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Projektets mål har varit att mobilisera kunskapsområdet Design som strategisk resurs i samhället. Det 
första året har inriktats på mobiliserings- och utvecklingsprojekt som baseras på behoven som kom fram  
i agendan ”Design för ökad konkurrenskraft”. 

SVID har faciliterat processen och till arbetet har knutits en bred styrgrupp: Stefan Holmlid, Linköpings 
Universitet, Cristian Norlin, Ericsson User Research, Susanna Winzenburg, BioInnovation, Tomas Ed-
man, Landstinget i Värmland, Alex Liebert, Atlas Copco, Bosse Westerlund, Konstfack, Maria Hellström 
Reimer, Malmö Högskola och Designfakulteten, Christina Öhman, Interaktiva Institutet. Projektledare 
har varit: Eva-Karin Anderman, Stiftelsen Svensk Industridesign.

People Powered Future har inte skapat någon formell organisation då processen i sig har handlat om  
att knyta redan existerande kunskaper, aktiviteter och aktörer närmare varandra. Kommunikation har 
skett via existerande strukturer som till exempel www.svid.se/peoplepoweredfuture eller LinkedIngruppen 
https://www.linkedin.com/groups/8279968 som i skrivande stund har 185 medlemmar med olika kopp-
lingar till processen. De flesta har på något sätt varit involverade i de aktiviteter som genomförts,  
men långt ifrån alla involverade i processen är medlemmar i LinkedIngruppen.

Aktiviteter
Aktiviteterna i processen People Powered Future har utgått från ett kunskapsperspektiv och systemper-
spektiv. Aktiviteterna har baserats på behov i olika branscher, sektorer och kontexter för att visa på bred-
den av aktörer och behov kopplade till kunskapsområdet Designdriven innovation. Bredden av aktiviteter 
har också genomförts för att understryka mängden av aktörer som vill se att design som strategisk resurs 
får ett ökat inflytande i innovationssatsningar.

Syftet har varit att koppla redan existerande aktiviteter till ett systemperspektiv för att mobilisera områdets 
olika organisationer och aktörer. Ett annat syfte med den breda ansatsen det första året har varit för att visa 
att medfinansiering för aktiviteter kopplade till det designdriva innovationssystemet, som People Powered 
Future kan beskrivas som, inte är ett problem. Syftet har också varit att synliggöra bredden av aktörer som 
vill delta och bidra i processen och utveckla den tillsammans för att åstadkomma förändring.

People Powered Future visualiserar ett systemperspektiv där bredd och spets samverkar och en av hörnste-
narna i arbetet har varit den öppna och demokratiska processen, eller som en av deltagarna i styrgruppen 
uttryckte det: ”People Powered Future är en självgående process som växer samtidigt som den pågår”. 
Vägledande i processen har varit respekten för att innovation kan ske på så många olika sätt och att vi 
genom att beskriva processen som ett innovationssystem som fyllts med innehåll av de som är med i  
innovationssystemet kan omfamna motstridiga önskemål och erfarenheter. 
 
I korthet kan resultatet av det första året av People Powered Future sammanfattas enligt nedan:

 • Systemperspektivet och den övergripande processen har fungerat väl för att koppla ihop och  
  mobilisera många aktörer inom designområdet. 
 • Det finns ett starkt stöd för behovet av en övergripande process, som People Powered Future. 
 • Aktörer som kan eller vill bidra med medfinansiering i processen är många.
 • Aktiviteterna speglar systemperspektivet och behovet av design i en rad olika kontexter.

För att synliggöra hur design kan fungera som en strategisk resurs i olika kontexter valde vi att genomföra 
aktiviteter som kopplar till de olika insatsområdena som beskrivs det designdrivna innovationssystemet.
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n  Workshop med tema tjänstedesign
 
Syftet var att skapa ett erfarenhetsutbyte kring metoder och modeller för att integrera användarna i 
värdeskapande processer. Aktiviteterna arrangerades också för att främja samverkan mellan forskare och 
näringsliv, så att företag med intresse för tjänsteinnovation och design får ta del av aktuell forskning inom 
området. Teman i fokus för båda workshopparna var:

 • att bygga på användarnas situation 
 • att arbeta med tjänsteprototyper 
 • att implementera en ny tjänst 
 
Deltagare: Personer med uppdrag inom affärsutveckling och design från företag som; Telia Sonera, 
Volvo, Ericsson, Aleris, Electrolux Husqvarna. Deltog gjorde även Interactive Institute. Forskarna med  
inriktning tjänstedesign var Stefan Holmlid, Linköpings Universitet och Katarina Wetter Edman, Konst-
fack, Vinnova. Workshopledare var Håkan Selg. Antal deltagare exklusive organisatörer: 17 personer. 

