studerande kunskaper, färdigheter och värderingar som 
behövs för att arbeta inom, utveckla och medverka till ny 
destinations- och produktutveckling inom ett föränderligt, 
globalt samhälle, regionalt och nationellt.

Destinations- och produktutveckling är viktiga förutsätt-
ningar för utvecklingen av svensk turism och kan än så 
länge betraktas som bristvaror. Genom destinationsutveck-
lingsarbetet samordnas destinationens totala utbud av pro-
dukter, som i sin tur utvecklas i de enskilda företagen.

Våra utbildare och föreläsare har lång och bred erfaren-
het från olika områden inom turism- och besöksnäringen. 
Dessutom medverkar kunniga föreläsare och experter från 
andra delar av näringslivet och högskolor/universitet. Ett 
stort regionalt, nationellt och internationellt kontaktnät bidrar 
till utbildningens utveckling och gynnar de studerande.

Karlstad-Hammarö

Industriell design – maskinkonstruktion, 80 p
Det skapas hela tiden nya produkter. Vill du vara med och 
forma morgondagens? Då ska du välja den kvalificerade 
yrkesutbildningen Industriell design – maskinkonstruktion. 
 
Den 80 veckor långa utbildningen syftar till att du ska lära 
dig formge, rita, göra beräkningar, projektera anläggningar 
och mycket mer. Fokus ligger på uppdrag inom maskinkon-
struktion, design och plant design. Här ingår också att du 
närmare ska studera ekonomi, produktionsteknik, energi-
teknik och automatisering.
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Som konstruktör ska du känna till en produkts hela livscykel 
från idé till återvinning. Utbildningen ger dig en bred komp-
etens som spänner över många olika ämnesområden. Du 
som vill arbeta med formgivning och design kommer att 
ha ett stort ansvar för produktens framgång, både när det 
gälle r funktionen och hur den tas emot av marknaden.

Utbildningen ger dig kunskaper i bland annat hur man ritar 
med hjälp av 3D-program, liksom hållfasthetslära och beräk-
ningar inom mekanik. Du lär dig också om olika sorters material. 
 
Ska du arbeta som konstruktör krävs kunskaper om pro-
duktionsmetoder för att skapa en optimal produkt. Som 
konstruktör kan du också få delta aktivt i en produktions-
process, till exempel vid uppförande av automatiserade 
produktionsanläggningar. Mycket av konstruktörens arbete 
går ut på att informera och förklara en process. 

Leksand

Upplevelseentreprenör, 80p
Vill du arbeta med utvecklande verksamheter inom en in-
dustri som bara växer? 

Enligt många bedömare är Upplevelseindustrin värld-
ens nu snabbast växande näring. till Upplevelseindustrin 
räkna s: arkitektur, design, film, litteratur, konst, media, 
mode, musik, måltid, marknadskommunikation, scenkonst, 
turism och upplevelsebaserat lärande. Utifrån ditt intresse 
designar du själv inriktningen på ”din” utbildning.

Utbildningen Upplevelseentreprenör vänder sig till dig som 
vill bli entreprenör som arbetar med affärsutveckling inom 
Upplevelseindustrin. Du kommer efter utbildningen att 
kunn a arbeta kreativt med att utveckla, paketera, produ-
cera och leverera upplevelser nationellt eller internationellt 
som egen företagare eller som anställd.

Entreprenörskap, företagsledning, projektledning och 
ledarskap är viktiga kunskaper inom Upplevelseindustrin, 
därför läggs stor vikt vid dessa områden i utbildningen. 

Lidköping

Modellörsteknik / Designmodellör, 80p
Utbildningen är på 80 p. Du gör 27 p som lärande praktik 
på företag. Du kan inrikta dig på allmändesign, bilmodel-
lering, porslin/keramik eller hitta en egen.

Ett spännande yrke som inte många vet om•	
En länk mellan design och produktion•	

 

Du arbetar med:
produktutveckling.•	
modeller.•	
prototyper.•	
funktion.•	
problemlösning.•	
3D-data.•	

Norrtälje

Projektledare Mötesdesign, 80p
Utbildningens övergripande mål är att skapa nya och 
djupar e kunskaper inom de specifika ämnesområdena kon-
gress, mässor, Incentive, hospitality och destinationsutveck-
ling. Efter genomgången utbildning skall den studerand e 
kunna arbeta inom ovanstående områden i näringsliv et, på 
arrangemangsföretag eller som egna företagare.

Utbildningen utvecklar ett självständigt tänkande samt 
den personliga och sociala förmågan för ett arbete som 
är kreativt, utmanande och internationellt allmänbildande. 
Det ger dig ett arbete och en karriärmöjlighet inom turism-
näringen, som är världens snabbast växande bransch. 
Arbets marknaden inom andra serviceyrken ligger också 
öppen för dig.

Nyköping

Grafisk formgivning/projektledning i Visuell kommu-
nikation, 70p
Grafisk formgivning utvecklar din kreativitet och lär dig utgå 
ifrån målgrupp och användningsområde när du skapar dina 
grafiska produkter. 

