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Förord 
 
 
 
 
 
 
När jag och Växjö universitet för 2 år sedan lade in ett anbud på utvärderingen 
av regeringens designsatsning, och fick det, anade jag att det skulle bli ett både 
svårt och spännande uppdrag. Men jag tror inte jag insåg vare sig hur mycket det 
skulle komma att omfatta eller hur roligt det skulle komma att bli.  

”Design som utvecklingskraft” har varit ett mycket rikt projekt med många 
olika inriktningar. Att göra det full rättvisa har varit omöjligt att göra inom ra-
men för denna utvärdering, som enligt anbudet omfattade cirka 100 arbetsdagar 
eller omkring ett halvt års arbete (något som varit omöjligt för mig att stanna 
vid). I mitt bakhuvud har jag hela tiden haft tanken på den stora kommunforsk-
ningsgruppen med en handfull professorer och minst ett dussintal doktorander 
som på 70-talet studerade kommunreformerna och som jag då följde på avstånd. 
Att studera design som konkurrensmedel i alla de här olika projekten skulle en-
ligt min mening mycket väl motivera en forskningsgrupp av samma storlek.   

Designerns arbete kan inte mätas – men effekterna kan det! 
Designerns arbete kan inte mätas på något rättvisande sätt. Men jag har till min 
glädje funnit att effekterna av deras arbete är mätbara. Design som sådan är en 
kreativ process med både strukturerade och oförutsägbara drag. Det är med dem 
som med sorgen och kärleken – man kan inte fånga dem i ord och än mindre i 
siffror. Men deras härjningar är ändå uppenbara om inte för alla så ändå för de 
flesta. Effekterna av designernas framfart har visat sig gå att fånga eller åtmin-
stone indikera på ett förhållandevis bra sätt.  

Jag tycker som forskare om att ”undra” över olika fenomen – ett begrepp som 
jag hämtat från sociologen Johan Asplunds bok ”Om undran inför samhället”. 
Vad är design för något? Ännu mer fascinerad är jag kanske över frågan ”Hur 
beskriver man design och designerns arbete?”. Det är för mig lite grand som att 
beskriva kärleken. Det kan göras på många sätt. Man kan faktiskt mäta de fysis-
ka förändringarna som kärlek ger upphov till – både hos barn och vuxna. Man 
kan studera blodtryck och hälsotillstånd – och jag kan se hur min älskade ändrar 
sitt sätt att gå när han är lycklig. Man kan skriva kärleksdikter och man kan be-
rätta prosa – och man kan mäta hjärtats slag. Växlingarna mellan olika sätt att 
hantera beskrivningarna av ett och samma fenomen har alltid fascinerat mig. Fe-
nomenet ”design” kommer vi inte åt genom beskrivningarna – å andra sidan är 
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just beskrivningarna det enda vi har i vetenskapen. Kanske är det genom att 
blanda olika beskrivningar – eller olika ”historier om design” som jag kanske 
skulle föredra – som vi kan ge mer rättvisa åt ett komplicerat fenomen.   

Jag är i grunden en s.k. ”kvalitativ forskare” (vilket är ett vanligt använt gans-
ka dumt begrepp eftersom det inte finns något annat. Tolkningen av sk ”kvantita-
tiv forskning” är i högsta grad också en kvalitativ och kreativ akt). Och jag hop-
pas att i framtiden kunna skildra mer ingående berättelser av vad som händer i 
mötet mellan designer och de organisationer som de arbetar för. Det är min över-
tygelse om att det mötet skulle vinna på att skildras av bland annat etnologer el-
ler etnologiskt inspirerade ekonomer och den narrativa stil som följer. I den här 
rapporten har jag emellertid av tidsskäl tvingats att behandla den stilen ganska 
styvmoderligt.  

Det tillhör också de mindre positiva resultaten i rapporten att satsningen ut-
ifrån designeras perspektiv inte verkar ha varit lika utvecklande, lönande och po-
sitivt annorlunda som för de medverkande företagen. Designbranschen är en in-
tressant och fascinerande – men inte särkskilt lönsam bransch. Det komplicerade 
nät av dimensioner som förmodligen bidragit till att det är så kräver mer ingåen-
de studier och analyser än vad jag kunnat göra här – analyser som tar upp inte 
bara självklara hårddata om den (nästan) frånvarande lönsamheten utan också 
kulturellt och professionellt förankrade normer, attityder och förhållningssätt.   

Fullständig rättvisa åt resultaten kräver uppföljning 
Det visade sig emellertid att även om designern och hans/hennes arbete är svår-
mätbart så kan resultaten i högsta grad var ”mätbara”. Ett stort antal nya eller 
förbättrade produkter, förbättrade tjänster mm har följt i de olika projektens spår. 
Omsättningsökningarna och antalet nya arbetsplatser visade sig vara långt över 
förväntan. Ändå angav många företag att det var för tidigt att uttala sig om de 
hade skett eller ej. Det tar lång tid att gå från en konceptuell ide till färdig pro-
dukt och det är förstå när utvecklingen har gått igenom ett antal steg i produktut-
vecklingsprocessen som man kan uppskatta den framtida marknaden.  

Detta innebär att de siffror jag fått fram – hur bra de än kan upplevas av 
många – inte är korrekta. Och det framgår av texten att de med största sannolik-
het är i underkant. För att sannolikhet ska övergå till säkerhet och för att siffrorna 
ska bli mer korrekta krävs en uppföljning om förslagsvis 1-2 år. Ett antal företag 
har angett att de kan uttala sig mer redan 2007 eller ett år från enkäten genom-
fördes våren 2006 (några av projekten påbörjades under hösten 2005 och var 
därmed knappast avslutade när enkäten genomfördes). För några projekt kan det 
ta upp till 6 år innan den kommersiella framgången kan avgöras – t.ex. för vissa 
av projekten inom medicinsk teknik. För i stort sett alla gäller emellertid att en 
bedömning om 1-2 år vore mycket intressant.      

Om utvärdering som konsultarbete och som forskningsarbete 
/forskningsbaserat utvärderingsarbete 
Att låta designernas vardagsarbete och de spännande utvecklingsprojekten möta 
den akademiska reflektionen i högre utsträckning, att sätta in utvärderingen och 
projekten i ett mer akademiskt sammanhang – detta har varit en av mina ambi-
tioner. Med akademisk menar jag i det här sammanhanget dels att man i sitt re-
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sonemang bygger på vad vi redan vet eller ”den existerande kunskapen” som vi 
ofta talar om i akademin. Inte så sällan tror studenter att de kommit på något nytt 
när de i själva verket har uppfunnit hjulet än en gång… Bara genom att ingå i det 
akademiska kontinuerliga samtalet kan vi gemensamt bygga på varandras kun-
skaper och reflektioner. Med akademisk menar jag också att använda vedertagna 
metoder och tillvägagångssätt och att ha ett kritiskt förhållningssätt både till det 
man studerar och till sig själv. Slutligen menar jag att just själva reflektionen, att 
låta tankarna studsa tillbaka och att ständigt fundera över vad det egentligen är vi 
ser för något, är viktigt. Det är vad vi försöker träna oss själva och våra studenter 
i. Om jag i någon mån lyckas bidra till att göra SVID lite mer akademiskt med 
det arbete jag genomfört och med den här boken – ja, då är ett av mina syften 
uppnått.  

Jag har tillsammans med min uppdragsgivare på SVID, Anne Flyboo, ofta 
haft givande diskussioner kring skillnaderna mellan konsultarbete och forskning. 
Varför behöver forskning så mycket mer tid och varför är forskning dyrare? Jag 
har dessutom hävdat att vi forskare självfallet också kan göra utvärderingar. Och 
jag har framförallt hävdat att SVID behöver mer kontakt med forskningen – och 
att det behövs mer forskning inom det område som SVID arbetar med.  

Jag ser flera skillnader mellan forskning och konsultarbete. Utifrån mitt fors-
karperspektiv är konsulterna ofta de som utnyttjar våra forskningsresultat och 
översätter dem till en praktisk vardag samtidigt som vi ger oss hän mot nya ut-
forskningar. Många forskare drivs av en sådan upptäcktslusta att de inte orkar 
stanna upp och exploatera sina egna resultat, utan vill vandra vidare mot nya 
upptäckter. Då kommer konsulterna in som de som utnyttjar det vi gjort och 
översätter det till den organisatoriska vardagen. ”Konsulteri” tar kortare tid och 
lönar sig bättre ekonomiskt än forskning. Men de flesta forskare tycker nog ändå 
det finns andra saker som driver oss och ger utdelning. I det här arbetet har jag 
försökt lägga mig någonstans i gränsmarkerna mellan forskning och utrednings-
arbete. Tiden har varit så kort att jag kanske borde gjort ett konsultarbete ”rakt 
upp och ner”. Men det har aldrig varit min ambition – som snarare varit att föra 
SVID och forskningen närmare varandra. Jag har därför varit så mycket forskare 
som tiden medgivit – och på olika sätt tagit mig tid också när den inte funnits. En 
konsekvens av mitt utforskande förhållningssätt har också blivit att jag under re-
sans lopp – och när nya perspektiv och kunskaper erhållits – har förändrat min 
kunskapssökande strategi och vad som skulle göras. Men detta berättar jag mer 
om i kapitel 2 där mina metodstrategier presenteras.  

Jag vill bara påminna om ytterligare en skillnad mellan konsultarbete och 
akademiskt forskningsarbete, som jag ser det. Min bild av akademin är ”ett stän-
digt pågående öppet samtal om världen och dess beskaffenhet”. Det är ett samtal 
som förts i några tusen år och som fått allt fler rum där det samtalas. Som forska-
re får vi inte göra våra inlägg i det samtalet utan att först ha lyssnat på och vara 
medvetna om vad som sagts tidigare. Och vi får inte bara syssla med vad vi själ-
va tycker är intressant, ty vad som är intressant och viktigt är något som bedöms 
av det professionella samhället internt (och detta är en av kriterierna på profes-
sionalism).  
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Om läsningen av boken 
Den här boken är skriven så att den ska gå att läsas både av forskare och en mer 
allmänt bildad och intresserad allmänhet. Åtminstone har detta varit min ambi-
tion. Ibland kanske den ambitionen inte uppnåtts helt och hållet. Mitt råd för den 
som tycker att något är svårt eller ointressant – och som inte är ute efter en ve-
tenskaplig granskning av texten - är att helt enkelt hoppa över de delarna. Varje 
kapitel är skrivet så att det i görligaste mån ska kunna läsas för sig – och själv lä-
ser jag ofta böcker i annan ordning än kapitlen kommer.   

Tack till alla ni som öppnat dörrar, hjälpt till med material            
och varit stöd 
Att skriva den här boken har, som det mesta akademiska skrivande, varit en 
kombination av frustrationer och glädjeämne. Frustrationerna har i stort sett varit 
av ett slag: Tid! Hur ska jag få tiden att räcka till åt allt det jag vill göra? Själv-
fallet har jag inte klarat att göra allt det jag velat göra – men jag har i alla fall 
hunnit mer än jag lovade i kontraktet, och det känns skönt.  

Glädjeämnena har varit desto fler. Kontakten med ”SVID-gänget” och den 
engagerade SVID-kulturen har varit en rolig och intressant erfarenhet. Alla pro-
jektledare som nästan alltid hjälpt till med vad jag bett om och berättat öppen-
hjärtigt om både problem och glädjeämnen. Tack också för att ni med självklar-
het gett mig den viktiga professionella integritet som är nödvändig och som ald-
rig ifrågasatts. Tack alla ni på huvudkontoret som hjälpt mig med olika faktaun-
derlag, bilder och mycket annat: Anne Flyboo & Co – ingen nämnd och ingen 
glömd. Och tack alla projektledare som jag haft många givande diskussioner 
med: Marie Loft, Kaj Abbestam, Christer Ericson, Hans Frisk, Tomas Edman, 
Hans Tell, Elisbeth Lissola, Björn Nordén och Margareta Moqvist.   Tack alla – i 
den ordning era projekt kommer här i boken! 

Tack också alla ni som har gjort den här boken möjlig. Jag tänker på alla före-
tag och organisationer, och alla designkonsulter! Det är ni som på olika sätt för-
sett mig med vad jag kallar för ”det empiriska materialet”. Utan det hade det inte 
blivit någon bok. Tack för att ni har ställt upp, visat mig runt, deltagit i fokus-
grupper och svarat på enkäter.  

Till min vetenskapliga rådgivningsgrupp vill jag också rikta ett tack. Ni har 
både rått mig i metodavseenden och hindrat mig från att bryta ihop genom att 
förbjuda mig att göra allt det jag inledningsvis ville göra. ”Den som gapar efter 
mycket mister lätt hela stycket” lärde jag mig som barn. Det var nog tur att jag 
inte genomförde fokusgrupper och fältarbete på alla 9 projekten. Jag inser i ef-
terhand att det inte blivit en bra rapport med den tid jag hade till förfogande. Hur 
det slutligen blev står jag dock självfallet själv för. Tack i alla fall professor Ha-
rald Niklasson, professor Karin Jonnergård och Fil.dr. Elvi Richard – det har 
känts skönt att ha er bakom ryggen. Det har också varit skönt att ha Fredrik 
Lundmark och Johan Linner från Strateg AB som hjälp vid enkäternas utform-
ning och hantering. Tack för gott och smidigt samarbete! 

Tack också till alla som hjälpt till i slutskedet och utsatt mitt manus för kritisk 
granskning och kommentarer. Jag tänker då i första hand på den person som för 
fem år sedan ”lurade in mig” på det här forskningsområdet – min forskarkollega 
och nära vän Lisbeth Svengren. Utan dig hade den här boken inte blivit till. Lis-
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beth har också ordnat seminarium vid Lunds universitet, institutionen för design-
vetenskaperna, avdelningen för industridesign vid Ingvar Kamprad center i 
Lund. Docent Ingalill Johansson vid kompetensgruppen för externredovisning 
och företagsanalys vid Handelshögskolan i Göteborg har också ordnat seminari-
um och hjälpt till med synpunkter på vissa kapitel och därmed gjort att jag kän-
ner mig lite säkrare på fötterna i mina kalkyler.  

”Viktoriagänget” vid Göteborgs Universitet – en blandning av forskare och 
praktiker från i första hand Handelshögskolan och HDK – är det gäng som jag 
ska börja arbeta med för att i både forskning, undervisning och experimentell 
verksamhet söka överbrygga och utforska gränsmarkerna mellan ekonomi och 
design. Ni har inte varit involverade i utarbetandet av den här boken, men jag vill 
ändå här passa på att tala om att jag hoppas att vi gemensamt ska kunna gå vida-
re och finna nya spännande uppgifter att gemensamt bita i. Den här boken anty-
der ju att det finns ett ganska stort fält med forskningsuppgifter som väntar på 
oss. 

Jag vill också tacka min kära Kaj Sköldberg, professor och högst kunnig i 
ämnet. Det är dock inte för dina synpunkter på källkritiska perspektiv och andra 
intellektuella nyttigheter som jag vill tacka dig. Utan mer för din alltid omtänk-
samma och kärleksfulla attityd när jag känt mig pressad. Och kanske ännu mer 
för att du konstant ger mig ny energi och livsglädje. Själva boken har du med din 
vanliga envishet sagt att du med förtroende helst överlåter åt mig – så den svarar 
jag helt ensam för. 

Så ett annat stort tack till Max och Måns och Nils – mina tre barnbarn som ut-
gör framtiden och gör livet värt att leva. Tack också till min son Peter Eile, som 
är källan både till barnbarnen, stolthet och glädje, och min kära svärdotter Kajsa, 
själv mycket designintresserad, som jag hoppas få ha kvar i livet så länge som 
möjligt och som genom sin positiva livstillvändhet, energi och styrka i en svår 
situation blivit ett föredöme och inspirationskälla för mig.   

Slutligen ett tack till två goda vänner, före detta och kommande grannar: Sol-
veig Sandstedt och Bo Helgesson som återigen båda var för sig ställt upp och 
hjälpt mig med stora delar av korrekturläsningen. Om det finns fel kvar beror det 
inte på dem utan på mig. 

 
 
 
Steninge den 7 juni 2006 
 
 
Ulla Johansson, fil.dr. docent i företagsekonomi vid Växjö universitet 
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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
 
Den här boken handlar om regeringens satsning på Design som utvecklingskraft. 
Satsningen var treårig och pågick under åren 2003-2005. Regeringen anslog 60 
miljoner kronor till den - varav 9 miljoner gick till Designåret. Det är ett urval av 
projekten som finansierats genom de återstående 51 miljonerna – eller 17 miljo-
nerna/år – som utvärderats och redovisas i den här boken. I detta kapitel sam-
manfattas studien och dess resultat samt vissa reflektioner i anslutning till den.  

Studiens genomförande – fem olika 
utvärderingsstrategier 
Utvärderingar kan fokusera på många olika saker (tex måluppfyllelse, effekter, 
effektivitet, arbetsprocess mm). De kan också genomföras med många olika me-
toder (intervjuer, enkäter, ekonomiska analyser mm). Denna utvärdering har om-
fattat följande:  

 
 Studiebesök, enskilda intervjuer och fokusgrupper för fem av de nio projek-

ten – för att se kvalitativa mönster och få inspiration till enkäternas utform-
ning, tolkning och analys. 