Samarbeten: Workshoparna var ett samarbete mellan People Powered Future  
och Service Innovation Sweden.

Behov från agendan: 

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning och  
  designrelevant forskning

Datum: 1 och 8:e oktober

n  Designdriven innovation

Syftet: Öka insikten om hur design kan användas för öka innovationstakten. 

Deltagare: var framförallt företagare, men också studenter från regionen kring Örebro. I grupper fick 
deltagarna tänka fritt utifrån olika frågor, som till exempel; vad skulle kunna göra regionala företag mer 
innovativa och mer internationellt konkurrenskraftiga? En annan utmaning var att tänka ut vad som 
skulle kunna locka fler att flytta till Örebro, besöka staden eller rent av starta ett företag i Örebroregionen

Antal deltagare: 90 personer

Samarbete: Rundabordssamtalen gjordes i samarbete med People Powered Future, SVID, Intressent-
föreningen för SVID, Alfred Nobel Science Park, Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, SISP och 
Atlas Copco. 

Design

Business

Design

Design

Business
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Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.

Datum: 1 december

n  Förstudie om design i inkubatorssystemet

Syftet: Sammanställa en förstudie för att kartlägga inkubatorernas/ Scienceparkernas nuläge för att förstå 
hur man skulle kunna underlätta för dem att erbjuda designstöd till sina startups. Kartläggningen fokuse-
rar primärt på inkubatorer/Science parks och deras kontext men några startups kommer även intervjuas 
för att även väga in deras perspektiv. Förstudien undersöker deras resurser, intresse, mental inställning, 
trösklar, drömmar samt sammanställa deras prioriterade utmaningar men även föreslå möjliga lösningar 
samt vilka resurser som behövs för att kunna utveckla och implementera lösningarna. Förstudien skall 
verka som ett underlag för att ta beslut om fortsättning samt fungera som ett ’’införsäljningsmaterial’’  
för eventuella finansiärer.

Deltagare: SVID, SISP, företrädare för Startups och Scienceparks  

Samarbeten: SVID, SISP och Erik Widmark

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

n  Prototyp: Bioekonomilabbet

Syftet: Syftet var tvådelat, dels att kartlägga och visualisera utmaningar och aktörer att jobba vidare med 
för att skapa innovationer och dels att ta fram en prototyp på en workshopmetod som kan utvärderas och 
vidareutvecklas. Då behovet av design är stort men inte alltid välformulerat i de redan existerande SIO-om-
rådena skall denna metod kunna användas för att formulera och starta innovationsprojekt i situationer där 
utmaningar, kunder och målsättningar är vaga eller helt odefinierade. Resultatet kommer att bli en viktigt 
grund för det kommande arbetet i projektet Ökad Innovationsförmåga 2016 som startar januari 2016.

Deltagare initialt: SP, CTF, Paper Province, Sweflex.                                     

Samarbeten: People Powered Future, SP och Bioekonomilabbet

Behov från agendan:

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning  
  och designrelevant forskning

Datum: Genomförs november-december 2015
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n  GovJam, Stockholm

Syftet: GovJam fokuserar på att ta fram idéer till nya och förbättrade myndighetstjänster samt inspirera 
till att använda ett användarcentrerat arbetssätt till dagligdags i offentlig verksamhet.

Deltagare: Antalet deltagare var 15 personer. De flesta av dessa arbetar i verksamhetsutvecklande roller på 
myndigheter, men även studenter och konsulter deltog.

Samarbeten: People Powered Future, Usify, Gov Jam och Herr Omar.

Behov från agendan:

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som 
  socio-materiellt utforskande och värde/meningsskapande

Datum: 9-11 juni

n  Workshop: Samhällsinformation i e-boksformat

Syftet: Syfte med workshopen var att få fram möjliga vägar framåt för fortsatt utveckling inom ramen 
för digital publicering med Epub3. Syftet var också att förankra visionen om ökad offentlig publicering 
i e-boksformat och att säkerställa att tillgänglighetsfunktionerna finns med rätt från början vid sådan 
utveckling. Genom att använda sig av designmetoder under workshopen bidra till ökad medvetenhet om 
design som metod för innovation som bidrar till att få fram underlag för hur arbetet kan utvecklas vidare 
samt få fram ideér om vilken utveckling som kan krävas. Resultatet från workshopen blev ett underlag för 
det fortsatta arbetet som bedrivs av bland annat Myndigheten för delaktighet.