Projektledning gör att du får en stabil grund för att leda elle r 
vara medarbetare i en projektbunden arbetsorganisation.  
omvärldskunskap ger dig förutsättningarna för att kunna 
tolka signaler och se vilka trender som kommer att styra 
utvecklingen inom den grafiska branschen. 

Personlig utveckling ger dig insikter om dig själv som 
ökar din möjlighet till anställning. Du kommer också att få 
kunskaper om vilka egenskaper en entre prenör bör ha.  
Grafisk produktion lär dig framställa trycksaker, från idé till 
färdig produkt och du lär dig utforma och skapa innehåll 
för webben. 

Marknadskommunikation fokuserar på begreppet kom-
munikation och hur det hänger ihop med utbildningens 
olika huvudämnen. Du lär dig skapa marknadsplaner och 
affärsplaner samt marknadsföra och sälja dina idéer och 
produkter.
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Skellefteå

Kreativ Designer, 80 p
Utbildningen leder till kvalifikationer för arbete med webb-
produktion som designer med goda programmeringskun-
skaper. Arbetsplatser kan vara webbyråer, reklambyråer, 
kommunernas It- och Webbavdelningar samt vanliga före-
tag med webbplatser.

Skoghall

Träbearbetning och design, 60 p
trä är ett av naturens kanske mest formbara material och 
har använts sedan urminnes tider för både dess praktiska 
funktion och för att det är vackert. om du vill arbeta med 
ett levande material som finns överallt i vår vardag, då är 
utbildningen i träbearbetning och design ett naturligt val.

 
När du avslutat den 60 veckor långa utbildningen kan du 
arbeta som till exempel möbelsnickare, i ett sågverk, på en 
brädgård eller i ett hyvleri. 

träbearbetning och design är utformad i samråd med 
bransch en för att motsvara de krav som finns på framtidens 
medarbetare. Det innebär att du efter avslutad utbildning 
har många spännande karriärmöjligheter på en trämarknad 
som hela tiden växer.

träförädlingsindustrin i Sverige använder årligen 5 miljon-
er kubikmeter trä. Denna volym sysselsätter 50 000 män-
niskor som förädlar trä till ett värde av 50 miljarder svenska 
kronor. Ungefär lika många ytterligare är indirekt sysselsatta 
med exempelvis transporter av trävaror. totalt ger skogen 
ett handelsöverskott på 70 miljarder varje år.

Sunne

Förpackningsdesign, Broby Grafiska, 120 p
Broby grafiska är sedan våren 2007 ett teknik college 

Från idé till färdig produkt
Förpackningsdesign är en KY-utbildning på 120 p. Utbild-
ningen ger dig kunskaper som täcker de kunskap sluckor 
som finns mellan designer, produktionspersonal, tryckeri, 
repro etc. Vi bygger broar i kedjan från idé till färdig för-
packning levererad till slutanvändaren; konstruktion, mate-
rial, funktion, dekor, logistik och miljö. 

Utbildningen på BrobyGrafiska ger möjlighet till ett innova-
tivt tänkande, där nya designer och konstruktionsidéer ger 
dig möjlighet att delta i pristävlingar och utställningar. I ut-
bildningen ingår också besök på fackmässor och produk-
tionsföretag av olika slag, där du som student kan skapa 
dig en bild av och knyta kontakter inom förpackningsmark-
naden som är den tredje största industrin i Europa. 

Utbildning utifrån branschens behov 
Utbildningen bygger på ett önskemål från förpacknings-
branschen och är unik i sin utformning. Dels för den höga 
tekniska kvalitén på lärare och utrustning och dels för 
den nära kontakten med branschföretag och organisatio-
ner både i Sverige och internationellt. Broby Grafiska har 
unde r de tio år som vi utbildat grafiker satt en standard som 
många företag i dag använder som norm när de anställ-
er nya medarbetare. Vi har dessutom etablerat oss som 
utbildare på den internationella marknaden. Du får också 
utbildning i de specialämnen som berör just förpackningar 
och det är det som gör utbildningen unik.

Vad blir jag efter utbildningen? 
Våra utexaminerade studenter arbetar i dag bland annat på 
reklambyråer, produktföretag, tryckerier, reproföretag, forsk-
ning, tryckfärgstillverkare eller som designkoordinatore r på 
multinationella förpackningsföretag. 