 Enkäter till samtliga medverkande företag och organisationer. Enkäterna har 
utformats mot bakgrund av 8 kriterier som utarbetats utifrån erfarenheter 
från fokusgrupperna och från internationella undersökningar i andra länder. 

 Enkäter till medverkande designer som utformats på motsvarande sätt. 
 Analys av regeringens ekonomiska satsning utifrån ”ett riskkapitalist-

perspektiv”. Dessa har utförts för att se vad regeringen rent ekonomiskt fått 
tillbaka på satsningen. Två förhållandevis enkla investeringskalkyler har 
konstruerats för att beräkna regeringens återbäring i form av ökade skatter.  

 Partiell implementeringsutvärdering, dvs. synpunkter på arbetets bedrivande, 
har varit en mindre del av utvärderingen.  
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Satsningen som helhet har varit lönsam för 
både företagen och staten  
Även om de olika delprojekten skiljer sig åt, måste satsningen som helhet betrak-
tas som mycket lönsam från statens perspektiv. För ett mindre antal företag har 
den inneburit förutsättningen för en stark expansion, som inte skulle kommit till 
stånd annars. Denna expansion har varit så kraftig att den motiverar hela sats-
ningen. 

Mellan en halv och tre kvarts miljard i omsättningsökningar – 
och 300 miljoner om designinsatsens vikt beaktas 
Lönsamheten kan enkelt sammanfattas i bedömningen att företagen angett att de 
fått eller räknar med att få (oftast inom ett år) en ökad omsättning om cirka 300 
miljoner kronor – som är direkt relaterat till design som en förutsättning.  

349 företag i satsningen fick svara på frågan: ”Har projektet bidragit till/eller 
kan det förväntas bli en del i framtida ökad omsättning (för företaget som helhet 
eller viss produktgrupp)?”. Av de 162 företagen som svarade på enkäten och de 
46% som svarade ja på den frågan fick sedan uppskatta omsättningsökningens 
storlek i olika intervall.  
 
Om man räknar samman alla de företag och projekt där design anges vara en 
del i en befintlig eller beräknad ökad omsättning kommer man fram till mellan 
444 och 745 miljoner kronor eller cirka en halv till tre kvarts miljard i omsätt-
ningsökning. 
 
Design är emellertid sällan hela anledningen till framgången, det är många olika 
faktorer som spelar roll. För att utröna vilken roll design spelat gjordes en di-
stinktion mellan om design hade varit en nödvändig förutsättning för omsätt-
ningsökningen, eller om den varit en bidragande del där omsättningsökningen 
kanske hade kunnat ske ändå. Sorterar man ut de företag bland de 46% som sva-
rat och som säger att de ”tror inte att den hade kunnat åstadkommas utan de-
signinsatsen” får man 27 företag med en sammanlagd existerande eller beräknad 
omsättningsökning mellan 176 och 299 miljoner kronor. eller troligen drygt 200 
miljoner kronor.  
 
27 företag räknar alltså med en sammanlagd omsättningsökning mellan 176 och 
299 miljoner kronor eller uppskattningsvis drygt 200 miljoner kronors omsätt-
ningsökning som de säger inte hade kunnat åstadkommas utan designinsatsen. 

 
Tar man de återstående 19 företagen som hade angett att de haft omsättningsök-
ningar där designen var en del, men inte en nödvändig sådan, och ”viktar” deras 
omsättningsökning med hur stor andel man ansåg att designinsatsen var (”stor 
del” respektive ”liten del” fick anges i en sjugradig skala som översattes till pro-
centsatser) får man fram följande: De beräknade en ökad omsättning om sam-
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manlagt 312-422 miljoner kronor. Efter viktningen med designens andel i denna 
omsättningsökning blev siffran 88-117 miljoner.  
 
19 företag räknar alltså med omsättningsökningar där designinsatsen uppskattas 
bidra till 88-117 miljoner kronor eller drygt 100 miljoner kronors omsättnings-
ökning. 

Hur omsättningsökningen fördelar sig mellan de olika SVID-
projekten 
Hur fördelar sig omsättningsökningen mellan de olika SVID-projekten? Har alla 
projekten ungefär lika stor andel eller är det vissa projekt som framträder som 
speciellt intressanta när det gäller att påverka företagens omsättning, och som 
därmed skulle kunna vara grunden för vidare beslut om satsningar? 

Det är av flera olika skäl ganska stora skillnader mellan de olika projekten och 
vissa projekt framstår som särskilt intressanta: 

 
 Fordonsleverantörers konkurrenskraft står för ungefär hälften av den sam-

lade omsättningsökningen – och ännu större andel om man räknar de pro-
jekt där design varit en nödvändig förutsättning för omsättningsökningen. 

 Förpackningen som värdeskapare kommer – något oväntat – på andra 
plats. Det oväntade består i att projektet både lyckats arbeta med nät-
verksarbete och att skapa en regional plattform för designsamverkan och 
att få konkreta resultat i form av ökad omsättning för medverkande före-
tag och långsiktiga lokala företagsinvesteringar. 

 Sommardesignkontoret kommer på tredje plats och har därmed etablerat 
sig som en kraft utifrån flera olika perspektiv, såväl utbildningsmässiga 
som regionala och som inspirationkälla och medial genomslagskraft.  

 Design för export av medicinsk teknik kommer tillsammans med Design 
för entreprenörskap och de regionala projekten på delad fjärdeplats. När 
det gäller Design för export av medicinsk teknik är det troligt att resulta-
tet kommer att bli ännu bättre vid en uppföljning om några år, eftersom 
företagen här varit avsevärt mer försiktiga att ange siffror när de fyllde i 
enkäterna än när de samtalade i fokusgrupp – något som troligen beror på 
att det är långa ledtider mellan utveckling och försäljning. Enbart några 
månader efter enkätens genomförande och innan rapportens tryck har nya 
uppgifter visat att så är fallet. 

 Ovanstående gäller troligen också för projektet Företag och anställda i 
god form som i förhållande till de medel man här haft att röra sig med fått 
en synnerligen god utdelning. Här finns också indikationer på att siffrorna 
är klart underskattade och kan komma att höjas i framtiden.  
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150 nya jobb i projektens kölvatten – för drygt hälften av dem 
har designinsatsen varit nödvändig 
En fråga löd ”Kommer den eventuellt förväntade omsättningsökningen ovan att 
leda till ökat antal anställda?”. Företagen kunde ange hur många som eventuellt 
redan hade anställts, och hur många som man räknar med att anställa – och när.  

Det visade sig då att den samlade omsättningsökningen lett att inte mindre än 
22 företag (visserligen bara 6% av samtliga som deltagit och fått enkät – men 
ändå inget dåligt resultat) redan hade anställt 55 personer. Dessutom planerade 
man att anställa ytterligare sammanlagt 90-95 personer omräknat till heltids-
tjänster. Dvs sammanlagt cirka 150 nya jobb har eller beräknas bli konsekvensen 
av satsningen. 

Tar man den grupp som säger att designinsatsen varit nödvändig så handlar 
det om 12 företag som redan anställt 44 personer och som planerar att anställa 
ytterligare 43 personer.  

 
Det betyder att – allt under förutsättning att planerna realiseras – satsningen 
Design som utvecklingskraft genererat 87 arbetsplatser där projektet varit en 
nödvändig ingrediens.  

Siffrorna troligen snarare i underkant än överdrivna 
Hur säkra är de siffror som angivits ovan angående omsättningsökningar och ar-
betsplatser? Kan de bedömas vara i underkant eller överkant? Hur bedömer man 
detta? 

Först bör framhållas att det rör sig om en blandning av redan uppnådda om-
sättningsökningar och bedömningar som för flertalet av företagen avser det när-
maste året. En uppföljning bör därför göras om ett par år.  

Vid en genomgång av siffrornas trovärdighet kommer jag emellertid fram till 
att flera faktorer talar för att det är bedömningar som snarare ligger i underkant 
än är överdrivna. För det första finns ett antal företag som jag som utvärderare 
träffat och talat med – och som berättat om omsättningsökningar – men som av 
olika anledningar inte svarat på enkäten eller frågan. För det andra har flera före-
tag vid samtal angett större siffror än vid enkäten, vilket tyder på en försiktighet i 
angivelserna snarare än tvärtom. För det tredje har flera företag som kommentar 
angett att det är för tidigt att uttala sig om vilka omsättningsökningar som blir 
fallet, eftersom tjänsterna eller produkterna fortfarande befinner sig på prototyp 
eller planeringsstadiet. Ett par företag har under perioden mellan enkäten genom-
förande och rapportens avslutande – dvs en period på några månader – fått nya 
order eller gjort nya bedömningar. Det är bedömningar som ytterligare skulle 
öka omsättningssiffrorna avsevärt. Det finns därför anledning att tro att siffrorna 
vid en uppföljning om några år kommer att bli högre snarare än lägre. 
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Långt ifrån alla projekt är lyckträffar – men de som varit det 
räcker för att motivera hela satsningen 
Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla projekt har lett till några nya arbets-
platser eller ökad omsättning. Det är bara cirka 10% av samtliga projekt som hit-
tills lett till ökad omsättning och nya arbetsplatser. Huruvida det går att öka den 
siffran är en intressant fråga som kräver ökad uppföljning och mer ingående 
forskningsinsatser för att svara på. Med tanke på att ett så litet antal företag står 
för så stor andel är det troligt att ett tillvaratagande av erfarenheterna och fortsatt 
ingående uppföljning kan öka ”träffsäkerheten” – om det är omsättningsökningar 
och arbetsplatser som är målet. Man måste notera att en investering i designpro-
cessen är långsiktig och ger resultat på sikt. 

Samtidigt är det viktigt att påpeka två saker. Det ena är att dessa 10% mycket 
lyckade projekt är så lyckade att de ekonomiskt motiverar hela satsningen. Det 
andra är att utöver dessa omsättningsökningar och arbetsplatser har en stor 
mängd andra effekter uppnåtts av ett slag som inte är lika enkelt mätbara. Det 
handlar både om kreativitet och nya sätt att tänka som förmodligen kan få minst 
lika långsiktiga effekter som omsättningsökningarna. Över 100 representanter för 
olika företag och organisationer som fyllde i enkäten nämnde att de hade ändrat 
inställning till design och dess möjligheter att bidra till innovation och utveck-
ling. Två tredjedelar av de som svarade angav att de kommer att öka sin design-
användning i framtiden.  
 
I fokusgrupperna visade det sig också att de flesta företagen säger att de inte 
skulle vidtagit samma åtgärder om de inte hade fått vara med i den här speciella 
satsningen. De hade antingen inte alls använt designer, eller arbetat med desig-
ner på en avsevärt lägre ambitionsnivå där det inte är troligt att de skulle kom-
mit till de här redovisade resultaten.  

Övriga effekter 
Design kan ses som ett kommunikationsverktyg i flera avseenden. Design kan 
kommunicera viktiga värden som kvalitet, styrka, varumärke, användarvänlighet 
mm. Design som ett kommunikativt uttryck bör stå i överensstämmelse både 
med annan kommunikation inom företaget och kommunicera det som är organi-
sationens eller företagets centrala värden. I runda tal hälften av dem som har sva-
rat eller ett drygt hundratal företags/organisationsrepresentanter anser att design-
insatserna förbättrat företagets eller organisationens kommunikation och gett 
dem en bättre marknadsposition. Något färre (75 företag/organisationer) svarar 
att designinsatserna påverkat företagets image och den externa kommunikationen 
med i första hand kunderna (63 företag/organisationer). 43 företag säger att de-
signinsatserna också påverkat den interna kommunikationen – både genom att 
personalen diskuterar designfrågor och samlas kring dem som ett positivt fokus 
och genom att designern skapar ett kreativt klimat. Många av dessa förändringar 
är klart väsentliga för en framtida positiv konkurrenskraft, men är svåra att upp-
skatta i direkt i ekonomiska termer. Eftersom de påtagliga effekterna varit så sto-
ra har jag emellertid valt att koncentrera mig på dem i den här utvärderingen.  



 20

 
Min slutsats är att de påtagliga – och mätbara – effekterna av satsningen har 
varit så stora att de mer än väl motiverat de ekonomiska insatserna. Det har från 
regeringens sida helt enkelt varit en mycket god investering – det är vad alla  be-
räkningarna visar.  

Bättre för uppdragsgivarna än för 
designföretagen 
Satsningen verkar tyvärr inte ha varit lika ekonomiskt framgångsrik om man ser 
det från designerns synpunkt som om man ser det från regeringssynpunkt eller 
företagssynpunkt.  En intressant skillnad mellan företagare och designer är att fö-
retagarna tycker att mötet med designerna får dem ”att tänka på nya sätt”, det för 
dem in i en ny värld. För designerna har emellertid uppdragen i hög grad betrak-
tats ”som vanliga uppdrag”. I den mån de varit ovanliga har det varit för den sto-
ra uppmärksamheten eller för att det varit ovanligt många engagerade personer i 
projektet. Satsningen har ändå gett designföretagen utökade uppdrag. 

De sammanställningar jag gjort tyder på att relativt få designföretag – eller 8 
designföretag med sammanlagt 34 uppdrag enligt enkäten – i hög grad påverkats 
positivt ekonomiskt av satsningen. Ytterligare 22 företag anger att de har påver-
kats ”i viss mån”. Antalet designföretag som redan fått följduppdrag är mycket få 
(5 designföretag av de 43 som svarat på frågan). Något fler (28) hoppas på följd-
uppdrag i framtiden. Ett antal designfirmor har investerat avsevärt mycket mer 
timmar än de fått betalt för. Det verkar emellertid som om man gjort det mycket 
medvetet och hoppas att få tillbaka investeringarna i framtiden. Huruvida så 
kommer att bli fallet vore intressant att undersöka om några år. Arvodet och av-
talen med designern/designföretagen har varit de vanliga. Totalt har mer än 150 
uppdrag till designer ingått i projekten. 

Designernas mer allmänna syn på satsningen kan jag inte uttala mig om efter-
som svarsfrekvensen varit för låg. Detta kan emellertid i sig vara ett tecken på en 
negativ attityd, ty om man är negativ kan det ligga nära till hands att inte ens vil-
ja ägna energi åt att svara. Samtal med några designer indikerar att en sådan 
tolkning är möjlig. Detta är problematiskt och designbranschen och dess villkor 
finns anledning att undersöka utifrån flera olika utgångspunkter, eftersom den 
utgör navet i själva förändringsprocessen. Hur ser svenska designer på sin roll 
och identitet? Hur ser de på sin uppgift både i Sverige och internationellt? Hur 
kan svenska designer delta bättre i den företagsekonomiska utvecklingen? Vilka 
problem kan identifieras dels utifrån designsynpunkt dels utifrån nationellt kon-
kurrensperspektiv? 
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Behov av fortsatt uppföljning och forskning 
I rapporten har flera gånger påpekats att relationerna till forskning inom området 
är bristande – och att forskningen som sådan behöver byggas upp väsentligt för 
att öka vår kunskap om designens roll som utvecklingskraft. 

Igångsättning av nya projekt bör göras mot bakgrund av en genomgång av de 
allmänna kunskaper och erfarenheter som finns samlade från annat håll både i 
landet och internationellt. Även om forskningen på flera sätt är rudimentär inne-
bär ett samarbete med forskare att en mer generell kunskapsbank kan byggas 
upp. 

Projekten behöver också följas upp och utvärderas i högre utsträckning. En 
sådan uppföljning och utvärdering bör anknytas till den akademiska arenan, dels 
för att utsättas för kritisk granskning dels för att kunna ligga till grund för fortsatt 
ackumulerad kunskapsuppbyggnad. 

Det här analyserade resultatet bör också följas upp om 2-3 år för att se om de 
uppskattade siffrorna kommer att infrias, eller om de kommer att bli högre eller 
lägre. En sådan uppföljning kan också vara av allmänt metodiskt värde.  

Slutligen finns många viktiga mer allmänna kunskapsfrågor som anknyter till 
satsningen och möjligheten att få så effektivt utbyte som möjligt inom designom-
rådet. Det finns därför anledning att diskutera ett bredare forskningsprogram 
inom området i samarbete med Design & Research network, det nationella sam-
arbetsnätverk som bildats för designrelaterad forskning.  I ett sådant bör både 
mer instrumentella och mer långsiktiga forskningsfrågor tas upp. 

Om möjligheterna att extrapolera resultaten  
Att extrapolera innebär att beräkna värden utanför ett intervall med kända vär-
den, eller en metod att med utgångspunkt i dagen situation och utvecklingsten-
denser försöka ge en bild av framtiden. Jag har under utvärderingens gång fått 
frågan om i vilken utsträckning de resultat jag kommit fram går att extrapolera.  