Deltagare: 40 deltagare från bland annat Kungliga biblioteket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för 
delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier Riksarkivet, Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt 
branschen, forskning och innovationsföreträdare och användarföreträdare.

Samarbeten: People Powered Future, Myndigheten för delaktighet, MFD, och Myndigheten för  
tillgängliga medier, MTM

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 6 november 2015

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7DdTqJJyMSjr8HxVY2BL_l5GPCpB32U3

CO2
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Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster drivs i samarbete mellan SVID och Sveriges  
Kommuner och Landsting (SKL). Nätverket består av medarbetare och chefer på strategiska positioner  
i kommuner, landsting och regioner. Det finns ett stort sug i nätverket efter metoder och modeller för 
att driva och sprida designarbetet på hemmaplan. SVID har hjälpt SKL i att ta fram en designbaserad 
modell för innovation i offentlig sektor. Nätverket använde två nätverksträffar för att lära sig modellen och 
komma med inspel till vidareutveckling av modellen.

Syftet var att nätverkets medlemmar skulle få konkreta verktyg för innovation i sina respektive organisa-
tioner, hitta former för spridning och kunna hitta samarbetsparter i andra kommuner och landsting. Ett 
annat syfte var att nätverket skulle bidra med tankar och synpunkter på hur modellen kan vidareutvecklas.

Deltagare: 27 Medarbetare och chefer på strategiska positioner i kommuner, landsting och regioner.

Samarbeten: People Powered Future och Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

Datum: 10 oktober 2015

Länk: natverket-for-design-av-halso-och-valfardstjanster-8-oktober-

Research Networks

n  Bokmässan, Forskartorget, Göteborg

Syfte: att synliggöra designforskningen och design som kunskapsområde på en etablerad  
plattform för tillgängliggörande av forskning, Forskartorget. Att skapa en gemensam yta  
där deltagande organisationer tillsammans kan sprida kunskap om designområdet och  
dagens designforskning. 

I montern: ArkDes presenterade några av sina forskningsprojekt samt litteratur från sin  
verksamhet. Svensk Form presenterade Designarkivet och Levande Design: som är ett  
intervjuprojekt som drivs av Svensk Form sedan hösten 2007. Syftet är att dokumentera  
de svenska framgångarna inom design och mode under 1900-talet genom att fråga de som  
var med. SVID lanserade Design Research Journal samt Designresearch.se och Designfakulteten  
anordnade dissertation talks fredag och lördag och förlade sitt årliga internat  
till Göteborg i samband med bokmässan.

post-doc
post-doc
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Program under bokmässan:

 • Vad är design för dig? 40 Studenter från Chalmers tekniska högskola var på plats i montern en  
  hel förmiddag och engagerade besökarna i att dela med sig av vad design innebär för dem. 
 • Omforma – nya strukturer för designbranschen är ett projekt som har som mål att undersöka och  
  utveckla villkoren inom designområdet. I projektet genomförs en studie av arbetssituationen för  
  designer utifrån mångfald- och jämställdhethetsperspektiv. Projektledaren för Omforma Kerstin 
  Sylwan intervjuades i montern torsdag och lördag
 • Forskningsprojekten Clubscenen och Platsens poetik Jonas Olsson, producent på Arkitektur- och  
  Designcentrum (ArkDes) intervjuades av deltagare i projekten. 
 • Pecha Kucha med tema design på Park Lane, Avenyn, Medverkande: Rikard Lindkvist,  
  modeformgivare och forskare inom modedesign, Maria Seipel masterstudent inom design, HDK,  
  Olle Essvik, bokbindare, konstnär och universitetsadjunkt på HDK och Eva-Karin Anderman,  
  projektledare för People Powered Future, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Stefan  
  Holmlid, Designfakulteten med flera. 
 • Designfakulteten. Under två förmiddagar anordnade Designfakulteten dissertation talks för  
  doktoranderna som deltog i det årliga internatet som hölls i Göteborg.
 • Medborgardriven stadsutveckling. Forskare från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,  
  Göteborgs universitet och Interaktiva Institutet var på plats i montern en eftermiddag och berättade  
  om medborgardriven stadsplanering. 
 • Formfest och författarmingel på Röhsska museet. Svensk Form Väst och Röhsska museet bjöd in  
  till fest för ny litteratur om arkitektur, form och design, men också till födelsedagskalas för FORM  
  magasinet som fyller 110 år i år. 
 • Designlabb Angered var på plats en förmiddag i montern och berättade om tjänstedesignprojektet  
  Designlabb Angered som de genomfört under sommaren tillsammans med medborgare som  
  besöker och personal som arbetar på socialtjänsten i Angered. 
 • På Forskartorgets stora scen hölls ett flertal föredrag om designforskning, teman som  
  presenterades: Dagböcker för en bättre vård, Att göra samhällsengagemang, When Everybody  
  Designs, Business and Design, Platsinnovation för nytänkande utveckling, Rätt ljus för hälsa och  
  välbefinnande, Design: Till din tjänst. 