Tumba

3D-animation och Level-design, påbyggnadsutbild-
ning, 60p

”3D-animation och Level-design” är en avancerad påbygg-
nadsutbildning för dig som vill utbilda dig till animatör eller 
Level-designer inom den växande upplevelseindustrin. Ut-
bildningen riktar sig till dig som redan tidigare har erfaren-
het, men nu vill skaffa spetskompetens inom ett av de två 
områdena 3D-animation eller Level-design. Utbildningen är 
starkt produktions- och verklighetsbaserad. För att svara 
mot de höga kraven i branschen är alla våra lärare yrkes-
verksamma inom de områden de undervisar i och är knutna 
till skolan som föreläsare, handledare och inspiratörer.
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Varberg

Produktutveckling, design och marknadsföring, 
80p
Utbildningen ger dig goda möjligheter till arbete inom en 
mängd olika branscher och företag. Just nu ökar behov-
e t av produktutveckling och marknadsföring inom många 
företag och branscher. Du kan få tjänster inom produkt-
utveckling, som säljare/marknadsförare eller projektledare. 
Du kan arbeta med konstruktion, ansvara för en budget 
inom ett affärsområde, arbeta med designfrågor i små och 
medelstora företag eller starta eget som exempelvis konsult. 
tyngdpunkter i utbildningen är kurser som cAD-modell-
ering och visualisering. 

ÖVRIGA EFtERGYMNASIALA UtBILDNINGSVERKSAM-
HEtER 

Nyckelviksskolan, Lidingö

Konst, konsthantverk och formgivning, 1 år
Ettåriga utbildningar inom alla konsthantverksområden. Ut-
bildningarna förbereder och kompletterar utbildningar och 
yrken inom formgivning och design. Allmän konsthantverks-
linje, tredimensionell formlinje, textillinje, keramiklinje, metal-
linje, trälinje, bild och grafisk form samt yrkesutbildning av 
hantverkspedagoger. Den allmänna linjen samt metallinjen 
är bra grunder för en vidareutbildning inom bland annat 
industriformgivning och design.

Forsbergs skola

Grafisk Design & Reklam 2007, 2 år
Forsbergs Dagskola i grafisk design/reklam är en högre 
tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning för blivande grafiska 
formgivare, designers och art directors. Skolan har till syfte 
att ge en professionell yrkesutbildning, och vara öppen för 
nyskapande inom grafisk formgivning, design, reklam och 
kommunikation.

Rörlig Design 2007, 2 år
Den tvååriga utbildningen Rörlig Design är en högre efter-
gymnasial yrkesutbildning med specialinriktning på grafisk 
produktion i rörliga medier. Utbildningen riktar sig till bli-
vande formgivare, designers, art directors och regissörer 
med inriktning på tV-vinjetter, reklamfilm, musikvideo, film-
förtexter, animationer m.m.

Mode Design hösten 2007, 10 veckor
Kursen vänder sig till dig som är nybörjare och vill lära dig 
grunderna i mode design, för att sen kunna gå vidare i hög-
r e utbildningar hos oss. Du får en grundorientering om vad 
mode design är och möjlighet att pröva din talang för yrket 
med hjälp av övningar och designuppgifter.

Berghs school of comminication

Grafisk design, 2 år 
Grafisk design är en tvåårig heltidsutbildning med inrikt-
ning på grafisk formgivning i traditionella och nya medier; 
tryckta medier, webb/interaktiva medier och rörliga medier. 
Den lede r till att du kan arbeta som art director eller grafisk 
formgivare i redaktionella miljöer, på designbyrå eller mot-
svarande företag som kommunicerar innehåll med hjälp av 
design. 

Utbildningen förenar praktiska tillämpningar och teoretisk 
undervisning för att möta morgondagens krav på formgivar-
e n som en komplett kommunikatör med förmåga till både 
strategiskt, kritiskt och kreativt tänkande. tonvikten ligger 
på problemlösning, att utifrån bestämda modeller omsätta 
idéer och koncept i grafisk form. Stort utrymme ägnas åt 
typografi och andra visuella uttrycksmedel, som du lär dig 
att hantera professionellt under utbildningens gång. 

Grafisk design – intro, 10 veckor
Grafisk design är ett område inom visuell kommunikation 
som utvecklats över gränserna och som erbjuder stora val-
möjligheter. Därmed ställs allt högre krav på specifik talang 
och kompetens. 

Den här kursen ger en inblick i denna utveckling och i 
den arbetsprocess som är nödvändig. Den ger dig också 
en introduktion till de olika inriktningarna och möjligheterna 
inom grafisk design. 

Introkursen i grafisk design vänder sig till dig som vill ta 
ditt första steg mot yrket som grafisk designer. 

Grafisk design och kommunikation
Distanskurs, 15 veckor 
Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av en 
framtid som grafisk formgivare eller art director och som 
vill ta ett första steg in i en kreativ och spännande värld. 
Många av de studenter som gått någon av våra diplomut-
bildningar och fortsatt till en framgångsrik karriär, har börjat 
på just distanskursen. Kursen har varit borta några år och 
är nu, på begäran, tillbaka.
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Grafisk design och kommunikation steg 2
Distanskurs, 15 veckor 
Kursen är uppbyggd kring fyra realistiska ”case” där vi går 
på djupet i varje delmoment. Vi arbetar med varje steg i den 
kreativa processen – från idé till presentation. Stort fokus 
läggs vid din individuella utveckling; parallellt med övning-
arna utformar du en egen portfolio. Kursen är praktiskt in-
riktad och startar och avslutas med workshops på skolan. 