Frågan kan indelas i två delfrågor: Den första frågan gäller om de resultat som 
erhållits är giltiga för en större helhet än den som undersökts. Den andra frågan 
gäller om man kan dra slutsatser om designens ekonomiska effekter mer gene-
rellt i tiden, dvs. om man kan utvidga resultaten att gälla för framtiden. 

En första kommentar är att jag på ett sätt inte ser någon anledning att extrapo-
lera själva undersökningen utöver den satsning som gjorts. Det finns snarare an-
ledning att stanna vid att se resultaten som avseende en specifik satsning i tid 
(2003-05) och plats (Sverige) och med vissa tillvägagångssätt – och konstatera 
att resultaten blivit mer än tillfredställande. Dvs. man bör se undersökningen som 
en kontextuell sådan snarare än en generell.  

Utifrån ett annat perspektiv är det emellertid intressant att fråga sig om man 
kan förvänta sig lika bra resultat vid en kontinuerlig satsning. Frågan leder till 
flera olika perspektiv: 
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 Det finns inget som talar för att ”marknaden är mättad” eller att man ”redan 
skummat grädden”. Tvärtom kommer det under ganska lång tid framöver att 
finnas behov och möjligheter att fortsätta åstadkomma likartade resultat. 
Flera projekt har dessutom hittat modeller man kan gå vidare med och ut-
veckla på mer detaljnivå; det gäller framförallt projekten Fordonsleverantö-
rers konkurrenskraft, Förpackningen som värdeskapare, Design för Export 
av medicinsk teknik och Företag och anställda i god form samt Sommarde-
signkontoret. Det finns därför anledning att tro att en fortsatt satsning under 
ett antal år ska kunna ge ökat snarare än minskat utbyte. 

 När man tänker i extrapoleringstermer blir frågan lätt – kan vi få lika bra ut-
byte om vi fortsätter? En helt annan metafor och framtidsbild kan emellertid 
tas fram som utgångspunkt för resonemang om framtiden. Man kan vända 
frågan ”Vad tjänar vi på att utveckla vårt designkunnande?” till ”vilka hot-
bilder står vi inför om vi inte förändrar oss?” I stället för att räkna ökade 
omsättningshastigheter och nya jobb kommer man med den senare frågan att 
ställa sig frågor som ”Kommer vi att klara av att finnas kvar på marknaden 
om vi inte arbetar mer med design? Hur mycket konkurrenskraft och jobb 
kommer vi att förlora?”.  

Resonemanget hitintills har i stort sett förts utifrån utgångspunkten ”Vad har 
satsningen gett för effekter utöver vad som varit fallet om inget gjorts?”. Detta 
betyder att någon form av ”status quo” implicit antas gälla. Eller med andra ord – 
resonemanget utgår från att om inte dessa speciella insatser gjorts hade situatio-
nen varit på samma sätt som tidigare. 

Ett helt annat perspektiv kan emellertid anläggas. Det är möjligt att det inte 
finns något val mellan ”den där extrainsatsen som ger ökad effektivitet” och att 
fortsätta som tidigare. Mycket tyder på att kraftfulla och ekonomiskt långsiktiga 
designansträngningar görs på flera olika håll i världen och att en bra design 
kommer att övergå från att vara ”något extra” (”competitive advantage”) till en 
förutsättning för att hålla sig kvar på marknaden. Det innebär att designinsatser-
na i så fall skulle kunna vara lönsamma även om de inte gav extra omsättnings-
siffror – utan nödvändiga för att hålla kvar de existerande.  
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Designens betydelse för 
konkurrenskraften 

 
 
 
 
 

Vad är design? 
Vad menas med design? Ser man på TV och veckotidningar – där design de se-
naste åren varit högaktuell - så verkar begreppet snarast kopplas samman med 
”häftig form” och yttre uttryck. Design är dessutom oftast något exklusivt. ”De-
signade varor” står det ibland i affärer ungefär som om det angav att det gäller 
något lite finare som vi kan ta högre pris för.  

Att begränsa designbegreppet till formgivning är emellertid alltför snävt – det 
har med alla våra sinnen att göra. Och det har dessutom med ergonomi och med 
produktionsteknik att göra. Dessutom leder design ofta både till lägre och högre 
priser. Så populärföreställningen om design som något fint och dyrbart håller 
inte för en närmare granskning – och den håller absolut inte som grund för en 
granskning av de projekt som ska diskuteras i den här boken.  

Ett sätt att svara på frågan om ”vad design och designkunskap är” är att hänvi-
sa till ”det som undervisas på designskolor” och ”det som designyrkesföreningar 
definierar som designkunskap”. Att ta ett sådant professionellt perspektiv inne-
bär flera olika saker; att man tar sin utgångspunkt i en både praktisk och veten-
skaplig kunskapstradition, att man erkänner kunskap som ligger bortom den ver-
balt uttryckta och definierade kunskapen1. Dessutom innebär det att man överlå-
ter till den akademiska världen att föra en pågående diskussion kring vad design 
innebär – en diskussion som inte nödvändigtvis måste resultera i ett enda utan 
flera olika perspektiv på vad det kan innebära. 

––––––––– 
1 Inom positivism är det en vanlig föreställning att enbart det ostensivt definierade, det som kan utpe-

kas och förklaras med ord och siffror, utgör kunskap. Detta betraktas emellertid inom samhällsve-
tenskapen idag som en alltmer förlegad eller för snäv uppfattning. Polyani  talar i boken ”The Tacit 
Dimension”  om ”tyst kunskap” och bla Ingela Josefsson för diskussionen vidare (se tex Kunska-
pens former) och talar om att många kunskapstraditioner inom tex vård och omsorg förutsätter ”tyst 
kunskap” som lärs in via praktiskt handlande och erfarenhet.  
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Flera designforskare menar att design inte kan beskrivas och definieras vare 
sig på samma sätt som samhällsvetenskaplig/humanistisk kunskap eller som tek-
nisk kunskap. Så hävdar till exempel både Simon och Ramirez2, var och en på 
sitt sätt, att det är svårt att placera in designkompetens och designkunskap i de 
vanligaste epistemologierna, eller uppfattningarna om kunskap och vad det är.  

Att söka i ett etymologiskt lexikon ger ofta ett intressant perspektiv på ett be-
grepps innebörd. Det ger anvisningar om de sammanhang som begreppet kom-
mer från och de användningar som bildar lager av historiska innebörder på vilket 
dagens ”för-givet-tagna” innebörd3 ofta vilar. Om man letar i ett etymologiskt 
lexikon efter verbet “design” finner man i t.ex. Oxford English Dictionary från 
1989 att det kommer från det latinska designare som betyder att markera eller 
peka ut någonting. Verbet design kan på engelska spåras tillbaka till 1300-talet, 
och det är kopplat till “denote, signify, or show by a mark or token, to design, 
prescribe, appoint“ dvs att markera något, utmärka det men också att föreskriva 
något dvs ange hur något ska vara eller tillverkas. Lexikonet talar också om de-
sign som “making a plan or a mental scheme for something to be realized, a pre-
liminary idea, a project”, samt att “signify, stand for” dvs att vara annorlunda 
och stå ut från omgivningen/resten – något som fortfarande är giltigt om man ser 
design från ett marknadsföringsperspektiv. I denna senare betydelse har ordet 
använts i engelskan sedan renässansen och detta är, säger Julier 2000, fortfarande 
basen när vi diskuterar strategier om differentiering inom industridesign.  

Substantivet “design”, betyder enligt samma lexikon “a mental plan“. Sedan 
slutet av 1600-talet har det använts för “a preliminary sketch for work of art, bu-
ilding, or other decorative work”. Här är det delresultatet av arbetsprocessen – 
den preliminära skissen på konstverket, byggnaden etc. som sådan som står i fo-
kus. Intressant att notera är att verbet användes cirka 300 år innan substantivet 
kom till användning – åtminstone utifrån de uppteckningar som finns gjorda.  

Industridesign fokuserar på båda aspekterna: dels på verbet och processen, 
dels på substantivet och produkten. En förskjutning mot design som process har 
funnits i de projekt som utvärderats. SVID:s syn på designe(r)ns roll i  (pro-
dukt)utvecklingsprocessen beskrivs på SVID:s hemsida på följande sätt4: 

Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom pro-
duktutveckling. Den ingår som en del i företagets hela utveck-
lingsprocess och används för att nå ett framgångsrikt och kreativt 
resultat med hjälp av designkompetens. Designprocessen kan till-
lämpas på många olika områden och designprojekt som rör både 
processer, budskap, varor, tjänster och miljöer. 

––––––––– 
2 Se tex Simon, 1969/1981 och Ramirez 1998. 
3 Begreppet ”för givet taget” diskuteras av Bittner 1965 och används som centralt begrepp av Johans-

son 1998. 
4 www.svid.se 2006-02-02 
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Med utgångspunkt från citatet ovan kan man se designsatsningen som ett expe-
rimentellt försök att visa vad design kan åstadkomma för svenskt näringsliv. Det 
är utifrån den utgångspunkten jag genomfört den här rapporterade utvärderingen. 
Tidsinsatserna har emellertid gjort att jag fått göra mer begränsade nedslag i de 
olika projektens entreprenöriella konstruktion. 

Design och innovationsforskaren Bettina Von Stamm framhåller att ”Design 
innebär att göra saker medvetet, och inte bara för att det alltid gjorts på ett sätt, 
det handlar om att jämföra alternativ för att välja ut den bästa lösningen, det 
handlar om att undersöka och experimentera.”5 Detta är en definition som i sin 
tur bygger på nobelpristagaren Simons syn på design som han formulerade på 
1970-talet.6 

Industridesignern och designforskaren Jan Michl definierar i en artikel 1997 i 
”Gyldendals norske leksikon” industridesign på följande sätt 

utvikling og planlegging av industrielt fremstilte produkter med 
tanke på å gjøre dem tiltalende for brukeren. Prosessen foregår 
før selve produksjonen begynner og inkluderer forbedring og 
utforming av produktets funksjonelle sider, bruksegenskaper og 
utseende, og tilretteleggelse av produktet for masseproduksjon, 
distribusjon og salg. Estetisk utforming av produktet er skjelden 
indutridesignerens eneste bidrag men regnes alltid som vesentlig.  

Det handlar alltså om industriellt framställda produkter som ska göras tilltalande 
för brukaren. Det senare kan göras både genom utformning av produktens funk-
tionella sidor, bruksegenskaperna och genom utseendet. Men det ska också vara 
anpassat för massproduktion. Denna kombination av både produktions- och bru-
karfokus och av både ett estetiskt och ett funktionsperspektiv är central för indu-
stridesign. Detta kan grafiskt illustreras på följande sätt: 
 
        Produktions(egenskaper)  
  
 
 
 
 
 
             Bruksegenskaper/funktion                                              Estetiska egenskaper 

                                                                  
  
Figur 1: Schematisk illustration av design som en relation mellan funktion, produktion 
och estetik.  

  
Figuren ovan framhäver flera olika saker: Först och främst treenigheten mellan 
funktion, produktion och estetik. Även om olika designskolor har olika förhåll-
ningssätt och estetiska ideal finns alltid ett estetiskt perspektiv med när en desig-
––––––––– 
5 Se von Stamm 2003 sid 12. 
6 Se Simon 1947/1997.  
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ner arbetar. Utan det är det inte design. Men designen har också en nära relation 
till produktionen och de tekniska förutsättningarna – utan denna nära relation blir 
det inte heller design utan konst. Den tredje relationen – den till brukaren och 
funktionen – är också av central betydelse. Designerns förhållningssätt till bruka-
ren kan skilja sig mellan olika designskolor, men det finns nästan alltid en ut-
gångspunkt i brukaren och brukarens situation och produkternas funktion. Sedan 
kan synen på relationerna mellan dessa tre perspektiv växla.  

Om triangeln i figuren står för treenigheten i de tre perspektiven så står cirkeln 
i figuren ovan för att alla tre perspektiven – funktion, estetik och produk-
tion/teknik – innesluts i en helhet för designern. Helhetsperspektivet är centralt 
och inom såväl arkitektur som design talar man om ”emergensförskjutningar” 
dvs att helheten är något annat och mer än de olika delarna7.  

Nya betydelser och tillämpningar av designbegreppet  
Under det senaste decenniet håller gränserna för begreppet ”industridesign” på 
att sprängas. Om industridesign vid mitten av förra seklet framförallt kopplades 
till design av industriellt producerade produkter som skulle vara ergonomiskt 
välanpassade och estetiskt tilltalande så håller designbegreppet kring millennie- 
skiftet på att upplösas och få betydligt fler innebörder.  

I England har tex en grupp forskare och designer inom ramen för ett stort pro-
jekt under ledning av Rachel Cooper och Mike Press – och med stöd från Design 
Council dvs SVID:s motsvarighet i England och Departement for Trade and In-
dustry – under flera år arbetat med ”Design against crime”. Det är ett projekt där 
man utnyttjar designkunskaperna i brottsförebyggande syfte. Detta kan inled-
ningsvis tyckas långsökt men genom sättet att designa produkter kan man påver-
ka brottsligheten och man kan även med hjälp av designer finna produkter som 
kan användas för att förebygga brott. Idag finns forskargrupper som arbetar med 
”Design against crime” på flera olika universitet i England.  

”Design för alla” eller ”Universal design” är en riktning som spänner över så-
väl arkitekter som designer och som är inriktade på att skapa miljöer och produk-
ter som underlättar livet för handikappade – underlättar på ett sådant sätt att han-
dikappet, som ses som en relation, försvinner som belastning. ”Inclusive design” 
är ett annat liknande begrepp för samma fenomen. I Sverige finns ett omfattande 
program med 10 olika utbildningar som arbetar för att utveckla begreppen i både 
teori och praktik8. 

Eco-design eller sustainable design är andra begrepp som är viktiga både i 
forskning, utbildning och i tex. EU-samordning av produkter. Här är fokus på 
hur design påverkar energianvändningen och hur designer kan hjälpa till att finna 
produkter som är anpassade till ett mer hållbart samhälle. Designer ser sig här 
som aktiva agenter på vägen mot ett hållbart samhälle. Här finns flera forsk-
––––––––– 
7Detta var också något jag iakttog när det gällde begreppet ansvar. De arbetare som började se sin ar-

betsuppgifter utifrån ett ansvarigt perspektiv började se sig själva på ett nytt sätt, i en helhet som 
var ny och annorlunda än summan av delarna (Johansson 1998).  

8 Se tex. hemsidan för projektet www.designforalla.se 
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ningscenter för ”sustainable design” och minst en vetenskaplig tidskrift på temat 
(Journal of Sustainable Product Design). 

Det finns fler strömmar av designer som utforskar designmetodikens möjlig-
heter i nya sammanhang. Oftast handlar det om projekt med finansiellt stöd från 
regering eller regionala organ, och med anknytning till både designorganisatio-
ner och  universitet eller forskningsinstitutioner.   

”Design som utvecklingskraft” skulle kunna placeras inom ramen för ovanstå-
ende referensram – även om det officiellt inte gjorts så. Både SVID-projektet och 
de internationella exemplen har emellertid det gemensamt att de söker spränga 
gränserna för designbegreppet och dess mer traditionella tillämpningsområde - 
produktdesign. Utvecklingen av designbegreppets tillämpningsområde framgår 
inte direkt av de officiella målbeskrivningarna, men den aspekten blir tydlig vid 
kontakterna med projektledarna.  

I de nio projekten som har utvärderats har samtliga projekt varit en del i en ut-
veckling av (industri)designens användningsområden och hantering. Men vad 
blir då design om det inte längre handlar om industriellt framtagna produkter? 
Flera projektledare uttrycker sig tex i termer av att man ”vill pröva om man kan 
använda design också när det gäller att ta fram en tjänst”, ”pröva att använda de-
sign för utveckling av samhällen”, ”se om man kan använda designmetodiken 
också för att utveckla kreativt nätverksarbete” m.m.. Förutom design av industri-
ellt framtagna produkter handlar projektet också om ”design av små och stora 
samhällen” dvs. design som en del i samhällsplaneringen, ”tjänstedesign” dvs. 
design i relation till immateriella tjänster snarare än materiella industriprodukter, 
”anställda och företag i god form” dvs. design som en del i arbetsmiljöutveck-
ling. 

Designbegreppet ges alltså inom ramen för de olika nationella projekten en 
vidgad betydelse mot vad som normalt avses eller associeras med industridesign. 
SVID har under projektperioden, som en följd av att designbegreppet fått en bre-
dare innebörd och industridesignmetoder används i många nya sammanhang un-
der 2005 beslutat att använda det förkortade begreppet ”design” sin det samman-
fattande uttrycket för sitt arbetsområde. Det beslutades därför också att ”SVID” 
ska vara den officiella dagliga benämningen på organisationen i tal och skrift. På 
SVID:s webbsidor talar man numera också alltmer enbart om ”design”. 