Deltagare: från samtliga deltagande organisationer deltog ett 50-tal personer på olika sätt under de fyra 
dagarna. Till detta ska också läggas de enskilda forskarna som presenterade sin forskning på Forskartorget 
och 40 studenter, från Chalmers Masterkurs i design som hade workshop på plats i montern (se separat 
aktivitet).

Samarbeten: People Powered Future, Forskartorget, SVID, ArkDes, Designfakulteten och Svensk Form, 
projektet Omforma, Chalmers och HDK, Business and Design lab.

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som  
  socio-materiellt utforskande och värde/meningsskapande
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning  
  och designrelevant forskning

Datum: 24-27/9, Bokmässan i Göteborg
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Syfte: SVID bjöd i december in till ett mingel där gästerna fick pröva på Designresearch.se. sökverktyget 
Designresearch.se hämtar designforskning och designrelevant forskning, via KBs databas, SwePub och 
möjliggör för användaren att tagga sökresultaten för att öka relevansen i sökningar. 

Deltagare: 90 gäster i SVIDs kontaktnät

Samarbeten: People Powered Future, SVID

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning 
  och designrelevant forskning

Datum: 17/12 2015

Open Schools

n  Filmer: Medborgaren som utgångspunkt – men hur gör man då?  
Medborgaren som utgångspunkt och tjänstedesign som metod.

Syftet: En av de största utmaningarna som har lyfts inom Designagendan och processen är behovet av 
förklaringsstöd kring hur design som metod kan bidra till ökad innovation. Syftet med dessa filmer är att 
de skall fungera som stöd till personer som redan idag arbetar designdrivet men på olika sätt vill berätta 
för sina kollegor/medarbetare varför och hur man går till väga.

Deltagare: Medarbetare från Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket delar med sig av sina 
erfarenheter av att arbeta med design och varför man gör det.

Samarbeten: People Powered Future och SVIDs nätverk för medborgarcentrerade samhällstjänster

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: spelades in sommaren 2015

Open
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Syfte: Under maj genomfördes en kortare informationsturné där vi besökte Malmö, Göteborg och Linkö-
ping, Luleå och Stockholm. Syftet med dessa möten var att möjliggöra för så många som möjligt att se hur 
de aktiviteter de redan bedriver (inom design) kan passa in och förstärkas genom People Powered Future.

Deltagare: Sammanlagt deltog ett 80-tal deltagare på de olika informationsmötena runt om i landet. 

Samarbeten: People Powered Future, HDK, Designcentrum i Skåne, LiU, Luleå kommun och SVID.

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.

Datum: 11/5 Malmö (11), 12/5 Göteborg (13), 13/5 Linköping, (30), 27/5 Stockholm, (8) 9/6 Luleå (15)

n  Designfrukost, Design when everybody designs

Syfte: Designfrukost med samtal om design och social innovation i samband med Bokmässan och Fors-
kartorget. Samtalet direktsändes och finns även att se i efterhand via https://www.youtube.com/watch?v=
9Gv5HyluUsI&feature=youtu.be

Deltagare: Ett 80-tal i publiken.

Samarbeten: People Powered Future, SVID och Business & Design Lab, Göteborgs universitet. 

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning  
  och designrelevant forskning

Datum: 25 september9 2015

n  Design och hälsa – utvecklingen hittills

Syfte: Föredrag om utvecklingen inom området design och hälsa och People Powered Future processen  
i samband med prisutdelningen av Region Skånes designpriser 2015. 