Grafisk design och kommunikation steg 2 vänder sig 
till dig som vill arbeta som grafisk formgivare och som 
har gått kvälls- eller distanskursen Grafisk design och 
kommunikatio n eller har motsvarande kunskaper. Antalet 
kursdeltagare är begränsat till 14 personer. 

Grafisk kommunikation och art direction
Distanskurs, 15 veckor 
Den här kursen vänder sig till dig som har grundläggande 
kunskaper inom grafisk formgivning eller art direction och 
som nu vill ta del av de mer konceptuella delarna. 

För att du ska få större förståelse för de komplicerade 
processer som påverkar det kreativa arbetet, är kursen 
uppbyggd kring ett praktikfall, ett ”case”. Vi följer ett före-
tag från start; dess uppbyggnad av företagsidentitet, brand-
in g av tjänster och produkter, dess informationsarbete och 
rekla m- och marknadsföringsinsatser. 

Design management
10 veckor med lektioner en dag i veckan 
Utbildningen Design management vänder sig till dig som är 
en strategiintresserad designer eller en designintresserad 
strateg. Under tio veckor utforskar vi hur design, design-
metoder och designers kompetens kan utnyttjas för att för-
verkliga affärs- och marknadsstrategier, bygga varumärken, 
utveckla innovativa lösningar samt skapa värde för såväl 
företag som slutanvändare. 

Öland, Capellagården, 1, 2 år
Skola för gestaltande arbete. 
Fristående eftergymnasial utbildning. 
1+2-årig linje i keramik.
2-årig linje i möbel och inredningssnickeri + 1-årig påbyggnad. 
1-årig linje i textil + 1-årig påbyggnad.

DESIGNHÖGSKoLoR 

Högskolan i Borås, www.hb.se/ths

Modedesignutbildning, 120+80 p
textildesignutbildning, 120+80 p
Grundläggande modedesign, 30 p
Affärs och produktutveckling med inriktning mot textila pro-
dukter, 120p
Mastersprogram i textil- och Modedesign med inriktning 
mot textildesign eller modedesign, 120 p
Butikschefsprogram med inriktning mot mode och textil, 
80 p
Designteknikerutbildning inom konfektion, 80 p
Designteknikerutbildning inom konfektion med inriktning 
mot internationell tillverkning, 120 p
Design management, 15 p
Design för det goda livet, 7,5 p
Designteori/designmetodik, 7,5 p
Designmetodik, fördjupning, 7,5 p
textil digital design, 15 p

Göteborg
Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), 
www.hdk.gu.se

Utbildningsprogrammet i Design, 180 p
Masterutbildning i Design, 120 p
Utbildningsprogrammet i Konsthantverk, 180 p
Masterutbildning i tillämpad konst med inriktning Keramik-
konst, Smyckekonst samt textilkonst, 120 p + 80p
Högskoleutbildningar på Steneby ligger under HDK.
Järn & Stål, offentlig gestaltning, 180 p
Möbelformgivning - Möbelsnickeri, 180 p
textil, Kläder, Formgivning, 180 + 80 p. HDK Steneby
tillämpad konst och formgivning, Möbeldesign med inrikt-
ning trä/Steneby, 120 p
tillämpad konst, 120 p, master, med inriktning Järn & Stål, 
offentlig gestaltning
Möbelformgivning - Möbelsnickeri, textil, kläder, form-
givning.

Lund

Lunds universitet, www.lth.se

Industridesign, 200 p
Baseras på en syntes mellan teknik, industri och tillämpad 
estetik med inriktning på två huvudområden; boendets pro-
dukter respektive allmän produkt- och systemutveckling.
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Stockholm

Konstfackskolan, www.konstfack.se

Kandidatutbildningar, 120 p
Masterutbildning, 80 p
Industridesign, textil formgivning, Grafisk design och 
Illustration
Keramik och glas, 120+80 p
Grafisk design och illustration, 120+80 p
Metallformgivning, 120+80 p
Inredningsarkitektur och möbeldesign, 120+80 p
textil, 120+80 p

Umeå

Designhögskolan vid Umeå universitet, www.dh.umu.se 
Kandidatutbildningar, 120 p
Industridesign

Masterinriktningar, 80p
transportation design•	
Interaction design•	
Advanced product design•	

Kurser
Introduction to Industrial Design, 60p
Advanced Design Visualisation, 60 p
Design och miljö för Restaurangmanagement
Design, former och idéer 1851-2001, 15 p
Industridesign och Interaktionsdesign, 10 p
Designkommunikation I, 7,5 p
Designkommunikation II, 7,5 p
Designhistoria, 7,5 p
Designanalys, 7,5 p
Industridesign, 7,5 p
Design och Miljö, 15 p
Kognitiv Design, 7,5 p
Industridesign och Interaktionsdesign, 15 p
Designvisualisering, 7,5 p
Interaktionsdesign, 7,5 p
Interaktionsdesign i extrema miljöer/Kiruna, 15p