Denna experimentella utveckling av det professionella området (indu-
stri)design är enligt min bedömning som utvärderare en väsentlig aspekt på pro-
jekten. Den skulle i sig motivera omfattande forsknings- och utvecklingsresurser.  
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Design management och design som 
strategisk faktor 
Design management kan betraktas som en praktisk ledningsaktivitet (”managing 
design”) som utövas i organisationer. Begreppet ”management” hänger samman 
med att leda, styra och kontrollera9 och ”design management” blir då en fråga 
om att leda och styra designaktiviteter. På ett mer strategiskt plan blir det en frå-
ga om hur man integrerar olika design i ledningsfunktioner och i företagets stra-
tegi och målsättning. Man kan också uttrycka det i termer av att design manage-
ment handlar om att leda och förvalta designprocessen så att den och dess resul-
tat blir en tillgång i företaget, en värdefull resurs.  Det utmanande med denna ak-
tivitet är bl.a. att det oftast handlar om att integrera och relatera designtänkande 
till andra tankefigurer10 såsom ”ingenjörstänkande” och ”ekonomiskt tänkande”11 
mm. Eftersom design av de flesta betraktas som en komplex aktivitet, som utförs 
utifrån ett helhetsperspektiv, kan man också se denna integrering av designakti-
viteter som en fråga om att anpassa organisationen så att den kan ta emot och 
kommunicera med designer för att på så sätt utnyttja designresurserna på bästa 
sätt. 

Design management kan också ses som ett akademiskt ämnesområde, ett om-
råde som befinner sig i skärningspunkten mellan design och företagsekonomi. 
Svengren12 talar om design management på tre olika nivåer: 

 
1. Som en fråga om designfilosofi som behandlar designens roll för företa-

gets vision och affärsidé. 
2. Som strategisk ledning av design; samordning av olika designområden. 
3. Som operativ ledning av designprojekt. 
 

Man kan lätt konstatera att även om många företag anlitar designer är det mindre 
vanligt att man integrerar design på en strategisk och filosofisk nivå. Det är 
emellertid här som Svengren ser den stora utvecklingsmöjligheten.  När det gäll-
er design som strategisk resurs talar Svengren i första hand om två nivåer; den 
strategiska nivån där visuellt identitet är ett centralt uttryck och den operativa ni-
vån som handlar om konkret produktdesign, informationsdesign och miljödesign. 
Svengrens teoretiska bidrag till området design management är att hon utvecklar 
en teoretisk ram för design management som en strategisk integrationsprocess.  

Kärnan i företagsekonomi är enligt min och många kollegors mening13 en frå-
ga om värdeskapande, dvs att skapa värde14. Design management blir utifrån det-
––––––––– 
9 Se tex Hjorth 2001. 
10 Begreppet ”tankefigurer” är hämtat från sociologen Johan Asplund i hans bok ”Essä om Gemein-

schaft och Gesellschaft”. 
11 När jag använder begreppet ”ingenjörstänkande” avser jag inte att alla ingenjörer tänker på samma 

sätt. Snarare vilar jag på ett institutionellt synsätt som säger att man genom sin professionalisering 
formas i sitt sätt att tänka – ja att själva kärnan i professionalisering just består i ett specifikt sätt att 
resonera som man behärskar (se tex Abbott 1988 som utvecklar detta synsätt). 

12 Se Svengren 1995 sid 33. 
13 Se tex Normann 1998. 
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ta synsätt ett forskningsområde som handlar om design som en värdeskapande 
faktor och aktivitet. Synen på företagsekonomi som läran om värdeskapande ak-
tiviteter är dessutom en bra utgångspunkt för mötet mellan design och ekonomi 
eftersom båda ämnena med denna utgångspunkt kan betraktas som skapande 
ämnen.   

Strategi och design 
De flesta Design Management-forskare kopplar samman design med strategi och 
menar att design bör integreras i företagens allmänna strategi samt att företag bör 
ha en medveten designstrategi.  Vikten av att designaktiviteter behandlas på en 
företagsledande nivå betonas av flera forskare15 och torde bero på att en desig-
ners aktiviteter griper in i och påverkar såväl teknik, produktion, marknadsföring 
etc. För att kunna arbeta på ett avdelningsövergripande sätt och inte enbart svara 
inför t.ex. en marknadsföringsavdelning eller en produktionsavdelning krävs att 
man responderar eller ansvarar gentemot ledningsnivå.  

När föregångarna inom design management forskningen har behandlat strate-
giperspektivet på ett mer explicit sätt har de vanligen anknutit till Porters strate-
giska synsätt16 och till begreppet ”värdekedja” samt hans föreställningar om hur 
man skapar sig konkurrensfördelar. Värdekedja är ett begrepp som var ytterligt 
centralt inom den allmänna strategiforskningen i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet och som fortfarande spelar en central roll i många sammanhang, 
inte minst i tillämpade kurser av olika slag. Tyvärr är det denna strategisyn som 
lyser igenom i flera klassiska böcker inom design management17. Det finns två 
skäl till att jag använder begreppet ”tyvärr” om kopplingen mellan Porters teorier 
och design management: 
 För det första finns det en mer allmän kritik mot de Porterbaserade strate-

giska synsätten inom strategiforskningen, där man efterfrågar teorier som 
bättre förmår fånga konstanta förändringstendenser18.  

 
 För det andra finns en kritik på likartade grunder som menar att huvudfå-

ran av managementdiskursen (”the managerialist discourse”) inte stäm-
mer överens med eller låter sig förenas med designlogiken utan att den 
senare i så fall blir delvis osynliggjord och får beskrivas på villkor som 
inte är dess egna19. Kritiken som framförs har i vissa avseenden likartad 

                                                                                                                                   
14 Vi sysslar också i hög utsträckning med att räkna på olika värden – men räkneaktiviteterna kan ses 

som en del i det övergripande värdeskapandet och reflektioner kring värdeskapande. Värde är i sig 
något subjektivt och måste därför relateras till människor och mänskliga konstruktioner. Detta är 
enligt min mening en bra utgångspunkt för tvärvetenskapliga möten. 

15 Se tex Svengren 1995, Bruce &Jevnaker 1998,  Borja de Mozota 2003,  Bruce and Bessant 2003. 
16 Se Porter 1980/2004 och 1985/2004. 
17  Se tex Borja de Mozota 2003 som det mest tydliga exemplet. 
18 Se tex. Normanns och Ramirez kritik av Porters värdekedjebegrepp i boken” Designing interactive 

strategy. From value chain to value constellation”. 
19 Se tex. Thornquist 2005. 
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karaktär som den kritik som feminister anför när det gäller kvinnors osyn-
liggörande20.  

Begreppen Designmognad och Designtrappan 
Begreppet Designmognad är ett begrepp som ursprungligen använts av DDC 
(Dansk Design Center) i rapporten Designs oekonomiske effekter som ett mått på 
i vilken grad företag har integrerat design i företaget och dess strategiska verk-
samhet. Designmognad kan ses som en operationalisering av ”design som strate-
gi”. Operationaliseringen innebär att designmognad kopplas till en s.k. ”design-
trappa” i fyra steg enligt nedan. Ju högre upp på trappan ett företag befinner sig, 
ju mer designmoget anses det vara. Designtrappan kan kritiseras, bland annat för 
att det skulle behövas ytterligare steg för att tex. särskilja mellan företag som in-
korporerar strategi i sitt strategiska tänkande, företag som baserar sin strategi på 
design, och företag som har designtänkande som ett förhållningssätt. Fördelen 
med designtrappan och begreppet designmognad är emellertid att det är lätt att 
mäta och få en uppfattning om förändringar i företagens relationer till design. Så 
här beskriver SVID på sin hemsida21 designtrappan respektive designmognad: 
 
Designtrappan 

 
Figur 2: Schematisk illustration av designtrappan (Källa: SVID) 
 
Genom modellen Designtrappan kan företagens designmognad grupperas utifrån 

––––––––– 
20 Se tex. Hjorth, Johansson & Svengren Holm 2004 där delar av denna kritik utvecklats.  
21 www.svid.se 2006-02-01 
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synen på design i fyra olika nivåer. Ju högre upp på designtrappan, desto mer 
strategisk betydelse har design.  
 
 

 
Första trappsteget: Icke-design 
Design utgör en oansenlig del av exempelvis produktutvecklingen och det är 
andra yrkesgrupper än designern som sköter dessa uppgifter.  
 
Andra trappsteget: Design som formgivning 
Design uppfattats endast som den avslutande formgivningen. Det kan vara en de-
signer som ombesörjer detta men vanligtvis är det annan personal.   
 
Tredje trappsteget: Design som process 
Design är inte ett resultat, utan en arbetsform som integreras tidigt i utvecklings-
processen. Produktionsresultatet ställer krav på medverkan från flera olika kom-
petenser.   
 
Fjärde trappsteget: Design som innovation 
Designern samarbetar med verksamhetens ägare/ledning i arbetet med att förnya 
hela, eller stora delar av, verksamhetens affärsidé. 
 
SVID har tillsammans med Teknikföretagen låtit QNB Analys och kommunika-
tion AB göra en undersökning baserad på 1308 telefonintervjuer med slumpvis 
utvalda företag med mer än 20 anställda. Undersökningen genomfördes decem-
ber 2003-jan 2004 och undersökte läget vid den tiden jämfört med situationen de 
senaste 5 åren samt planerna framöver. Man frågade om designmedverkan och 
om attityder till design. Dessutom jämförde man dess uppgifter med ekonomiska 
data från Affärsdatabasen. Undersökningen visade bland annat följande resul-
tat22: 
 

• 75% av företagen säger att de köper design och hälften av företagen sä-
ger att de totala kostnaderna för design har ökat de senaste fyra åren. 

• Cirka 45 % av företagen håller i varierande hög grad med om påståen-
det att ”vi som företag konkurrerar till stor del med hjälp av vår design”. 

• 72 % av företagen anser att kraven på design har ökat. Främst är det 
från företagens kunder som dessa ökade krav kommer. 

• Av de företag som köper designtjänster köper flertalet såväl interna som 
externa tjänster. Men det är endast en mindre del – mindre än en tiondel 
– som går till köp av designtjänster från utlandet. Man håller med påstå-
endet att det finns ”tillräckligt duktiga designers i Sverige för att tillgo-
dose näringslivets behov” – och man anser att ”Sverige ligger långt 
fram vad gäller design internationellt sett”. 

––––––––– 
22 Svenska företag om design. Attityder, lönsamhet och designmognad. En undersökning utförd av 

QNB Analys och kommunikation AB för SVID och Teknikföretagen. SVID 2004. 
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När det gäller designtrappan visar sig företagen fördelade på de olika ”trappste-
gen” enligt följande: 
 
 
 
Steg 4: Design som innovation   22% 
Steg 3: Design som process  39% 
Steg 2: Design som formgivning  12% 
Steg 1: Icke design   27 % 
 
Figur 3: Andel företag som fördelar sig på olika kategorier av designmognad 
 
60% av företagen håller i varierande utsträckning med om påståendet att det 
finns ett samband mellan design och lönsamhet. Det visar sig också finnas en 
tendens att företag högre upp på designtrappan har högre grad av omsättningsök-
ningar än de företag som inte använder design eller som ser design som formgiv-
ning. Skillnaderna är emellertid inte så stora att de kan anses signifikanta.   

Corporate identity – att med designe(r)ns hjälp skapa en 
visuell identitet 
Identitet handlar om ”vem är jag i relation till mig själv och andra23” och ”Cor-
porate identity”, som på svenska närmast motsvarar begreppet ”visuell identitet”, 
handlar om att med designens hjälp uttrycka och gestalta företagets identitet – 
och därmed indirekt också dess positionering visavi andra företag - såväl internt 
som externt. I en översiktartikel över området konstaterar de holländska forskar-
na Riehl och Balmer24 att det finns tre olika forskningsströmmar och sätt att se på 
området visuell identitet - och att forskningen nu fått en sådan omfattning att de 
alla tre kan betraktas som ”mogna forskningsområden”. De tre områdena är: 
 
1.Visuell identitet som koordinering av företagets grafiska design (”Corpora-
te identity as graphic design paradigm”). Inledningsvis betraktades visuell identi-
tet som liktydigt med en koordinering av företagts logga, brevpapper och olika 
former av grafisk design. Designen skulle dels koordineras i sitt grafiska uttryck 
för att åstadkomma en enhetlig linje (så att inte en broschyr ser ut på ett sätt och 
en annan på ett helt annat så att man inte ser att det kommer från ett och samma 
företag). Men det skulle dessutom koordineras så att företagets ”själ” uttrycktes 
eller åtminstone stod i samklang med de budskap som den grafiska designen 

––––––––– 
23 Identitetsbegreppet refererar utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv till en mer specifik 

bild vi människor gör av oss själva och kan därför ses som en länk mellan självet och olika roller, 
eller en persons sätt att se på sig själv.  Identitet är ett relativt begrepp – man säger inte att ”han är 
mörkhyad” om alla andra i gruppen också är mörkhyade/rödhåriga etc. Identitet handlar således om 
särskiljande. Se Johansson 1998 sid 173.  

24 Se Riehl & Bahler 1997.  
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sände ut. (Ett företag i high tech branschen vill tex. oftast inte utstråla mjuka 
runda former etc.) 

 
Den symboliska rollen för grafisk design och visuell identitet sett på detta sätt 

har under de senaste decennierna utökats till att omfatta hanteringen av design på 
sådant sätt att företaget synliggörs visuellt/symboliskt och till att spela en roll när 
det gäller att kommunicera företagets och/eller koncernens övergripande strategi.  

 
2.Visuell identitet som integrerad kommunikation (Corporate identity: The 
integrated communication paradigm). I slutet av 1980-talet och under 1990-talet 
argumenterade ett antal forskare för att den formella kommunikationen från före-
taget genom olika kanaler (grafisk kommunikation, produktkommunikation, mil-
jökommunikation) borde hanteras på ett konsistent sätt och att kommunikation 
till samtliga företagets intressenter också borde hanteras med tanke på konsi-
stens. Bernstein och Grunig jämför också med marknadsförarnas ”marketing 
mix” och hävdar att hanteringen av kommunikationen utifrån ett designperspek-
tiv är något som är minst lika viktigt och ännu mer komplext än hanteringen av 
marknadsföringsmixen25. 
 
3.Visuell identitet som ett multidisciplinärt paradigm (Corporate identity: 
The multidisciplinary paradigm). Riehl och Balmer hävdar att ända sedan Olins 
klassiska artikel om corporate identity 1978 har det skett en gradvis utvidgning 
av begreppet och dess innebörd till att omfatta allt mer26. Identitetsbegreppet har 
av organisationsteoretiker fått en betydelse där det inte bara kopplas till designut-
tryck utan till organisatoriska handlingar, kommunikation och allt det som har 
symboliskt signifikant betydelse för organisationsmedlemmarna. Identitet blir då 
en fråga om företagets existentiella grund och hur de personer som utgör företa-
get upplever sig själva, varandra och företaget som symbolisk enhet. Flera försök 
att skapa en brygga mellan den organisatoriska identiteten och designidentiteten 
har gjorts under senare år (se tex Balmer, Hatch och Schultz etc.) och det är des-
sa försöka att skapa en multidisciplinär plattform som Riehl och Balmer kallar 
för det multidisciplinära paradigmet.   

 
Flera av projekten i ”Design som utvecklingskraft” har arbetat med designfrågor 
relaterade till organisatorisk identitet men tyvärr saknas en tydlig brygga mellan 
tidigare forskning och akademisk kunskap inom området och de utvecklingsarbe-
ten som skett i de olika företagen. Det är troligt att en sådan koppling hade kun-
nat vara till nytta för såväl akademisk som praktisk utveckling. Det praktiska ut-
vecklingsarbetet hade kunnat hämta stöd i de teoretiska erfarenheterna och per-
spektiven och teorierna kring corporate identity hade kunnat utvecklas ytterligare 
med hjälp av det praktiska utvecklingsarbete som bedrivits.   

––––––––– 
25 Se Bernstein (1986) och Grunig (1992) 
26 Se Olins 1978. 
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Undersökningar om design som 
konkurrenskraft  
Vad är det som gör att Bahco kan sälja sina skruvmejslar till ett flerdubbelt högre 
pris än det konkurrenterna tar? Och vad är det som gjort att Hörnells svetshjäl-
mar har sålt så mycket att fabriken behövt nyanställa personal när den kom ut på 
marknaden? Båda dessa fall är exempel på ett samarbete mellan ett företag och 
en designgrupp – i det här fallet Ergonomidesigngruppen – som har lett till en 
konstant produktutveckling utifrån brukarutgångspunkter. Tillsammans med de-
signer har företaget tagit fram produkter som varit genomtänkta ergonomiskt 
samtidigt som de haft ett karakteristiskt uttryck som skiljt dem från mängden – 
och därigenom skapat extra värden för brukaren/konsumenten27. De betraktas 
därför gärna som exempel på produkter som har det som krävs för att svenska 
varor ska kunna klara sig på världsmarknaden. Eftersom vi inte kan konkurrera i 
pris måste vi konkurrera i kvalité – och design handlar i mångt och mycket om 
att skapa rätt kvalité för brukaren. 

Men hur ser det ut när det gäller sambandet mellan design och konkurrens-
kraft? Finns det vetenskapliga undersökningar som visar att det finns något så-
dant samband? Är det så att alla som satsar på design når framgång? Och att de 
som inte satsar på design kommer att vara hopplöst efter? 