Deltagare: Ett 40-tal i publiken.

Samarbeten: People Powered Future och Region Skåne

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 13/11 2015
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Syfte: Att dela erfarenheter från sommarens Designlabb: Angered eftersom intresset varit stort. Marianne 
Olsson, stadsdelsdirektör i Angered och designstudenterna Alina Fri och Jenny Annebäck, från HDK, 
delade med sig av sina erfarenheter. 

Deltagare: 20 personer från myndigheter, näringsliv och kommuner.

Samarbeten: People Powered Future, SVID, Designlabb: Angered

Behov från agendan:

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 9/10 2015

Design in society

n  Genusdriven social innovation, Stockholm

Syfte: Medarrangörer till konferensen Genusdriven social innovation. Ett 60-tal personer deltog på 
konferensen, allt från privata entreprenörer till forskare och myndighetspersoner. Deltagarna fick en 
genomgång av forskningsprojektet, de medverkande organisationerna och dess metoder och nytänkande 
arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa både kvinnor 
och män att förverkliga idéer. 

Deltagare: Cirka 60 deltagare

Samarbeten: People Powered Future, Luleå tekniska universitet (LTU) och SVID 

Behov från agendan:

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning  
  och designrelevant forskning

Datum: 19/8 2015

ideas

BIO

ideas

BIO
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n  Workshop om att utveckla platser, Tibro

Syfte: Workshopen utgick ifrån forskningsbegreppet platsinnovation, att utveckla attraktivitet utifrån plat-
sens identitet inom 1) byggda miljön 2) innehållet i kommunen såsom evenemang, kommunal service och 
ett inkluderande näringsliv 3) marknadsföringen av platsen. Detta för att skapa inkluderande utveckling 
och tillväxt. Workshopen syftade till att skapa samverkan mellan olika aktörer, om att hitta en gemensam 
plattform för det fortsatta tillväxtarbetet.

Deltagare: Kommunrepresentanter från Skövde, Essunga och Tibro som kommunstyrelsens ordförande, 
näringslivsansvariga, turismutvecklare, samhällsutvecklare, kommunikatörer med flera.

Samarbeten:

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 20/10 2015

n  Workshop om att utveckla Glasriket, Kosta

Syfte: Hur gör vi Glasriket mer attraktivt genom designdriven platsinnovation? 

Deltagare: Kommunstyrelsens ordförande, Kommunchef, Näringslivsansvariga, Samhällsutvecklare, 
Turismutvecklare, Kommunikatörer, Representanter från kultur- och fritid samt samhällsbyggnad,  
Destinationsbolag, näringslovsrepresentanter. Totalt deltog 34 personer den 17-18/11 2015 och ca 30  
personer den 7/9.

Samarbeten: People Powered Future i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län och Kalmar län, 
Lessebo, Emmaboda, Nybro och Uppvidinge kommuner.

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 7/9 samt 17-18/11 2015
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n  Attraktivt Älvdalen genom designdriven platsinnovation

Syfte: Hur gör vi Älvdalen mer attraktivt genom designdriven platsinnovation?

Deltagare: Kommunstyrelsens ordförande, samhällsutvecklare, turismutvecklare, kommunikatörer,  
destinationsbolag, representanter från näringslivet, politiker.

Samarbeten: People Powered Future, SVID, Älvdalens kommun.

Behoven från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.

Datum: 19-20/11 2015

n  Rapport People Powered Future-processen fas 1

Syfte: Utvärdera den första delen av processen samt skapa lärande av de aktiviteter som genomförts  
och hur processen kan fortsätta. 

Deltagare: Ledamöter styrgruppen för People Powered Future samt personer med olika delaktighet  
i People Powered Future. Ett 10 tal djupintervjuer och en slutworkshop 15/12 har genomförts.  
Rapporten kommer även att adderas en enkät till projektledare för de olika aktiviteterna som  
anordnas under första året.

Samarbeten: People Powered Future och ModigMinoz AB

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt  
  utforskande och värde/meningsskapande
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

Datum: genomförs november-december 2015  
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n  Designlabb: Angered

Syfte: Skapa prototyp för att visa hur design kan bidra till att utveckla 
kommunala tjänster. Designlabb: Angered fokuserade på hur Socialtjänsten i Angered, som 
är norra Europas största designkontor, kan utveckla sina tjänster med medborgarcentrerade 
designmetoder. 