DESIGNUtBILDNING På UNIVERSItEt/HÖGSKoLA 

Eskilstuna- Mälardalens högskola
Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 
300 p
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 
180p 
Innovationsprogrammet-Mto, Industridesign, 180 p 

Falun/Borlänge
Högskolan i Dalarna
civilingenjörsprogram i Materialdesign, 300 p
Grafisk teknologi & design, 180 p
Kreativ ljusdesign för scen och event, 120 p
Design av digitala medier, 180 p
Designbegreppet 7,5 p

Gotland/Visby
Design och konstruktion 180p
Speldesign och grafik, 180 p
turism och upplevelseekonomi, 180 p

Gävle
Design och träteknik 120 p
Formlära B 7.5 p
Grafisk formgivning B 7.5 p

Göteborg
Chalmers Tekniska Högskola: 
teknisk Design – civilingenjörsutbildning, 180 p
Naturvetenskap, människa-maskininteraktion, ergonomi, 
designmetodik, färg, form, informationsteknologi och inte-
grerad produktutveckling.
Interaction design, 30 p
MSc program in automotive industrial design engineering, 
120 p 

Göteborgs Universitet
Handelshögskolan
centrum för konsumtionsvetenskap
Forskningsprogram inom design

Halmstad
Maskin linjen konstruktion och design, 180p
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Jönköping
Ingenjörshögskolan i Jönköping, Maskinprogrammet 
Produktutveckling med Design, 120 p
Masterutbildning; teknisk Design, 120 p

Fristående kurser:
Produktutveckling och Industriell Design, upp till 40 p 
Industriell Design, upp till 10 p 
Ljushögskolan, 5 p 
Innovativ produktutveckling och Industriell design, 15p

Kalmar
Innovation och produktdesign, 120 p
Magisterexamen i produktdesign, 60 p
Maskiningenjör – Produktutveckling och Industridesign, 
180 p
Glasdesign, 20 p/Nybro
Magisterprogram i Design Management, 60 p
Interaktionsdesign, 180 p
Form och design, 30 p

Karlstad
Innovations- och designingenjör, 120 p
It-design systemdesign, 180 p
Konst och design I, 30 p 

Kristianstad högskola
Maskin- och produktionsingenjörsutbildning, 120 p
Industridesign, 7,5p
Grafisk design I, 7,5 p
Grafisk design II, 7,5p

Linköpings Universitet
Interaktiondesign, 10 p
Introduktion till interaktionsdesign, 5 p
Design för användbarhet, 10 p
teorier om design för användbarhet, 5 p
Formgivning/Industriell design
Masterprogram i design, 120 p
Möbeldesign, 120 p, carl Malmsten centrum för träteknik 
och design 
Möbelsnickeri, 120 p carl Malmsten centrum för träteknik 
och design
Slöjd, hantverk och formgivning, 180 p
Design management, 5 p

Luleå Universitet
Institutionen för arbetsvetenskap. 
Högskoleingenjör i industriell design, 180p 
civilingenjör teknisk design, 260 p
Mediedesign, kandidat, 180 p
Speldesign, 120 p
Mediedesign, 15p
Grafisk formgivning, introduktion, 7.5 p

Malmö Högskola
Ingenjörsutbildning i Produktutveckling och design, 120 p
Produktutveckling och design - Produktutveckling, 180 p
Materiell och virtuell design, 120 p
Design and Innovation Law, magisterprogram, 60 p
Byggdesign, 180 p
Interaction Design, 60 p
Interaction Design, 120 p
Grafisk design, 15 p
Utställningsdesign, 15 p
Designteori, 1-10 poäng, 10 p

Ronneby Högskola
Interaktion och design, 180p

Skövde Högskola
Designingenjör vid Institutionen för Ingenjörsvetenskap vid 
Högskolan i Skövde, 180 p 
Designkunskap del 1 A, 7,5 p
Designmetodik B, 7,5 p
Designprojekt i samverkan med industriföretag c, 7,5 p
Grafisk gränssnittsdesign B, 7,5 p

Stockholm

Beckmans Designhögskola
Modedesign, 120 p
Form, 180 p
Reklam och grafisk form, 180 p

KTH
Design och Produktframtagning, 180 p
Innovation och design, 120 p
Materialdesign, 180 p
Byggteknik och design, 120 p
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Stockholms Universitet
Masterprogram i användarcentrerad design av interaktiva 
system, 120p
Magisterkurs i modevetenskap, 60 p
Marknadsakademin;  Design Management och Kultur

Sundsvall, Mittuniversitetet
teknisk design civ. ing. program, 240 p
Industridesign kandidatutbildning, 180 p
Inriktning Human care och Recreational Design
Masterprogram i sportteknologi, 120 p
Designutbildning på Lärarhögskolan, 30 p
Grafisk design och kommunikation, 180 p
Grafisk design och kommunikation, 60 p
Grafisk design GR (A), inriktning tidningsdesign, 15 p

Södertörns högskola
Ekonomi, teknik och design, 120 p

Trollhättan-Högskolan i väst
Högskolan trollhättan Uddevalla i samarbete med SHKS 
i oslo. 