Nej, något absolut samband som garanterar alla designinvesterande företag 
vinst finns inte. Det finns många företag som satsar starkt på design utan att vara 
särskilt framgångsrika. I synnerhet gäller detta företag som satsar på mer exklu-
siv design eller ”high design” som det ibland kallas. Och designföretagen är i sig 
inte någon lukrativ företagsbransch. Och det finns dessutom många exempel på 
företag som är framgångsrika fast de aldrig samarbetat med designer (om de se-
dan skulle kunna bli ännu mer framgångsrika om de samarbetade med designer 
är en annan sak). Men det finns ett antal internationella undersökningar som ty-
der på att det ändå finns ett visst samband mellan design och lönsamhet – ett 
samband vars närmare karaktär och förutsättningar det finns all anledning att ut-
forska närmare.  

En av de mer ingående undersökningarna utfördes av Hertenstein och Platt 
som undersökte 93 amerikanska företag och hur deras finansiella mått förändra-
des under en sjuårsperiod mellan 1995-2001. De bad en expertpanel av 138 indu-
stridesigner att ranka framstående företag inom 9 olika industribranscher ur de-
signsynpunkt. Baserat på dessa rankningar grupperade man företagen i två grup-
per ”high design effectiveness” och ”low design effectiveness”. Analysen visade 
på flera starka samband mellan olika finansiella mått och designintensiva företag 
och att bra design är positivt relaterat till företagens finansiella mått och aktie-
värde – även efter det att hänsyn tagits till utgifter förenade med industridesign-
satsningarna28.  

––––––––– 
27 Den som ska använda olika varor och tjänster kallas vanligen konsument av ekonomer och brukare 

av designer. 
28 Se Hertenstein et al 2005. 
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Design Council i England har stött ett forskningsprojekt som på liknande sätt 
har tittat på börsutvecklingen hos designledande företag och jämfört dessa med 
den genomsnittliga börsutvecklingen29. Det visade sig då att 166 designledande 
företag hade en börsutveckling som var dubbelt så stark som den genomsnittliga 
börsutvecklingen under den undersökta tioårsperioden mellan 1994-2003. 

 

 
Figur 4: Börsutvecklingen för 166 företag som bedömts vara designledande i jämförelse 
med den genomsnittliga börsutvecklingen. Källa: The Impact of Design on Stock Market 
Performanc. Design Council. 
 
I England har Design Council dessutom i flera omgångar sedan början av 1990-
talet beställt omfattande enkätundersökningar bland företagen för att få reda på 
om de använder design och om det är någon skillnad i designanvändningen mel-
lan framgångsrika och mindre framgångsrika företag. I den undersökning som 
genomfördes under 2004-2005 framkom bland annat följande resultat30:  
 20% av de företag som hade vuxit hade använt design jämfört med 11% av 

de som hade varit mer statiska. 
 Konkurrenskraften understöddes av design för 16 % av de växande företa-

gen men bara av 7% för de mer statiska. 
 Design hjälpte till att öka vinsten för 13% av de växande företagen men bara 

för 3% av de statiska. 
 För de företag som integrerat design såg 44% en ökning i sin konkurrens-

kraft och omsättning.  
 
I Sverige har motsvarande undersökningar av samband mellan designinsatser och 
ekonomiskt utfall inte genomförts. Några studenter vid Stockholms universitet, 
Emmie Kahl och Johan Thorselius, har emellertid genomfört en utredning för 
––––––––– 
29 Se Design Councils rapport The Impact of Design on Stock Market Performance. An Analysis of 

UK Quoted Companies 1994-2003. 
30 Design Council Publications. Design in Britain 2004 – 2005.  
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SVID:s räkning under handledning av Lisbeth Svengren om effekterna av 
SVID:s designsatsningsprojekt31. Satsningen innebar att företag som ej anlitat 
designer tidigare kunde få ett tillskott till designkostnaden på upp till 25.000 
kronor. Den enkätundersökning som genomfördes omfattade 55 företag  som fått 
designcheck under perioden 1993-1995 och visade bla  
 
 Att 60% av de medverkande företagen antingen haft lönsamma projekt el-

ler räknar med att inom en snar framtid få det. 
 Att 78% av företagen ansåg att de fått minst en annan fördel av projektet. 

 
Vidare säger man att ”det som behövs för ett framgångsrikt projekt är företagets 
totala engagemang. Enbart en bra design är självklart ingen garanti för en pro-
dukts framgång på marknaden. Satsningen på design är inget som går att genom-
föra om personalen inte förstår nyttan av design. Eftersom stödet inte är stort 
krävs det att företaget är totalt hängivet idén, samt att designern gör ett skickligt 
arbete.”32 

Designsatsningar kan inte betraktas som någon universalmedicin som får alla 
företag att blomstra. Alla företag som satsar på design är inte lönsamma – och 
det finns företag som inte satsar på design och ändå klarar sig bra. Men på en 
mer aggregerad nivå finns det en klar skillnad mellan designintensiva företag och 
icke designintensiva företag. Design är en faktor bland flera - och det är en ut-
bredd uppfattning bland forskare inom design management att många företag har 
dålig förmåga att utnyttja designens kraft tillräckligt 

Design, innovation och entreprenörskap 
Design hör ihop med innovationer. Om innovationer ses som skapandet av nya 
och förbättrade lösningar för produkter och tjänster så kan design och innovation 
betraktas som mer eller mindre synonyma begrepp. Samtidigt förhåller det sig 
inte så vare sig i praktiken eller i teorin. Innovationsbegreppet är främst kopplat 
till ingenjörsutbildningar och innovationsverksamheten på företag leds oftast av   
ingenjörer och tekniker. Designer och ingenjörer/tekniker representerar olika yr-
keskategorier med helt olika sätt att tänka och olika arbetsmetoder för att finna 
nya lösningar och innovationer. Det handlar dock inte om någon konkurrens eller 
fråga om den ena eller andra gruppen är väsentlig. I stora designprojekt brukar 
relationen oftast vara 1 designer på 10-12 ingenjörer. Det handlar därför snarare 
om att finna former för samverkan och förhållningssätt till design där designen 
får en rimlig roll och kan arbeta på egna villkor utifrån gruppens professionella 
metoder. Att göra detta innebär emellertid också att organisationen i övrigt måste 
anpassa sig till en helhetssyn på brukaren och produkten och acceptera ett kund-
anpassat perspektiv och förhållningssätt.  

––––––––– 
31 Se Kahl och Thorselius 1997. 
32 Ibid sid 1. 
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Svengren33 tar i sin avhandling upp fyra argument för att ta in designer i före-
tagens innovationsprocess: 

 
1. För att åstadkomma en effektivare produktutvecklingsprocess. 
2. För att skapa drivkrafter till innovation. 
3. För att få mer målgruppsanpassade produkter som utgår från användar-

situationen. 
4. För att få lättare identifierbara produkter med egen identitet som inte 

försvinner i mängden. 
 
Innovation och entreprenörskap hänger samman såtillvida att entreprenören kan 
ses som den kommersiella förverkligaren av innovativa idéer. Entreprenörskaps-
forskningen har vuxit kraftigt det senaste årtiondet och forskningen har gått olika 
vägar från att identifiera entreprenörens egenskaper till att studera entreprenöriel-
la aktiviteter och deras förutsättningar. Många undersökningar har visat att ent-
reprenörens drivkraft inte i första hand gäller pengar, utan snarare handlar om att 
skapa något, dvs att själva skapandet står i centrum för entreprenörskapet34. 
Hjorth talar om entreprenörskapet som en lek och om den lekande människan – 
”Homo ludens” snarare än ”Homo economicus” - som grunden för det entrepre-
nöriella skapandet. Hjorth ser också själv kopplingar mellan entreprenören och 
designern; designern kan betraktas en entreprenöriell skapare av nya föreställ-
ningar, koncept och artefakter – om än på något annorlunda villkor än det som vi 
traditionellt förknippar med entreprenörskap. 
 
Om man vill kan man se hela SVID:s projekt ”Design som utvecklingskraft” som 
en entreprenöriell satsning där man söker nya – och utvidgade – gränser för vad 
design och designer kan åstadkomma för att utveckla svenska företag och orga-
nisationer.  
 

 
 

––––––––– 
33 Se Svengren 1995. 
34 Se tex Hjorth 2001. 
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Regeringens och SVID:s 
designsatsning samt vald 

utvärderingsstrategi  
 
 
 

 
 
 

Designsatsningar från regeringens sida är inte något unikt för Sverige. Flera oli-
ka länder både i Europa och Asien gjort statliga satsningar på design. I England 
har Design Council, som grundades 1944 under lång tid fått statliga bidrag för att 
"enhances prosperity and well-being in the UK by demonstrating and promoting 
the vital role of design in a modern economy". Det får för närvarande cirka 7 
miljoner pund eller runt 100 miljoner kronor/år för sin uppgift och för att ” un-
dertakes real-life projects to help UK managers become the best users of design 
in the world”35.  

I Tyskland finns The German Design Council (Rat für Formgebung) som 
grundades på initiativ av det tyska parlamentet 1953 “to meet the growing need 
of the business world for information about design”. Idag är German Design 
Council inriktat på att vara ledande i att kommunicera know-how inom design-
området och hjälper till med att starta olika designprojekt. Den tyska organisa-
tionen är dock, till skillnad från den engelska, huvudsakligen finansierad genom 
privata sponsorer36.  

I Norge, Danmark och Finland finns motsvarande organisationer som SVID. 
Norsk Designråd har haft olika föregångare och namn från 1950-talet och framåt. 
2005 utlystes ett designår i Norge och därefter har stödet till organisationen för-
dubblats.  På hemsidan talar man om design som ”Et konkurransefortrinn for næ-
ringslivet” och säger att ” Den harde internasjonale konkurransen og kundenes 
økte krav til kvalitet, brukervennlighet og utseende, understreker betydningen av 
design når produkter skal utvikles og profileres. Design benyttes for å skape fort-
rinn for ellers helt like produkter. Det må være en grunn til at finske mobiltelefo-
ner brukes av så mange”37. Design är således i det här perspektivet starkt kopplat 

––––––––– 
35 Se Designcouncils hemsida  www.designcouncil.org.uk 
36 Se hemsidan www.german-design-council.de  
37 Se  hemsidan www.norskdesign.no  



 39

till den internationella konkurrenskraften. Den norska regeringen har också under 
våren 2006 klargjort att man tänker satsa på ett ”naeringsrettet designpakke” som 
man tror kommer att få betydelse för den norska näringslivets lönsamhet och 
konkurrenskraft38. Den norska regeringen har under 2006 anslagit drygt 50 mil-
joner kronor för att stödja projekt som motsvarar Design som konkurrenskraft – 
vilket motsvarar cirka 4 gånger så mycket som den svenska regeringen om man 
fördelar anslagen per invånare39. 

Dansk Design Center (DDC), har till uppgift att främja god design inom när-
ingslivet och samhället i övrigt, samt verka för dansk design internationellt. Det 
har liknande mål och strategier som SVID. Man säger tex att ”Dansk Design 
Centers overordnede mission er at oge Danmarks konkurrenceevne” och att man 
”Dansk Design Center arbejder for at øge brugen af design i dansk erhvervsliv, 
brande dansk design internationalt og skærpe den brede offentligheds interesse 
for design.”40 DDC har dessutom centrumverksamheten som fungerar som en 
kombination av designmuseum/utställningslokal och centrum för nätverk och 
olika aktiviteter. Danska regeringen har också gett DDC relativt omfattande me-
del för näringslivsaktiviteter totalt sett nästan 40 miljoner kronor för 2006 vilket 
motsvarar knappt 3 gånger så mycket som de svenska medlen för samma år om 
man fördelar anslagen per invånare41.  

Finland har som ambition att ”vara världens bästa användare av design”. År 
2000 formulerade en rad aktörer på designområdet en gemensam målsättning om 
att göra finskt näringsliv till bäst i världen i att använda design. I 2003-2005 
genomfördes på likartat sätt som i Sverige ett designutvecklingsprogram – dock 
med en ram på 30 miljoner euro dvs närmare 300 miljoner kronor, varav hälften 
finansierades av näringslivet. Det som utmärker Finland är att man mer än något 
annat av de nordiska länderna betonar samarbete med universitet och olika fors-
kare. Man vill skapa ett sammanhängande ”design research center”42 där ett 100-
tal forskare och flera olika forskningsinstitutioner ingår. De finska satsningarna 
är i mindre grad finansierade av regeringen och i högre grad av näringslivet. To-
talt anslog regeringen för 2006 drygt 20 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 
hälften av den svenska regeringens satsning för samma period om man fördelar 
anslagen per invånare43. 

I andra världsdelar har bland annat Nya Zeeland44 haft särskilda designsats-
ningar. Nya Zeeland anslog regeringen 2003 12,5 miljoner dollar dvs cirka 100 
miljoner kronor till särskilda satsningar inom designområdet. Satsningarna hade 

––––––––– 
38 Se Norsk designråds hemsida (ovan) samt länkar till näringsdepartementets hemsida. 
39 Uppgifter från internt material som erhållits via SVID. 
40 Se Dansk Design Centers hemsida www.ddc.dk  
41 Uppgifter från internt material som erhållits via SVID. 
42 Denna sammanfattning bygger på en kombination av Design Forum Finlands egen hemsida 

www.designforum.fi  samt en ingående beskrivning av den finska satsningen på Norsk designråds 
hemsida (se ovan). 

43 Uppgifter från internt material som erhållits via SVID. 
44 Se ITPS-rapporten av Kolmodin och Pelli. 
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liksom de flesta andra som mål att ”bygga ökat värde genom design” och kom 
från näringsdepartementet45.  

Den svenska satsningen befinner sig således i ett flöde av designinsatser från 
samhällets sida – designinsatser med likartade motiv och förhoppningar om att 
de ska gynna det egna landets industri. I det här kapitlet diskuteras först den 
svenska satsningens karaktär. Därefter diskuteras alternativa förhållningssätt till 
utvärdering och den kombination av utvärderingsstrategier som jag valt att arbeta 
med i det här projektet. 

Den svenska designsatsningens bakgrund 
Ett projekt karakteriseras enligt de flesta projektledningsböcker av att det har så-
väl en tydlig födelse som död. Den officiella födelsen förknippas med när beslut 
fattas om att tilldela projektet ekonomiska medel och slutet – eller döden – infal-
ler när dessa pengar tar slut och ska rapporteras. I verkligheten pågår dock ett 
mer eller mindre långt bakgrundsarbete innan födelsen. Och i bästa fall dör inte 
projektet, dess arbetssätt och idéer, samtidigt som de avsatta projektmedlen upp-
hör. En förhållandevis vanlig utveckling är snarare att lyckade projekt till vissa 
delar övergår i mer eller mindre reguljär verksamhet, dvs. projektet blir som ett 
experimentstadium till en ordinarie levande verksamhet.  

Projektets officiella tidsperiod är 2003-2005, dvs. 3 års tid. Ett sätt att datera 
starten är att börja hösten 2001, då SVID genom dåvarande näringsminister 
Björn Rosengren fick veta att regeringen var intresserad av att göra särskilda in-
satser inom designområdet. Viljan var att stärka den svenska industrin och att 
visa vad design kan betyda för samhällsutvecklingen. Dessa propåer kom inte di-
rekt som en blixt från klar himmel, utan snarare som ett resultat av de kontakter 
och diskussioner som funnits mellan SVID och regeringen en längre tid. Andra 
länder – som tex England och Danmark – hade ju redan tidigare gjort stora sats-
ningar på design för att stärka det egna landets konkurrenskraft. Dessutom plane-
rade flera länder i både Europa och Asien sådana åtgärder. Design har av såväl 
forskare som politiker kommit att betraktas som en av de avgörande faktorerna 
för att kunna bibehålla konkurrensläget i ett land med höga lönekostnader46. 

Våren 2002 arbetade SVID i samarbete med föreningen Svensk Form med att 
utarbeta ett nationellt handlingsprogram – en skrift omfattande cirka 50 sidor och 
ett 20-tal olika projektförslag som presenterades för regeringen på försommaren. 
Skriften fick titeln ”Nationellt program för design som utvecklingskraft inom 
näringsliv och offentlig verksamhet”. Den 19 juni 2002 beslutade regeringen om 
”ett bidrag till SVID om 1 000 000 kronor för att i samarbete med Föreningen 
Svensk Form vidareutveckla en handlingsplan och presentera idéerna till ett slut-
ligt förslag till nationellt program på temat ’Sverige ger omtanken form’ ”.  Bi-

––––––––– 
45 Se New Zeeland Trade & Enterprise hemsida www.nzte.govt.nz   
46 Se tex Olson et al 1998, Jordan 2002, Bruce och Bessant 2002,  Press och Cooper 2003, Von 

Stamm 2003 mfl. 
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draget avsåg medel för att utarbeta en mer långsiktig plan och program för insat-
ser. I november fick man signaler som tydde på att det skulle bli en treårig sats-
ning under 2003, 2004 och 2005. 