Deltagare: Medarbetare och användare av socialtjänsten i Angered samt designstudenter från HDK,  
Business and designlabb, Göteborg.

Samarbeten: People Powered Future och Stadsdelsförvaltningen, Angered

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.

Datum: Sommaren 2015:

n  Psyklabbet

Syfte: Att skapa en demonstrator/prototyp för hur designmetoder kan skapa underlag för deltagare,  
arrangörer och aktörer i Värmland och Sverige att medskapa nya koncept för att förbättra ungas psykiska 
hälsa. De insikter och initiativ dagarna gav kan användas i processer och projekt som redan är igång. 
Psyklabbet anordnades i samband med konferensen Service Convention Sweden för att låta deltagarna 
på denna konferens ta del av processen och för sprida kunskap om hur design kan bidra till nytänkande 
inom till exempel offentliga sektorn. 

Deltagare: Ett 40-tal deltagare i Psyklabbets två dagar, både unga med erfarenhet av psykisk ohälsa  
men även vuxna som möter dessa användare i sitt arbete.  

Samarbeten: People Powered Future, SVID, Experio Lab, Service Convention Sweden,  
David Ershammar, Omtank AB och studenter från Kaospiloterna.

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

Datum: 2-3/12 2015

empathy
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Syfte: Idélabbet på Kommendanthuset skall skapa en prototyp på hur design kan användas i kommunala 
utvecklingsprocesser med många aktörer involverade. Syftet är att förstå vad som kan stödja de aktörer 
som arbetar med hållbar utveckling till nya samarbeten och innovativa insatser, på ett lokalt och globalt 
plan. 

Deltagare: 23 personer med kopplingar till Kommendanthuset och involverade kommunala förvaltningar 
eller närliggande organisationer.

Samarbeten: People Powered Future, Kulturförvaltningen Malmö Stad, Kommendanthuset Malmö Stad.

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

Datum: 16 december 2015

Design and policy

n  Uppdrag: Användare

Syfte: Att inspirera med av internationella och nationella exempel på verksamheter som involverar  
medborgare i arbetet med att skapa underlag för bättre beslutsfattande, lösa olika samhällsutmaningar  
och skapa nya möjligheter. Föreläsningarna finns att se i efterhand via http://www.svid.se/sv/Om-SVID/
Aktuellt/2015/Se-Uppdrag-Anvandare-en-konferens-om-design-och-policy/

Deltagare: cirka 150 deltagare

Samarbeten: People Powered Future, SVID och Intressentföreningen för SVID

Behov från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt  
  utforskande och värde/meningsskapande
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning och  
  designrelevant forskning

Datum: 14 april

GOOD
NEWS
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Syfte: Seminarium i riksdagen för att lyfta design som strategisk resurs i samhället kopplat  
till den demokratiska processen och politik.

Deltagare: Ett 60-tal personer var på plats för att lyssna på seminariet.

Samarbeten: People Powered Future, Designfakulteten, Experio Lab, Inbjudan till seminariet  
kom från Veronica Lindholm, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Behov från agendan:

 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt  
  utforskande och värde/meningsskapande

Datum: 3/6 2015

n  Förstudie om design och policy

Syfte: Syftet med uppdraget är ta fram underlag för material som kan erbjuda företag inom tjänstedesign-
området en ökad kunskap om de villkor som kommuner/landsting och regioner verkar under. 

Deltagare: Kontakt/intervjuer med företrädare för designbranschen, 2 större och 2 mindre företag.

Samarbeten: People Powered Future, SVID

Behov från agendan:

 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter

Datum: genomförs under oktober – november 2015
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People Powered Future har under det gångna året genomfört aktiviteter tillsammans med stora delar av de 
organisationer som verkar inom designområdet. Eftersom ett mål har varit att mobilisera aktiviteter och 
aktörer så har själva processen möjliggjort en rad nya samarbeten.

n  Några siffor 

Projektet har haft en 50 procentig medfinansiering från deltagande aktörer i de olika aktiviteterna. 
184 medlemmar i LinkedIngruppen.