”Arkitektur Design Konst”, 40 p 
Designingenjör i industriell Design, 120 p
Konst-, design- och multimedieproduktion, A-nivå, 30 p

Umeå Universitet
Tekniska högskolan
Interaktion och design, 300p
Grafisk form, 30 p
Grafisk form och produktion,  7.5 p
Kläddesign, 15 p
Kläddesign - från idé till uttryck, 15 p
Konst och design, 15 p

Handelshögskolan
Design, 15 p

Växjö universitet
Kandidatprogram i design, 180 p
Design och Innovation, 10 p
Formgivningsutbildning med inriktning mot glas, 40 p
Designprogrammet
inriktningar strategi/konceptuell, produkter/möbler/trä, glas, 
120 p
trä och design, 7,5 p
Design och kommunikation, 7,5 p
Digitalt bild- och designskapande i 3D, 15 p

Örebro Universitet
Designingenjörsprogrammet, 180p
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Sammanfattning
Inslag av design på högskolor, KY-utbildningar och Univer-
sitet är idag väldigt stort. 

Anledningarna till detta är många. Den viktigaste anled-
ningen på den här utbildningsnivån är som tidigare nämnt, 
designens större roll och inflytande inom svensk industri. 
Konkurrensmedlet som design och den kreativa process en 
besitter får absolut ej ignoreras. Andra anledningar är att 
precis som på gymnasieskolorna vill man locka studente r 
till utbildningsprogrammen på grund av ökad konkurrens 
mellan skolorna. En annan konsekvens är att kvinnor i 
högr e utsträckning skall förmå sig att läsa på de tekniskt 
inriktade linjerna. 

För en 6-8 år sedan kunde en högskoleutbildning med ett 
designinslag av rent allmän karaktär vara unik i sitt slag och 
därigenom vara konkurrenskraftig vad gäller att locka till 
sig presumtiva studenter. Idag är situationen en helt annan. 
Den allt större mängden utbildningar med designinslag gör 
att risken finns att det uppstår ett designbrus för de som 
avser att söka sig till dessa utbildningar. Så det kan vara 
en god idé att profilera sig, för att synas i bruset. Detta för-
modligen även för de ”rena” designutbildningarna på De-
signhögskolorna. Med profilering menas att utbildningen 
innehåller de grundläggande basämnena och avsnitten 
men att fokus hela tiden hålls mot profilen samt att den 
specialinriktningen naturligtvis fokuseras dithän.

I det Svenska slutbetänkandet SoU 2000:75, statens in-
satser för form och design, redogör man för den snabba 
tillväxten av designutbildningar i landet. Man tycker att 
den snabba expansionen bör diskuteras, utvecklas och 
fördjupas kring pedagogik, kursplaner, ämnesutveckling 
och framförallt profileringen av de olika designutbildning-
arna. En samlad strategi är nödvändig för att bestämma hur 
många designutbildningar med önskvärd kvalitet det finns 
förutsättningar för att driva i Sverige.

Högskoleverkets rapport maj 2007
Bedömargruppen konstaterar i sin rapport att design- och 
konsthantverksutbildningarna generellt håller god kvalitet. 
Särskilt på designområdet kan bedömarna se en positiv 
utveckling sedan Högskoleverkets utvärdering år 2000.

Profilerade utbildningsprogram såsom industridesign vid 
Umeå universitet och textildesign vid Högskolan i Borå s får 
goda omdömen, liksom de äldre och större utbildnings-
anordnarna Konstfack och Högskolan för design och 
konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet som arbetar 

visionärt, strategiskt och nyskapande. På konsthantverks-
området är bilden mer varierad. I synnerhet vid HDK an-
ser bedömargruppen att det finns ett behov av att stärka 
konsthantverksutbildningarnas identitet och samtidsan-
knytning. Design- och konsthantverksutbildningarna stöds 
i regel av adekvat, i vissa fall excellent, infrastruktur. Det 
tekniska kunnandet och materialkännedomen är hög, och 
omvärldskontakterna är många. Bland annat anlitas spets-
kompetenta gästlärare. En stor utmaning för utbildningarna 
är dock att definiera och utveckla den konstnärliga grund 
på vilken de vilar. Bedömargruppen påpekar att många ut-
bildningar behöver förbättras när det gäller samtidsorien-
tering, kritisk reflektion, teorianknytning och fri gestaltning. 
I det sammanhanget är lärarnas bristande möjligheter till 
konstnärligt utvecklingsarbete ett problem.

Forskning och forskarutbildning inom design och konst-
hantverk är också ett relativt nytt fenomen. Bedömargrupp-
en uppmanar till ökat nationellt och internationellt sam-
arbete för att stödja utvecklingen av design och konsthant-
verk som utbildnings- och forskningsdiscipliner.