Regeringsbeslutet och dess innebörd 
Några månader senare - den 13 februari 2003 – kom det officiella regeringsbe-
slutet. Regeringen beviljade då SVID 20 miljoner kronor för det första av tre år. 
Därefter har regeringen beviljat 20 miljoner kronor per år under tre år. Reger-
ingsbeslutet den 13 februari 2003 är formulerat på följande sätt 

Regeringen beviljar Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) bidrag 
till delfinansiering av det nationella programmet ”Design som ut-
vecklingskraft för näringsliv och offentlig verksamhet” med 20 
miljoner kronor. Bidraget avser de delar inom programmet som 
avser näringslivsområdet, manifestation /marknadsföring samt or-
ganisation. De projektförslag inom näringslivsområdet som har 
särskild potential att utveckla och stärka konkurrenskraft och bi-
dra till hållbar tillväxt i små- och medelstora företag skall priori-
teras.  

 - - - 

Näringslivets medverkan i genomförandet och finansieringen av 
projekten inom ramen för programmet skall säkerställas. Projek-
ten bör om så är möjligt kopplas till nuvarande regionala tillväxt-
avtal och kommande regionala tillväxtprogram samt EG:s struk-
turfondsprogram. Delfinansiering via EG:s strukturfondsprogram, 
särskilt målen 1, 2 och 3, bör eftersträvas. Det nationella pro-
grammets bidrag till finansiering i projekten får inte överstiga 50 
procent. 47 

 
Några saker är värda att särskilt notera när det gäller satsningen: 
 
 Designåret 2005 - det bland allmänheten mest kända projektet - utgör en del 

av den nationella satsningen. Utvärderingen av designåret ingår emellertid 
inte i det utvärderingsuppdrag som Växjö Universitet sökt och fått. "Design 
som utvecklingskraft" har (exkl kampanjkontoret för Designåret) erhållit 17 
mkr/år eller totalt 51 mkr i stöd.  

 
 Det statliga bidraget omfattar de delar inom programmet som avser närings-

livsområdet. Detta innebär att de projekt som var mer direkt kopplade till 
kommunal och statlig verksamhet – och som i det nationella programmet ut-

––––––––– 
47 Regeringsbeslut I 1 2003-02-13 N2003/989/NL 
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gjorde cirka hälften av samtliga program – prioriterats ner i det statliga eko-
nomiska stödet.  

 
 Kopplingen ”design och konkurrenskraft” samt ”design och hållbar tillväxt i 

små och medelstora företag” ska prioriteras. 
 
 Det finns ett uttalat krav om motfinansiering från andra parter (dock ej nöd-

vändigtvis företagen utan också regionala medel och EU:s strukturfondspro-
gram) med minst 50% av kostnaderna. 

 
 Ett annat krav som ställdes i samband med besluten är att programmet ska 

utvärderas. 
 
Denna skrift är en sammanfattande utvärdering av vad regeringen fått för sina 
satsade medel exklusive designåret, och med fokus på de 9 nationella projekten. 

Några reflektioner kring hur målen anges i 
regeringsbeslutet 
I regeringsbeslutet den 13 februari 2003 anges bland annat att 
 
- Aktiviteterna har valts ut för att utgöra goda förebilder för Sveriges förmåga 

till tillväxt och innovation.  
- Insatserna skall leda till konkreta, attraktiva varor, tjänster och miljöer.  
- Aktiviteterna innebär ett nytt sätt att medvetet kombinera industriell och 

kommersiell utveckling med konstnärlighet och användbarhet för alla.  
- Områden som berörs är både näringsliv, samhälle, kultur, forskning och ut-

bildning.  
- De projektförslag inom näringslivsområdet som har särskild potential att ut-

veckla och stärka konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i små- och 
medelstora företag skall prioriteras. 48     

                 (utvärderarens kursivering) 
 
Programmet ska alltså vara inriktat på ”goda förebilder” dvs. något som andra 
företag kan inspireras av. Detta har i sig implikationer för utvärderingen eftersom 
förebilderna kommer att ”tillverkas” under perioden – men i vilken mån de 
kommer att fungera som förebilder blir egentligen inte möjligt att mäta förrän ef-
ter periodens slut när de förhoppningsvis fungerat som sådana. Men även detta är 
svårt att mäta och uttala sig om – ty inspiration får de flesta från flera olika håll 
och i vilken utsträckning vissa projekt kommit att fungera som förebilder kan 
endast i enstaka fall entydigt klarläggas. Vad man som utvärderare emellertid 
kan uttala sig om är huruvida inblandade aktörer anser att man i de olika riskpro-

––––––––– 
48 Regeringsbeslut N2003/989/NL 
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jekten har lyckats ta fram något som verkar kunna bli förebilder eller inte – och 
deras bedömning av vad som lyckats eller inte. 

Vidare är det klart att förebilderna ska vara kopplade till ”tillväxt och innova-
tion”. Tillväxten mäts i ekonomiska termer och bör i de här fallen kunna kopplas 
till nya produkter och/eller tjänster eller ökade marknadsandelar. En del av ut-
värderingen bör därför gå ut på att identifiera nya produkter och ökad tillväxt. Ett 
problem här är emellertid också det korta tidsperspektivet. Produkterna kommer 
inte att kunna hinna ut på marknaden inom ramen för projekttiden. Vad som kan 
göras är därför enbart att identifiera antal nya produkter och mot bakgrund av de 
projektmedverkande spekulera om tänkbara eller troliga effekter. 

Ordet ”konkurrenskraft” är centralt. Projektförslagen som har ”särskild poten-
tial att utveckla och stärka konkurrenskraft” skall prioriteras. Kontakter med när-
ingsdepartementet – som i viss mån kan ses som uppdragsgivare för utvärdering-
en även om beställningen kommit från SVID – har gett vid handen att det man 
från departementets sida vill veta och i görligaste mån kunna utläsa från utvärde-
ringen är i vilken utsträckning de satsade medlen har lett till en ökad konkur-
renskraft för svenskt näringsliv som står i proportion till de insatser man gjort. 

Målet och inriktningen mot ”konkreta, attraktiva varor, tjänster och miljöer” 
innebär en inriktning som på sätt och vis underlättar identifiering och mätning. 
Hur många nya varor, tjänster och miljöer har tillkommit kan ses som en central 
fråga för utvärderaren när projektet ska leda till konkreta och därmed iakttagbara 
konsekvenser i form av varor, tjänster eller miljöer. Problemet är emellertid att 
produktutvecklingen i flera branscher som man arbetar med har ett tidsperspektiv 
som klart överstiger de 3 år som satsningen pågått (och där förberedelserna för 
projekten tagit en del av tiden). Samtliga konsekvenser är därför omöjliga att ut-
värdera. I bästa fall kan tillräckligt många intressanta produkter, tjänster och mil-
jöer identifieras för att motivera satsningen.  

Ett annat sätt att karakterisera projektaktiviteterna är att – som i ovan nämnda 
skrivelse - säga att de innebär ”ett nytt sätt att medvetet kombinera industriell 
och kommersiell utveckling med konstnärlighet och användbarhet för alla”. Det 
kommersiella perspektivet ska kombineras med det konstnärliga och med ett 
funktionsperspektiv där ”alla” ryms dvs. det finns en funktionsideologi bakom 
projekten som anknyter till det som startade i handikapprörelsen och som idag 
talas om i termer av ”inclusive design” eller ”design för alla”. Detta perspektiv är 
lika mycket en politisk strategi och viljeinriktning som en rent kommersiell be-
dömning – även om det kan tolkas som en sådan också.  

Sist i regeringsskrivelsen sägs att ”De projektförslag inom näringslivsområdet 
som har särskild potential att utveckla och stärka konkurrenskraft och bidra till 
hållbar tillväxt i små- och medelstora företag skall prioriteras”. För utvärdering-
en innebär detta att jag försökt identifiera vilka projekt eller delprojekt (ty de 
flesta av de 9 nio projekten består av ett stort antal delprojekt) som verkar ha så-
dan potential för att sedan beskriva denna potential och de bedömningar som in-
gående parter gör av vad det innebär om potentialen kan realiseras samt deras 
bedömningar av möjligheten till sådant realiserande.  
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SVID:s operationalisering av målen – och 
problematiken med den  
Både för de olika delprojekten var för sig och för den samlade satsningen finns 
flera olika mål angivna. Karaktären på dessa mål är av flera olika slag – och ty-
värr inte alltid konsistenta mellan de olika delprojekten: 

Dels finns mer allmänna mål för satsningen som helhet och för de olika del-
projekten. För de olika delprojekten skiljer sig emellertid sättet på vilket de all-
männa målen är angivna ganska mycket från projekt till projekt. 

Dels har SVID efter samråd med ITPS både för den samlade satsningen och 
för de olika projekten. Operationaliseringarna är gjorda så att man ska skilja mel-
lan aktivitetsmål (dvs vad som ska göras, tex ett visst antal studiecirklar, antal fö-
retag som ska nås, antal  utbildningssatsningar som ska genomföras etc.) och re-
sultatmål (vad man ska ha åstadkommit, tex. tex. 20 nya koncept av konsument-
varuförpackningar, 400 personer kompetensutvecklade, 4 företag som profilerat 
sig internationellt, etc.). I praktiken tillämpas det emellertid inte konsekvent för 
alla projekten. 

 SVID säger i skrivelse till regeringen december 2003 att man efter samråd 
med ITPS (Institutet för Tillväxtpolitiska Studier) beslutat att, i tillägg till de pro-
jektspecifika målen, använda följande övergripande mål:   

Det övergripande målet för näringslivsprojekten är att öka antalet 
”designmogna” företag i Sverige, dvs. företag som förstår att och 
hur de kan använda design som en metod för att stärka sitt utveck-
lingsarbete.49  

Dessutom har man valt att konkretisera hela satsningen genom att ange 5 fem 
mål som ska vara gemensamma för samtliga projekt. Dessa är att 
 
- 350 företag har varit delaktiga i projekten under minst 2 månader under 

2003-2005  
 

- 40 kommuner eller kommunala bolag har varit delaktiga i projekten under 
2003-2005 

 
- 300 företag har genom projekten fått fram förslag i form av designkoncept 

under 2003-2005. 
 

- 50 företag har genomfört konkreta utvecklingsprojekt med hjälp av design-
metodik före 2006. 

  
- 200 studenter ges yrkespraktik under minst 7 veckor inför framtida roller 

som utförare eller köpare av design, genom arbete i kompetensblandade 
grupper inom projekten under 2003-2005” 50.   

––––––––– 
49 SVID:s skrivelse till näringsdepartementet 1 dec 2003 sid 6 
50 Ibid sid 7 
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Som framgår av bilaga 1 har dessa mål uppnåtts med råge. Problemet med de 
operationaliserade aktivitets och resultatmålen är emellertid att de inte säger så 
mycket om effekterna av satsningen. De anger snarare om man lyckats genomfö-
ra de aktiviteter man tänkt och nått det antal företag och personer mm som man 
avsett. Men om det verkligen lett i riktning mot det mer övergripande målet ökad 
konkurrenskraft – det säger de operationaliserade målen tyvärr inte så mycket 
om. 

Mer allmänna mål och syften som anger inriktningen på satsningen finns ock-
så formulerade för vart och ett av de olika delprojekten. För några – men inte alla 
projekten – talar man om effekter eller kunskapsmål (tex ”tjänstedesign accepte-
rat som kompetensområde”, ”utbildningen ska stärka utvecklingsförmågan”). 
Beskrivningen av vart och ett av de nio olika projekten har tyvärr inte samma ka-
raktär, även om beskrivningarna är insatta i samma mall med samma rubriker.  

Det finns minst tre problem med projektmålen och sättet på vilket de mer 
konkreta målen är formulerade. 
1. Formuleringarna är inte konsistenta mellan projekten. Allmänna korta 

sammanfattande syftesbeskrivningar finns för några, men inte alla projekten. 
Flertalet - men inte alla - projekten har aktivitetsmål och resultatmål formu-
lerade. Effektmål finns på några men inte flertalet. Det som står under rubri-
ken ”kunskapsmål och utvärderingsform” har dessutom mycket olika karak-
tär för de olika projekten. Allmänna och konkreta mål blandas dessutom 
ibland i samma stycke. 

2. Formuleringarna är inte konsistenta över tiden. De målformuleringar som 
levererades i samband med den första skrivelsen till näringsdepartementet 
har senare reviderats. Detta har i och för sig inneburit en förbättring i vissa 
avseenden. Efter samråd med ITPS har man valt att gör konkreta mål för 
samtliga delprojekt. Detta har säkert varit bra för arbetet, men ur utvärde-
ringssynpunkt är förändringar i målsättningen inte så bra.  

3. De är antingen för allmänna för att utvärderas eller för konkreta för att 
vara intressanta. Detta är det ur utvärderingssynpunkt största bekymret. De 
allmänna målen är oftast intressanta, men, vilket ITPS också påpekat i sina 
kontakter med SVID, omöjliga att utvärdera. De operationaliserade aktivi-
tets- och resultatmålen har emellertid kommit att bli så konkret formulerade 
att de för mig som utvärderare ter sig helt otillräckliga för att kunna avgöra 
vad satsningen lett till och om den kan anses lyckad eller ej. Det är ju frågor 
om konkurrenskraft, ökad designmognad och utvecklingssatsningar som 
rotts iland som är betydelsefulla – inte om ett visst antal företag deltagit i 
visst antal aktiviteter etc. eller har viss inställning till projektarbetet.  

 
Slutsatsen har blivit att målen utgör en nödvändig men otillräcklig grund för ut-
värderingen. Fokus för själva utvärderingen bör snarare ligga i mellanrummet 
mellan de allmänna målsättningarna och de (alltför) konkreta aktivitets- och re-
sultatmålen. Den praktiska konsekvensen av ovanstående kritik blir att alternati-
va utvärderingsstrategier måste utarbetas. 
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Tänkbara alternativa utvärderingsstrategier 
Utvärderingar brukar av nationalekonomer grovt sett indelas i följande 51 
 
 Måluppfyllelseutvärderingar. Här är grundfrågan: Har angivna mål för 

projektet uppnåtts? Vilken grad av måluppfyllelse har uppnåtts? En sådan 
fråga kräver inget "alternativtänkande" men att målen formuleras så att man 
kan jämföra mål och uppnådda resultat. Målen kan vara av både kvantitativt 
och kvalitativt slag, men för att framgångsrikt kunna genomföra en bra så-
dan utvärdering krävs välspecificerade mål för verksamhetens resultat. I 
denna typ av studie fokuseras på den faktiskt genomförda verksamheten och 
dess resultat.  

 
 Effektutvärderingar. Dessa inriktar sig på vad som åstadkommits i relation 

till minst ett givet alternativt "handlingsalternativ", där den alternativa 
”handlingen” mycket väl kan vara ”passivitet” eller nollalternativ. Man kan 
också jämföra med andra intressanta alternativa handlingsstrategier. Man 
frågar sig tex ”Vilket var det mest realistiska (eller intressanta) alternativet 
till att göra som man har gjort?”  En effektanalys tar sikte på att klargöra 
skillnader mellan det förlopp som B gett och det förlopp som A skulle ha 
gett, exempelvis (och viktigt) i fråga om graden av måluppfyllelse i olika 
avseenden. Effektutvärderingar kan vara centrala av det skälet att det kan 
visa sig att de angivna målen uppnåtts, men att effekten ändå inte är särskilt 
stor eller omvänt. 

.  
En effektutvärdering behöver inte innebära ambitiösa mätningar (med "kon-
trollgrupper" eller motsvarande) utan kan begränsas till att innebära en kri-
tisk analys av frågor som: Är den observerade måluppfyllelsen större (eller 
"bättre") än den som skulle ha uppnåtts om de studerade verksamheterna 
inte hade initierats? Vad som behövs är en kritiskt prövande diskussion om 
tänkbara alternativ att relatera till. 
 
Effektutvärderingen kan inkludera tänkbara "bieffekter", d.v.s. effekter på 
annat intressant än valda målindikatorer, exempelvis kostnadseffekter. Kan-
ske inkluderar effekterna "ökad måluppfyllelse" med avseende på utpekade 
mål och ökade kostnader.  
 

 Effektivitetsutvärdering (eller en "cost-benefit-analys"). När man på ett 
systematiskt sätt försöker relatera "positiva" effekter till "negativa" sådana 
brukar man tala om en "effektivitetsutvärdering". Det ligger mycket nära 
vad som också benämns som en "input-output-analys". Här försöker man att 
inte enbart titta på effekterna, utan också relatera insatser och effekter till 
varandra för att studera relationen mellan dem. 

