
Förstudie Design Västerbotten
En sammanfattning   



FÖRETAG UTSÄTTS FÖR EN ALLT 
HÅRDARE KONKURRENS

Samhället förändras från ett lokalt industrisamhälle till ett 
globalt kunskapssamhälle, där de viktigaste resurserna är 
flöden av kunskap er och förmågan att utveckla och om
sätta dem i värdeskapande varor och tjänster. Vi måste 
kunna utveckla och använda nationella och internationella 
spetskompetense r 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.

Bakgrund till initiativet Design Västerbotten

Framför allt förflyttar vi oss från verksamheter med tradition
ella produkterbjudande till verksamheter med större inne
håll av tjänster och upplevelser. Allt hårdare konkurrens 
med snar lika erbjudanden tvingar fram fokus på kunders 
användand e och upplevelse av företagens erbjudanden. 
Kundspecifika erbjudanden kompletteras dessutom med 
olika former av servicekoncept för att differentiera dem från 
konkurrenternas erbjudanden.



Övergripande vision
Avsikten är att skapa en arena för nytänkande och kunskaps
utveckling baserat på design som innovation i Ume å.

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 m.fl. Detta är en förutsättning för att verk
samhetens idéer skall få en bredare förankring i samhället 
och därmed också kunna verka i ett längre tidsperspektiv.

Verksamheten skall vara en kontaktyta för företag, offent
liga företrädare, utbildare och enskilda som vill lära mer om 
design och där kontakter förmedlas till andra designorga
nisationer, designföretag, utbildningar och forskning inom 
Universitetet och Designhögskolan.

Design Västerbotten kommer att ingå i nationella design
nätverk. 

Vi föreslår samverkan i olika former med designsatsning ar 
i Norrbotten bl.a. med avseende på föreslagen regions
förstoring. 

Sammanfattning

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
Kunskapsspridning/marknadsföring.•	
Affärsutveckling och Design riktat till länets företag.•	
Design inom andra områden såsom tjänsteföretag och •	
offentlig sektor.
Utveckling av olika nätverk. •	

DESIGN OCH UTBILDNING

Vision inom tre år:
Konstnärligt campus i Umeå är etablerat och där olika de•	
signrelaterade 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.
Flertalet av länets gymnasieskolor har design inom något •	
programområde.
Teknikcollege med designinriktning finns i Skellefteå.•	
Folkhögskolor utvecklas vidare med designutbildningar •	
inom nya områden.
Det genomförs årligen återkommande designtävlingar •	
som innefattar gymnasier, KYutbildningar, Folkhögskolor 
och Universitetsutbildningar. 

Projektstart planeras till våren 2008.•	
Huvudman för Design Västerbotten föreslås bli ALMI •	
Före tagspartner Västerbotten AB.
Lokalisering av Design Västerbotten föreslås bli i anslutning •	
till Designhögskolan i Umeå.
Förstudien rekommenderar en Mål 2 ansökan om tre år •	
med en tänkt förlängning om ytterligare tre år.
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.

Handlingsplan i sammanfattning 20082010 



Information om Design Västerbotten:

ChristEr EriCson
SVID Region Norr

060-61 05 80

stEn-AnDErs GustAFsson
ALMI Företagspartner

090-10 07 71
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www.svid.se
www.originaldesign.se