Alla utbildningar får godkänt i granskningen med undan-
tag för utbildningarna som bedrivs av carl Malmsten – 
centru m för träteknik & Design under Linköpings univer-
sitets huvudmannaskap samt utbildningen i industridesign 
vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. De först-
nämnda bedöms vara hantverksmässigt starka, men mot-
svarar inte de krav som ställs på en konstnärlig högskoleut-
bildning. Den senare bedöms ha en svag konstnärlig grund, 
och Högskoleverket riktar även kritik mot hur fakultetsnivån 
har hanterat utbildningen.

När man ska bedöma ett föremåls kvalitet 
och skönhet, ska man alltid ha dess funktion 
för ögonen.

                    Platon
427 – 347 f.Kr



81

På vilket sätt skulle ert företag ha nytta av design-
kompetens?  

Är design en kostnad eller investering?

Brukar ni ta in kompetens utifrån?

Satsar ni på design idag?

I vilken typ av bransch är du verksam?

Var finns din största marknad?

Vad är design för dig?

På vilket sätt skulle du vilja veta mer om design?

Bilaga 1
Enkät företagare

18% tjänsteföretag

82% tillverkande företag

94% Investering

  6% Vet ej

76% Ja

24% Nej

53% Ja

47% Nej

11% Regionalt

57% Nationellt

32% Internationellt

67% Seminarier

22% Workshop

11% Kortare introduktionsutbild- 

        
ning kring design

14% Strategisk affärsutveckling

25% Innovativ produktutveckling

20% Färg och form

25% Funktion och estetik

16% Ergonomiska lösningar

1: Ingen nytta - 6: Stor nytta
Ökad lönsamhet

Ökad konkurrenskraft

Nya affärsinnovationer

Nya affärsstrategier

tillgång till nya marknader

Nya produkter

0            1           2            3            4            5            6
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Med vad konkurrerar ert företag i dagsläget?  

Hur ser du på betydelsen av design i företaget?

Genom vad tror du att ert företag bäst kan möta ökad 
konkurrens i framtiden?

Finns det outvecklade varor/tjänster i företaget?

Har ni anlitat designkompetens utifrån?

Hur nöjda blev ni med resultatet?

Finns det någon designutbildad i er verksamhet?

Är designfrågan prioriterad i er verksamhet?

18% Ja

82% Nej

65% Ja

35% Nej

88% Ja

12% Nej

1: Inte nöjd - 6: Mycket nöjd

1: Lite - 6: Mycket

1: Ingen - 6: Mycket stor

1: Inte prioriterad -  6: Mycket prioriterad

Pris
Kvalitet
Design
Produktutvekling/Nya innovationer
Strategisk affärsutveckling
Ökat tjänsteinnehåll
Marknadsföring
Välutbildad personal
Användarvänlighet
Kontaktnät/samarbete

1: Lite - 6: MycketPris
Kvalitet
Strategisk affärsutveckling
Produktutvekling/Nya innovationer
Design
Ökat tjänsteinnehåll
Marknadsföring
Välutbildad personal
Användarvänlighet
Kontaktnät

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6
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Vad skulle motivera er att satsa mer resurser på 
design?

Hur får ni i dagsläget tillgång till design kompetens?

Finns det någon designutbildad i er verksamhet?

16% Förbättrad lönsamhet

26% Ökad konkurrenskraft

16% Strategisk förändring av företaget

18% Nya krav på marknaden

13% Ökad kunskap om designens     
         betydelse

11% Inspireras av konkurrenter som når  
        framgångar med design

23% Förmedling av designkompetens

14% Information/Utbildning

17% Ekonomiska incitament

11% Delta i designprojekt

14% Ny kunskap

17% Nya samarbetspartner

  4% Andra sätt

50% tidigare kontakter

  4% ”Gulasidorna” Yrkesregister

35% Designhögskolan

  4% ALMI, Näringslivsbolag m.fl.

  7% På andra sätt
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Vad är design för dig?

På vilket sätt skulle du vilja veta mer om design?

På vilket sätt skulle er organisation ha nytta av de sign  -
kompetens?  

Är design en kostnad eller investering?

Brukar ni ta in kompetens utifrån?

Förmedlar ni kunskap om design idag?

Har ni förmedlat designkompetens?

Hur nöjd blev uppdragsgivaren med resultatet?

Bilaga 2
Enkät näringslivsutvecklare

60% Ja

40% Nej

76% Ja

24% Nej

67% Ja

30% Nej

  3% Vet ej

  3% Kostnad

90% Investering

  7% Vet ej

39% Seminarier

29% Workshop

27% Kortare introduktionsutbildning

  5% Annat sätt

22% Strategisk affärsutveckling

27% Innovativ produktutveckling

16% Färg och form

20% Funktion och estetik

14% Ergonomiska lösningar

  1% Något annat

Ökad kompetens i organisationen

Fler tjänster att förmedla till företag

Ökad konkurranskraft

tillgång till nya nätverk

1: Ingen nytta - 6: Stor nytta

1: Inte alls - 6: Mycket nöjd

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6
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Hur stor vikt lägger företagen vid design?

Vad tror du att företag i regionen bäst kan konkurrera 
med i framtiden?