 

––––––––– 
51 Se Delander och Niklasson 1987 där de presenterar denna indelning. 
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 Implementeringsutvärdering eller processutvärdering. Här inriktar man 
sig mot besluts- och genomförandeprocesserna i sig själva, snarare än resul-
taten och effekterna. Det handlar om att genomföra en kritisk analys av det 
sätt på vilket det valda handlingsalterantivet - beslutet att satsa på detta - har 
genomförts". Implementeringsutvärderingar studerar därför hur verksamhe-
tens besluts- och genomförandeprocesser varit beskaffade, hur de har funge-
rat och hur de eventuellt skulle kunna förbättras. Implementeringsutvärde-
ringar kan ofta ha ett lärandeperspektiv som grund. Det kan handla om så-
dant som att roll- och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer varit oklar 
eller problemskapande, bristfälliga informationssystem etc. En sådan utvär-
dering kan utmynna i förslag till förbättringar av det sätt på vilket verksam-
heten bedrivs och är organiserad.  

 
Niklasson menar att fria kombinationer av olika utvärderingsstrategier ofta kan 
rekommenderas52, eftersom man då kan anpassa sig till de speciella – kontextuel-
la – omständigheterna för de projekt som ska utvärderas. Nedan följer först några 
allmänna reflektioner inför den aktuella utvärderingssituationen och därefter en 
genomgång av hur utvärderingsarbetet inriktats i relation till ovanstående indel-
ning. 

Allmänna reflektioner innan 
utvärderingsstrategierna fastställdes 
”Som man frågar får man svar” heter ett gammalt ordstäv som i högsta grad gäll-
er för både forskning och utvärdering. Frågeställningarna och deras karaktär är 
grunden för vilken typ av svar som kan ges. Några frågeställningar – eller ”und-
ringar” som Asplund53 i stället talar om – har framstått särskilt tydligt under hela 
utvärderingens gång. Dessa kan (och bör) utgöra grund för fortsatt forskning om 
design och dess betydelse för konkurrenskraften – ett område där det behövs för-
djupad kunskap om olika samband och deras karaktär. Det är frågor som inte kan 
besvaras fullt ut i ett utvärderingsprojekt av den här storleken, utan som snarare 
kräver flera olika forskningsprojekt. Inte desto mindre är det frågor som inte helt 
kan undvikas i samband med en utvärdering.  

Karaktären på satsningen och på effekterna – en intressant 
framtida forskningsfråga snarare än utvärderingsfråga inom 
ramen för detta projekt! 
Vad har den här satsningen handlat om? Den frågan har hela tiden varit central.  
Föreställningen om design som form och estetik i kombination med funktion och 
produktion (en föreställning som för övrigt också finns bland många forskare och 

––––––––– 
52 Rekommendation vid personliga samtal och rådgivning angående projektets utvärderingsstrategi 
53 Detta är grunden för Johan Asplunds berömda resonemang i ”Om undran inför samhället”.  
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skribenter i ämnet54) mer eller mindre ställs på huvudet i den här satsningen. Här 
handlar det inte om en mer subtil definition av design - som tex. att design inte 
bara omfattar form utan även lukt, ljud och känsel mm. I stället handlar det om 
helt nya dimensioner av influenser från designer och designprocessen - influen-
ser som projektledningen menar gynnar det svenska näringslivet och samhällsut-
vecklingen. 

I flera av projekten uppträder designerna som förändringsagenter i organisa-
tionerna och de sammanhang de befinner sig i. Att utröna karaktären av sats-
ningen och beskriva det sätt på vilket projekten påverkat inte bara kvantitativ 
utan också kvalitativ tillväxt, dvs. effekterna av satsningen har jag sett som en 
viktig men inte helt enkel uppgift.  

Uppgiften har den karaktären att den kan besvaras på flera olika nivåer och är 
både teoretiskt och praktiskt intressant. Den kan därför ses som en långsiktig frå-
geställning som är en del av det grundläggande vetenskapliga samtalet55 om de-
signen och dess betydelse för samhälle och näringsliv. Förhoppningsvis är det en 
frågeställning som kan bli föremål för fortsatta forskningsprojekt. Det är en an-
gelägen fråga – som dock ligger utanför ramen för detta utvärderingsuppdrag – 
att frågan om designforskningens plats i forskarvärlden samt medel för den löses 
på ett tillfredställande sätt.  

Problemen med de operationaliserade målsättningarna – för 
svåra eller för ointressanta som utgångspunkt 
En annan viktig uppgift har varit att anknyta till de mål som satts upp. Hur har de 
olika projektmålen uppfyllts?  

I enlighet med regeringens direktiv och i samråd med ITPS har målen för de 
olika projekten formulerats så att de ska kunna utvärderas och följas upp. De oli-
ka projekten har angett aktivitetsmål (olika saker som ska göras), resultatmål 
(olika saker man vill uppnå) och effektmål (vad som ska åstadkommas via pro-
jektet). Aktivitets- och resultatmål är mycket konkret definierade. Ofta, men inte 
alltid, gäller det också effektmålen.  

Ett problem i samband med målanalysen är emellertid att de operationalisera-
de målen har en sådan karaktär att det är mer eller mindre omöjligt att uttala sig 
om satsningen varit lyckad mot bakgrund av dem – samt att de icke operationali-
serade målen är så allmänna att de är svåra att utvärdera. 

Målutvärderingen har därför varit paradoxal. På ett plan har denna uppgift va-
rit enkel, ty målen har i nästan samtliga projekt formulerats så att de är enkla att 
mäta. På ett annat plan har målen varit otillräckliga som grund för en intressant 
utvärdering. Antingen har de varit för allmänna eller för konkreta – och dessut-
om har målen varit inkonsistenta mellan projekten och över tiden.  

––––––––– 
54 Se tex Loewy 1979/2000 och Monö 1997. 
55 Att se vetenskap som en fråga om ett konstant pågående samtal om världen och dess beskaffenhet 

är ett synsätt jag hämtat från bla professor Johan Asplund i hans bok ”Om undran inför samhället”. 
Det är också en vetenskapssyn framträder hos tex  Czarniawska 1998.  
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I utvärderingen har det därför varit viktigt att gå utöver de angivna aktivitets-, re-
sultat och effektmålen. Ty i strävan efter att vara mätbara blir målen ibland lätt 
ointressanta i förhållande till mer övergripande syften.  En kritisk granskning av 
projekten behöver identifiera både intressanta positiva effekter och erfarenheter 
av begränsande karaktär.  Att stanna vid de tidigare operationaliserade målsätt-
ningarna har upplevts som helt otillräckligt. 

Valda utvärderingsstrategier  
Det ideala vore att ha tid att gå in på djupet, eller åtminstone fånga karaktären på 
satsningen och dess effekter när det gäller vart och ett av de 9 nationella projek-
ten och några regionala projekt56. Men eftersom det handlar om nio projekt – där 
vart och ett inom sig har ett stort antal delprojekt – och dessutom olika regionala 
satsningar är det omöjligt att inom given tidsram ha en sådan ambition. Samtidigt 
är det önskvärt att som utvärderare skaffa sig en bild av karaktären av satsningen 
för att kunna uttala sig om och identifiera intressanta effekter. I samråd med den 
vetenskapliga referensgruppen har därför följande kombinationsstrategi valts:  

 
0. Enkel analys av måluppfyllnadsgraden för de av SVID operationalise-

rade målen. 
1. Studiebesök, enskilda intervjuer och fokusgrupper för ett urval av de 

olika projekten. 
2. Enkäter till medverkande företag och organisationer.  
3. Enkäter till medverkande designkonsulter.  
4. Analys av satsningen utifrån ett ”riskkapitalistperspektiv”.  
5. Partiell implementeringsutvärdering. 
 

De olika strategierna – eller metoderna – motiveras och diskuteras mer ingående 
i den följande texten.  

Ytterligare två separata – men relaterade - utvärderingar  
Dessutom har ytterligare två strategier varit väsentliga, nämligen användandet av 
studentuppsatser samt genomförandet av en parallell licentiatavhandling:  
 

• Under såväl 2004 som 2005 har studenter vid Växjö och Stockholms 
universitet skrivit magisteruppsatser i anslutning till de nationella pro-
jekten. 7 av de 9 projekten har haft en eller flera studentgrupper som 
samlat in empiriskt material som jag som handledare fått ta del av. Någ-
ra uppsatser kommer att i redigerat skick ges ut i en separat skrift som 
kan ses som en del i den samlade utvärderingen – även om uppsatserna 
givetvis gjorts utifrån studenternas egna utgångspunkter och inte haft 
utvärderande utgångspunkter innebär de en intressant dokumentation av 

––––––––– 
56 De olika projekten som satsningen omfattat presenteras mer ingående i nästa kapitel. 
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vad som hänt och antydningar om olika slags resultat som kommenteras 
utifrån en mer allmän akademisk utgångspunkt. 

 
• Ytterligare en väsentlig del i utvärderingsstrategin har varit att låta en 

doktorand utarbeta en självständig licentiatavhandling i anslutning till 
något eller några av projekten. Avhandlingen ska ha den akademiska 
friheten som innebär att nya, icke förväntade, aspekter på arbetet upp-
märksammas – något som är ett krav för en akademisk avhandling. Av-
handlingen beräknas bli klar 2008. 

 
Eftersom de två sistnämnda delarna i utvärderingsarbetet kommer att presenteras 
separat diskuteras de inte mer i denna rapport. Nedan redogörs i stället för de ti-
digare nämnda strategierna ovan och hur de genomförts. 

Strategi 0: Analys av måluppfyllnadsgraden för de av SVID 
operationaliserade målen 
Att analysera de uppsatta målen och i vad mån de uppfyllts upplevdes inled-
ningsvis som mycket viktigt. Ursprungligen såg jag det som min centrala uppgift 
som utvärderare att sammanställa och analysera i vad mån de ursprungligen an-
givna målen har uppnåtts samt att analysera olika avvikelser. Vilka avvikelser 
förekommer och vilken karaktär har dessa avvikelser57? Vad har inte uppnåtts 
och vad har eventuellt tillkommit utöver målen? 

Samtidigt kände jag redan från början en stor frustration inför denna uppgift. 
Frustrationen berodde på att jag upplevde de operationaliserade målen som rela-
tivt ointressanta (se texten ovan). Varför ägna tid och kraft åt att mäta om det 
man anser ointressant att mäta? Det kändes som att sila mygg och svälja kame-
ler. Då enkätanalyserna i stället visade sig vara desto mer intressanta ändrade jag 
i samråd med SVID fokus i slutskedet. Eftersom SVID själva löpande redovisat 
en uppföljning av målen till sin styrelse valde jag att be SVID att göra en sam-
manställning av de ekonomiska resurserna och uppnådda kvantitativa resultat för 
de olika projekten. Denna sammanställning har genomförts av SVID i samråd 
med mig bifogas som bilaga (se bilaga 1). Strategin har därför tagit så lite resur-
ser från mig som utvärderare att jag slutligen kommit att kalla den ”strategi 0”.  

Strategi 1: Fokusgrupper och enskilda intervjuer och 
studiebesök kopplade till fem av de nio projekten 
För att få en mer kvalitativ bild av projekten har jag använt en kombination av 
studiebesök, deltagande observation, intervjuer och fokusgrupper. Fokusgrupps-

––––––––– 
57 Såväl positiva som negativa avvikelser kan ju förekomma. Vissa projekt – eller delar av projekt – 

kan ha utvecklats över förväntan medan andra haft svårt att nå fram till mål. Huruvida man nått 
fram till angivna mål eller ej hänger ju dessutom samman med hur optimistisk man varit i själva 
målangivelsen. Ytterligare en uppgift har varit att kritiskt granska de uppgifter som ställts till förfo-
gande. 
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metoden58 har använts för några av projekten som därigenom kunnat analyseras 
mer kvalitativt avseende mönster, förhållningssätt och attityder hos företag och 
medverkande parter. Från början var avsikten att systematiskt genomföra och be-
arbeta fokusgruppsmaterialet för att finna kvalitativa mönster dvs. någon form av 
”grounded theory inspirerad” analys59. Svårigheterna att kunna samla fokusgrup-
per med samtliga de företag jag hade önskat i kombination med den tid som stod 
till förfogande gjorde emellertid att jag valde att efter hand ändra strategi. I stäl-
let för att se fokusgrupperna som grunden och enkäterna som komplement börja-
de jag göra tvärtom. Fältbesöken, fokusgrupperna och samtalen med projektle-
darna blev ett nödvändigt komplement och underlag till såväl utformningen av 
enkäterna som analysen av dem.  

Totalt har 8 bandinspelade fokusgrupper genomförts (se bilaga 4 för en för-
teckning). Utöver dessa har ett dussintal enskilda intervjuer och företagsbesök 
genomförts antingen för att komplettera fokusgrupperna eller då bortfallet vid 
någon speciell fokusgrupp blivit så stort att den måst ersättas med enskilda inter-
vjuer60. Jag har dessutom deltagit på några olika konferenser och på två mässor: 
Medicinska mässan i Stockholm november 2005 och Elmiamässan i Jönköping i 
oktober 2005 där företagen ställt ut produkter som tagits fram inom ramen för 
satsningen. Jag har då haft möjligheter att både se och läsa om resultatet och 
samtala med de medverkande företagen. 

Strategi 2: Enkäter (utifrån nya utvärderingskriterier) till 
samtliga medverkande företag och organisationer. 
Eftersom existerande mål befunnits helt otillräckliga har ett antal nya kvantitati-
va kriterier tagits fram för utvärderingen – kriterier som ligger i mellanrummet 
mellan de övergripande kvalitativa kriterierna och de tidigare diskuterade akti-
vitets och resultatmålen. Vid utarbetandet av dessa kriterier har jag utgått från 2 
olika utgångspunkter: 

1. De kriterier som tidigare använts av forskare i andra länder för liknande 
arbete – framförallt de studier som genomförts för Design Council i 
England.   

2. De uppfattningar om vad som verkar vara intressanta resultat som jag 
fått genom mina studiebesök, fokusgrupper och samtal med projektle-

––––––––– 
58 Fokusgrupp är en gruppintervju som fokuseras kring en eller några få frågeställningar och där del-

tagarna kan bygga på varandras svar och tillsammans samtala kring en given frågeställning tex 
”Hur har det här projektet fungerat? Vad har det gett oss?”. Metoden används framförallt inom 
marknadsföringsundersökningar eftersom den ger goda kvalitativa svar med förhållandevis ringa 
arbetsinsats. Se tex Bring 1999. 

59 Se tex. Ulla Johansson 1998. Kapitel 1. 
60 Tre planerade fokusgrupper fick inställas. Detta ter sig inte är så konstigt med tanke på att företa-

gen är spridda över landet och deltagandet därför ofta kräver att företagsledaren avsätter en hel dag. 
Om det tex avser erfarenheterna från ett projekt där man i vissa fall fått sammanlagt 10 arbetstim-
mars designarbete så är det naturligt att jag som utvärderare inte kan kräva att de ställer upp på ut-
värderingen. De företag som nått särskilt goda resultat har jag emellertid till mycket stor del varit i 
kontakt med antingen via fokusgruppsamtal eller enskilt studiebesök och intervju. 
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darna och som antytt vissa mönster som jag via enkäten kunnat få be-
kräftade. 

De kriterier som valts – och som i sin tur bildat utgångspunkt för ett frågebatteri 
med 12 huvudfrågor (se bilaga 2) - är följande:  
 
Kriterium 1:   Ökad omsättning och/eller vinst 
Kriterium 2:  Reducerade kostnader 
Kriterium 3: Nya produkter och förbättrad kvalité på existerande produkter 

och service 
Kriterium 4:  Förbättrad konkurrenskraft/starkare marknadsposition 
Kriterium 5: Förbättrad intern/extern kommunikation 
Kriterium 6:  Förbättrad image av företaget/organisationen och dess 

produkter eller tjänster 
Kriterium 7:  Ökat antal arbetsplatser 
Kriterium 8: Övriga identifierade effekter  
 
Utöver ovanstående effektivitetsinriktade kriterier har jag också lagt till några 
frågor som jag fann intressanta mot bakgrund av egna och studenternas kontakt 
med projekten. En fråga handlar om huruvida man börjat tänka annorlunda efter 
kontakterna med designerna. Jag har också velat veta om man har haft mycket 
lite eller ingen kontakt med design innan de här projekten och om kontakterna 
kommer att påverka den framtida användningen. Jag har dock försökt undvika 
”allmänna tyckarfrågor” av typen ”är du nöjd med” eller ”tycker du projektet va-
rit bra” etc. I stället har jag velat identifiera mer reella effekter och förändringar i 
sätt att se på design. 

Den webbenkät som utformats mot bakgrund av ovanstående kriterier finns i 
bilaga 2. Den utformades i samråd med konsultföretaget Strateg i Örebro, som 
specialiserat sig på praktisk utformning och hanteringen av webbenkäter. Den 
sändes ut via e-mail som också innehöll en text som var skriven av respektive 
projektledare och som uppmuntrade dem att fylla i enkäten.  

Urval  
När antalet enkäter skulle bestämmas hade jag en totalpopulation som utgångs-
punkt. Jag valde därför att försöka ta med samtliga de företag och organisationer 
som medverkat i utvecklingsprojekt inom 8 av de 9 nationella projekten.  