 
Behoven från agendan:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt  
  utforskande och värde/meningsskapande
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter
 • Utveckla tvärkompetenser kopplade till designområdet.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning  
  och designrelevant forskning

n  Resultat kopplat till nya FoU- eller andra innovationsinvesteringar

Projektet har lett till fortsatta satsningar på designdriven innovation. Bland annat som resultat av De-
signlabb Angered där stadsdelsförvaltningen i Angered kommer att fortsätta arbete med de metoder och 
resultat som blev resultatet av Designlabb Angered. Även Psyklabbet och Idélab hållbar utveckling kom-
mer att ligga grund till fortsatt arbete som drivs av deltagare i aktiviteterna. De ”prototyper” som tas fram 
av Bioekonomilabbet kommer också att bli ett användbart material kopplat till fortsatta aktiviteter inriktade 
på redan existerande SIO-satsningar då syftet är att utveckla ett som kan användas för att implementera 
design hos organisationer som har ett stort behov av design men där detta inte alltid är välformulerat.

People Powered Future har lett till nya samarbeten och ett nätverk av aktörer som på olika sätt arbetar med 
designdriven innovation. Nätverken och samarbeten har stärkts och kommer till stor del att fortsätta men 
då utan den samordning som People Powered Future satsningen har inneburit. Detta innebär också att 
processen i sig kommer att sättas på prov, då en av utmaningarna har varit att exemplifiera hur behovet  
av processer snarare än nya aktörer är en utmaning som behöver fångas upp i innovationssystemet. 

Aktiviteterna inom de olika insatsområdena som har identifierats har möjliggjort samarbeten mellan  
organisationer, kompetenser och individer på olika plan. Som exempel kan nämnas insatsområdet: 
Research Networks där Svensk Form, ArkDes, Designfakulteten och SVID gjorde en gemensam satsning 
för att sprida designforskning i samband med Bokmässan och Forskartorget. Ett annat exempel är inom 
området innovation in public sector där flera myndigheter samarbetade för att ta fram en film om hur 
tjänstedesign utvecklar deras verksamheter. Inom området Innovation in business innebar aktiviteten 
Designdriven innovation i Örebro ett samarbete mellan sju olika organisationer.
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People Powered Futures syfte har varit att mobilisera designområdet och förstärka processer som redan 
finns. De nya eller väsentligt förbättrade produkterna, varor, eller tjänsterna ligger inte inom ramen för 
huvudprojektet utan blir en följd av de aktiviteter och processer som startats hos deltagarna. I flera fall kan 
vi se att processerna som har startats i och med People Powered Future har inneburit fortsättningar hos 
de deltagande aktörerna. 

People Powered Future och Designagendan har bidragit med exempel och underlag som kommer att 
kunna användas som beslutsunderlag för framtida policyutveckling. Det finns också idag en tydlig samsyn 
kring behovet av ett designdrivet innovationssystem och hur behoven, aktörerna och aktiviteterna ser ut 
inom ramen för ett sådant. Aktiviteterna som vuxit fram baserade på behov hos deltagande aktörer ger 
en samlad kunskap om framtida satsningar inom området designdriven innovation. De aktiviteter och 
aktörer som hittills har varit med i processen är en viktigt grund för att kunna fortsätta utveckla strukturer 
som stöttar designdriven innovation och därmed en förbättrad konkurrenskraft för Sverige, men också 
för de enskilda aktörerna som har varit involverade. En viktigt beståndsdel i arbetet med People Powered 
Future har varit att visualisera strukturer som kanske inte tidigare varit synliga i innovationssystem som 
bygger på teknik eller affärsmodeller. 

Som exempel kan vi nämna utvecklingen inom området vi har valt att kalla Impact Labs. Det vi kan se är 
en framväxande struktur av Impact Labs som drivs både på kommunal, regional eller landstingsnivå. Vi 
kan också förvänta oss att någon form av impact lab på nationell nivå kommer att inrättas inom en inte allt 
för avlägsen framtid. I dagsläget drivs flera av impact labsen av eldsjälar men i takt med en ökad synlighet 
och koppling till ett designdrivet innovationnssystem kan dessa miljöer lyftas fram, stöttas och utvecklas 
utifrån de behov som finns i respektive kontext.

Delar av People Powered Future kommer att drivas vidare i en liten del inom ramen för projektet Ökad 
Innovationsförmåga 2016, ett samarbete mellan Service Innovation Sweden, Innovationsledning och  
People Powered Future kopplat till de redan existerande innovationsområdena. Där kommer bland annat 
de aktiviteter och material från PPF att fungera underlag till det fortsatta arbetet. Flera kontaktytor gente-
mot existerande SIO-områden är också skapade och kommer i detta projekt att utvecklats och användas  
i SIO-kontexterna.

n  Finansiär

People Powered Future finansieras av Vinnova.
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