Finns det outvecklade varor/tjänster i regionen?

Hur skulle man kunna motivera företag i er region att 
satsa mer resurser på design?

0            1           2            3            4            5            6

Finns det någon designutbildad i er verksamhet?

Är designfrågan prioriterad i er verksamhet?

Med vad konkurrerar företag i regionen i dagsläget?  

Är företagen villiga att ta in kompetens utifrån?

17% Ja

83% Nej

53% Ja

  7% Nej

40% Vet ej

83% Ja

17% Nej

1: Inte alls - 6: Mycket 1: Lite - 6: Mycket

1: Ingen - 6: Mycket stor

1: Lite - 6: Mycket

13% Seminarier/Workshops

30% Exempel från andra företag

  9% Genom enklare utbildning

  9% Deltagande i projekt

21% Ökad kunskap om designens 
        betydelse

17% Förmedla exjobb och projekt via 
        universitet

  1% Andra sätt

Pris
Kvalitet
Strategisk affärsutveckling
Produktutvekling/Nya innovationer
Design
Ökat tjänsteinnehåll
Marknadsföring
Välutbildad personal
Användarvänlighet
Kontaktnät

Pris
Kvalitet
Design
Produktutvekling/Nya innovationer
Strategisk affärsutveckling
Ökat tjänsteinnehåll
Marknadsföring
Välutbildad personal
Användarvänlighet
Kontaktnät/samarbete

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6
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Hur får förtag i dagsläget tillgång till design kompetens?

Vad anser du att en designsatsning i Västerbotten ska 
innehålla för att bäst gynna er verksamhet?

31% Bedriva uppsökande verksamhet 
         bland företag

12% Ekonomiska incitament

22% Information/Utbildning

33% Förmedling av designkompetens

  2% Annat

31% tidigare kontakter

  8% ”Gulasidorna” Yrkesregister

25% Designhögskolan

32% ALMI, Näringslivsbolag m.fl.

  4% På andra sätt
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Är det viktigt med designundervisning i skolan?

Vad tror du att design i undervisningen på sikt kan 
tillföra er region?

Hur stort intresse upplever du att det finns av design-
inriktade utbildningar?

Satsar ni på designämnet idag?

I vilken nivå av utbildning är du verksam?

Vad är design för dig?

På vilket sätt skulle du vilja veta mer om design?

Vad skulle nyttan vara med (mer) designutbildning i 
er skola?  

Bilaga 3
Enkät utbildning

34% Entreprenörskap

24% Kompetensförsörjning till företag/
        organisationer

22% Nya innovationer

18% Konkurrensfördelar gentemot 
        omvärlden

  2% Något annat

91% Ja

  9% Nej

82% Ja

18% Nej

42% Seminarier

27% Workshop

23% Kortare introduktionsutbildning

  8% Annat sätt

  9% Strategisk affärsutveckling

25% Innovativ produktutveckling

20% Färg och form

25% Funktion och estetik

16% Ergonomiska lösningar

  5% Något annat

58% Gymnasium

  4% Folkhögskola

27% Universitet/Högskola

11% Annan verksamhet

Profilera utbildningen

Möta ökad efterfrågan från elever

Ökad interaktion mellan olika ämnesområden

Attraktivare utbildning

Utökat kontaktnät

Länk mellan utbildning och näringsliv

Nya kunskaper

1: Lite - 6: Mycket

1: Inget - 6: Stort

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6
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Har ni planer på att starta/utöka designutbildningen?

Med vad konkurrerar er skola med i dagsläget?

Genom vad tror du att er skola bäst kan möta ökad 
konkurrens i framtiden?

I vilken utsträckning kommer design att vara ett kon-
kurrensmedel för er skola i framtiden?

Har ni anlitat designkompetens utifrån som till exempel 
föreläsare?

Hur nöjda blev ni med resultatet?

Finns det någon designutbildad i er verksamhet?

Är design som del i undervisningen prioriterad i er verk-
samhet? 

57% Ja

43% Nej

67% Ja

33% Nej

36% Ja

45% Nej

19% Vet ej

1: Inte alls - 6: Mycket

1: Inte alls - 6: Mycket 1: Inte alls - 6: Mycket

1: Lite - 6: Mycket

1: Lite - 6: Mycket

Kvalitet på utbildningen

Utrustning och lokaler

Marknadsföring

Välutbildad personal

Utbildningsutbud

Kontaktnät/Samarbete

Kvalitet på undervisningen

Utbildningsutbud

Marknadsföring

Välutbildad personal

Utrustning och lokaler

Kontaktnät/Samarbete

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6 0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6

0            1           2            3            4            5            6
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Samarbetar ni idag med företag och organisationer?

Hur skulle er skola vidareutvecklas av ett samarbete 
kring Design Västerbotten?

38% Projekt i samverkan med företag/ 
         organisationer

27% Samverkan med andra utbildningar

13% Workshops

22% Satsning på t.ex. designtävlingar

73% Ja

23% Nej

  4% Vet ej
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www.originaldesign.se
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