För det nionde, Sommardesignkontoret, valde jag däremot att skicka enkäten 
till ett geografiskt spritt urval av sammanlagt 66 projekt som medverkat 2004 
och 2005. Orsakerna var dels att projektet sammanlagt involverat fler än 300 
uppdragsgivare och därför skulle dominera undersökningen totalt samt dels att 
en separat utvärdering redan genomförts för åren 2001 tom 2003.  

De regionala projekten var också relativt många vilket fick mig att överväga 
att skicka enkäten till ett begränsat antal av dem, jag valde att ta med samtliga 92 
projekt som inneburit en fördjupad insats. Motivet var att det för det första att det 
inte gjorts någon separat nationell utvärdering av dessa projekt och för det andra 
att SVID var intresserade av ett totalresultat för dem. På så sätt kom jag i februa-
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ri 2006 tillsammans med SVIDs nationella projektledare fram till ett urval om 
349 företag och organisationer.  

När SVID reviderade sin sammanställning över antalet företag, kommuner 
och kommunala organisationer som medverkat i de nationella projekten under 
minst två månader i maj 2006 uppgick summan till 484 företag samt 66 kommu-
ner och kommunala bolag. I den officiella sammanställning av resultatet som 
finns i bilaga 1 och som jag erhållit i maj månad finns därför ytterligare några 
projekt som slutrapporterats efter årsskiftet. I nedanstående figur klargörs hur de 
olika siffrorna hänger ihop: 

Id Projekt 
Antal  
distribuerade
enkäter 

Total- 
population
 maj 2006 

Kommentar till skill-
nad61 

1  ”Anställda och före-
tag i god form” 35 36 Ett projekt avslutades un-

der 2006. 

2 ”Fordonsleverantörers 
konkurrenskraft” 40 38 Två projekt löpte kortare 

tid än två månader 

3  ”Design för export av 
medicinsk teknik” 9 9  

4 ”Design för tjänster” 9 27 

Flera projekt fokuserade 
en gemensam lösning för 
flera företag, och endast 
samordnarna har fått en-

käten. 

5  ”Förpackningen som 
värdeskapare” 60 65 

Projekt har genomförts 
med olika företag i sam-
ma koncern, men endast 

en person per koncern har 
fått enkäten. 

6  ”Design för entre-
prenörskap” 28 3 

De flesta företag har 
medverkat kortare tid än 

2 månader. 

7  ”Sommardesignkon-
toret” 66 352 

Urvalet begränsades pga 
av det stora antalet samt 
en tidigare utvärdering. 

8 
"Design för små och 
stora samhällen – 
Kommundesign" 

6 4 
Två kommuner medver-
kade kortare tid än två 

månader 

9 
”Utemiljön - design 
för den lärande sko-
lan” 

4 6 

Två kommunala organi-
sationer som använt de-

signmetoder togs av 
misstag ej med på adress-

––––––––– 
61 Dessa kommentarer kommer från SVID som också levererat de olika siffrorna. 
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listan för enkäten. 

10 
”Design som utveck-
lingskraft – regionala 
projekt” 

92 0 
Dessa organisationer 

medverkade inte i de na-
tionella projekten. 

 SUMMA 349 540  
Figur 5: Antal enkäter som sänts ut, fördelat på de olika delprojekt samt det totala antalet 
företag, kommuner och kommunala organisationer som medverkat två kalendermånader i 
de nationella projekten, per maj 2006. 

Svarsfrekvens 
Totalt identifierades alltså 349 företag och organisationer som fick varsin webb-
enkät via mail, med ett försättsblad från respektive projektledare som på ett mer 
personligt sätt uppmanade dem att svara.  162 eller 46% svarade. Totalpopula-
tionen, urvalet och svarsfrekvensen fördelar sig på följande sätt mellan de olika 
delprojekten: 
 

Id Projekt Antal 
mottagare

Antal 
svar 

Svars- 
Frekvens 

1  ”Anställda och företag i god form” 35 14 40% 

2 ”Fordonsleverantörers konkurrens-
kraft” 40 21 53% 

3  ”Design för export av medicinsk 
teknik” 9 8 89% 

4 ”Design för tjänster” 9 7 78% 
5  ”Förpackningen som värdeskapare” 60 42 70% 
6  ”Design för entreprenörskap” 28 8 29% 
7  ”Sommardesignkontoret” 66 39 59% 

8 "Design för små och stora samhäl-
len – Kommundesign" 6 5 83% 

9 ”Utemiljön - design för den lärande 
skolan” 4 4 100% 

10 ”Design som utvecklingskraft – re-
gionala projekt” 92 14 15% 

 SUMMA 349 162 46% 
Figur 6: Antal enkäter som sänts ut och hur de fördelar sig på olika delprojekt samt 
svarsfrekvensen fördelad på projekt och som helhet. 
  
Både svarsfrekvensen och antalet respondenter skiljer sig starkt mellan de olika 
projekten. Fyra projekt (Design för export av medicinsk teknik, Design för tjäns-
ter, Kommundesign och Utemiljön – design för den lärande skolan) har arbetat 
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tillsammans med ett fåtal aktörer medan flertalet projekt haft mellan 28 och 66 
företag eller organisationer som de samarbetat med. De regionala projekten har 
haft 92 delprojekt av starkt varierande slag. Denna heterogena bild gör att jag 
valt att inte lägga någon vikt vid de få attitydfrågorna eller att försöka skapa nå-
gon bild över fördelningar i olika avseenden. I stället har jag valt att framförallt 
fokusera på aggregerade data, dvs sammanlagt antal nya produkter, omsättnings-
ökningar, nya arbetstillfällen etc.  

Eftersom de olika delprojekten arbetat på helt olika sätt kan ”aktivt deltagande 
företag” innebära olika saker – något som torde ha framgått av föregående kapi-
tel. I tex. projektet ”Design för medicinsk teknik” innebär det att företagen beta-
lat 50.000 kronor för att delta, fått visst antal timmars designtid samt deltagit i tre 
tvådagarskonferenser. För projektet ”Anställda och företag i god form” kan det 
innebära två till tre designträffar om ett par timmar vardera med en designer – ett 
projekt för sammanlagt 10.000 kronor designtid. Men för ett par organisationer 
(Posten och brandkåren) har det inneburit att man fått och lagt ner cirka 10 gång-
er så mycket tid. Det är troligt att det finns ett visst samband mellan vad man fått 
ut av projektet och hur mycket resurser som lagts ner. Resultatet av enkäten mås-
te därför bedömas utifrån denna starka spridning och de helt olika plattformar 
från vilka respondenterna uttalar sig. Detta är något som jag försökt göra tydligt i 
mina kommentarer men som läsaren också bör ha i minnet vid den egna tolk-
ningen. 

Källkritiska reflektioner kring tillförlitligheten 
Hur tillförlitliga är då siffrorna som presenteras i kapitel 4? Finns det anledning 
att vara skeptisk mot dem? Ja, en skepsis finns alltid anledning att ha när det 
gäller enkäter och i synnerhet när det gäller enkäter om framtiden. I det här fallet 
leder emellertid min kritiska granskning mig till att tro att siffrorna om framför-
allt ökad omsättning snarare är tagna i underkant än tvärtom. Detta grundar jag 
på två olika iakttagelser. Dels kan jag se av enkätsvaren att ett antal företag som 
jag också haft personlig kontakt med och diskuterat ökad omsättning och ökat 
antal anställda med faktiskt har angett lägre siffror i enkäten än de vi diskuterat 
”face to face”. Det verkar som om man blivit något mer restriktiv i sina bedöm-
ningar när man fyllt i enkäter än när vi talat fritt om framtiden.  

Svaren kan inte betraktas som representativa   
Jag hade hoppats på en högre svarsfrekevens än vad jag fick. Enkäten sändes ut 
via mail med ett följebrev från projektledarna för respektive projekt som uppma-
nade respondenterna att svara. Dessutom hade jag ett följebrev på den webbplats 
till vilken man hänvisades via mailet. Min bedömning innan enkäten genomför-
des var att det skulle gå att få cirka 80% svarsfrekvens.  

Som framgår av figuren ovan blev den verkliga svarsfrekvensen avsevärt läg-
re. Hur tolka detta förhållande och vilka slutsatser kan dras om resultatens tillför-
litlighet? Ett problem var att med så många adresser och så lång tidsrymd (några 
hade genomfört projektet i början av 3-årsperioden) hade flera adresser bytts ut. 
Andra problem uppmärksammades jag på av projektledarna och vissa samtal 
med enstaka personer: Några personer hade halvt om halvt glömt vad de gjorde i 
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projektet och kände sig inte så angelägna att svara etc. Flera av projekten samar-
betade med andra finansiärer och det upplevdes inte som ett SVID-projekt utan 
kanske som ett ”proDesign-projekt” etc. Dessutom förekom vissa tekniska svå-
righeter som dock enbart visade sig gälla några få respondenter. Mot bakgrund 
av den information jag fått från projektledarna och den förhållandevis låga svars-
frekvensen för några av projekten drar jag följande tre slutsatser: 

 
1. Svaren är inte representativa- utan snarare strategiskt positiva 
Det är vanligt att man gör en bortfallsanalys för att se om de som inte svarat skil-
jer sig på något sätt från de som svarat eller om man kan betrakta de som svarat 
som representativa för gruppen. Den ”bortfallsanalys” jag gjort är att jag samtalat 
med några av projektledarna och gett dem listor över vilka som svarat och icke 
svarat. Det har då visat sig att de flesta verkligt aktiva företag/respondenter har 
svarat och att det är de mindre aktiva som låtit bli att svara. Det gör att svaren 
absolut inte kan betraktas som representativa. De utgör troligen snarare ett stra-
tegiskt urval av de mest lyckade projekten och de mest positiva personerna. 

 
2. Avsaknaden av representativitet får mindre betydelse genom sättet jag frågat 
och sättet jag bearbetat svaren  
Om jag skulle gjort en ren attitydundersökning hade det varit problematiskt med 
ett så skevt urval och avsaknad av representativitet. Vad jag gjort är emellertid 
att i stort sett betrakta de företag som inte finns med bland svaren som ”0-
resultat” snarare än genomsnittliga resultat. Detta är inte helt överensstämmande 
med verkligheten, eftersom jag personligen känner till ett tiotal lyckade fall som 
inte svarat. Med tanke på att det visat sig att resultaten är mycket positiva före-
drar jag att vara på den säkra sidan och bortse från vilka resultat och effekter som 
förekommit bland de företag som inte svarat. Det är helt enkelt tillräckligt myck-
et resultat som kan identifieras bland de företag som svarat. Svaren tyder dessut-
om på att resultaten är mycket ojämna. Det finns därför anledning att tro att de 
som inte svarat främst är de som varit knutna till projekt som gått mer eller 
mindre spårlöst förbi avseende långvariga effekter – med några få undantag där 
tidsbristen och svårigheten att ännu avgöra långvariga effekter torde vara den 
främsta faktorn.  
 
3. Svaren angående omsättningsökningar, arbetstillfällen mm är troligen något 
underskattade 
Eftersom jag betraktar de frånvarande svaren som nollresultat och inte räknar 
med någon representativitet så blir de svar jag gör beräkningarna utifrån desto 
mer tillförlitliga. Det jag har räknat på är summan av angivna omsättningsök-
ningar för de företag som angett att de haft sådan, faktiskt ökat antal anställning-
ar som vissa identifierade företag säger att de haft eller planerar etc. Jag har såle-
des inte extrapolerat utöver det givna materialet.  

En mer noggrann bortfallsanalys hade varit intressant. Det är troligt jag via en 
sådan hade kunnat identifiera ett ytterligare något mer positivt resultat, men att 
skillnaden hade varit mer marginell. Jag har därför avstått från detta. I det följan-
de diskuteras enkätens resultat visavi de olika kriterierna. 
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Det är troligt att några beräknade omsättningar blir mindre än vad som an-
getts. Men det är ännu mer troligt att lika många eller fler blir högre än vad som 
angetts. Detta av två skäl: 1. Många produkter har lång utvecklingstid och det är 
svårt att uppskatta i förväg varför man avstår eller tar till något i underkant för att 
vara ”säker”. 2. Fokusgruppssamtalen tyder på att det finns marginaler uppåt 
snarare än nedåt.  

Strategi 3: Enkäter till samtliga medverkande designer 
Designerna arbetar ju också i (design)företag, och från början hade jag tanken att 
inkludera såväl de företag som använt sig av designer som designkonsultföreta-
gen i samma enkät. Det visade sig emellertid att det skulle bli alltför många frå-
gor som designerna förmodligen skulle uppleva som irrelevanta och/eller lätta att 
missförstå. Jag valde därför att särskilja enkäten till designerna.   

I enkäten till designerna var jag särskilt intresserad av: 
 Om designera hade upplevt uppdragen som ”normala uppdrag” eller mer 

speciella uppdrag och i så fall på vilket sätt. Min fokusgruppssamtal och 
studiebesök hade indikerat att uppdragen för företagen var ”extraordinära” 
och att de såg det som projekt där man ”började tänka på nya sätt” – men att 
designerna såg det som mer ordinära uppdrag. Jag ville få bekräftat om det 
förhöll sig så eller ej.  

 Hur mycket uppdrag som enligt designkåren själva genererats via satsning-
en? Dvs hur stor andel av de 51 miljonerna har gått vidare till arbete för de-
signer – en yrkesgrupp som befinner sig i den märkliga situationen att de i 
hög grad anses ha betydelse för den svenska konkurrenskraften och samti-
digt har en allmän låg lönsamhet inom hela branschen av designföretag. 

 Vad har designerna för mer allmänna erfarenheter att vidarebefordra till mig 
som utvärderare? 

Av SVID fick jag ursprungligen en lista med 156 unika designer som hade delta-
git i ett eller flera projekt under de tre årens satsning. Samtliga designers e-
mailadresser gick inte att få fram. Detta beror enligt SVID på flera olika orsaker. 
En del av dem har bytt arbete och/eller e-mailadress utan att detta noterats i 
SVID:s register. Ytterligare andra var medverkade som nyutexaminerade och ar-
betssökande studenter med stöd av Arbetsförmedlingen i Göteborg och nu har 
flyttat utomlands eller tagit anställning.  

125 fungerande unika e-mailadresser till lika många designer på sammanlagt 
92 unika designkontor är vad jag hade tillgång till när enkäten skickades ut i 
april 2006. Hur många uppdrag dessa 125 designer gemensamt hade haft är svårt 
att säga eftersom jag bara har statistik avseende de designer som svarat på enkä-
ten. De flesta har bara haft något enstaka uppdrag men några få har haft upp till 
7-8 uppdrag under treårsperioden. Jag finner det troligt att de 125 designerna 
gemensamt täcker större delen av det totala antalet designer som varit engagera-
de i de 9 nationella projekten. Det är däremot mer tveksamt om de täcker de re-
gionala projekten och alla som varit engagerade i sommardesignkontoret.  

 Av dessa 125 enkäter till lika många designer fick jag tillbaka 65 enkäter. 
Dessa 65 enkätsvar kunde kopplas till 42 unika designer (flera designer hade ge-
nomfört mer än ett projekt) och 35 olika designkontor. Dessutom fanns i en del 



 58

av enkäterna uppgifter avseende hela designfirman och hur många uppdrag den 
haft och hur dessa påverkat ekonomin. De uppgifterna visade sig beröra 108 pro-
jekt (där bara en del eller 42 stycken rapporterats in på detaljerad projektnivå och 
resten bara som en siffra över antalet projekt som designkontoret som helhet har 
haft). Dessa något komplicerade samband illustreras i följande figur:  

 
 Designer Designkontor designprojekt 
Webbenkät  
utskickad till 

125 designer 92 kontor Troligen 168-175 
projekt62 

Erhållna svar på 
frågor om design-
företagen 

       ---63 37 kontor  
=40% svarsfrekvens 

108 projekt64 
=60-65% svarsfre-
kvens 

Erhållna svar på 
frågor om de 
enskilda projek-
ten 

Minst  
42 designer 65 

35kontor 
=38% svarsfrekvens  

65 projekt66 
=37-39% svarsfre-
kvens 
 

Svarsfrekvens Minst 34 %67 38-40%68  
Figur 7: Svarsfrekvensen för designenkäten uppdelat på designer, designkontor och pro-
jekt/uppdrag samt i vilken man man besvarat hela enkäten eller endast försättsbladet med 
frågor om hur designkontoret påverkats. 

 

––––––––– 
62Hur många uppdrag de 125 designerna som fått enkäten tillsänd gemensamt haft hade jag hoppats 

få svar på genom enkäten. Jag kan bara göra en uppskattning. De 37 kontor som svarat har haft 108 
projektuppdrag. Flertalet av de stora kontoren med många uppdrag har svarat. De 55 kontor som 
inte svarat har troligen haft 60-67 projekt. Därtill kommer de 108 projekt jag fått svar angående. 
Totalt 168-175. 

63 På förstasidan finns uppgifter om företaget, antal projekt och om DsU påverkat företagets ekonomi 
samt kontaktpersoner – men inte om antalet designer som varit inblandade. Därefter går den som 
svarar på enkäten vidare och fyller idealiskt i en enkät för varje projekt som kontoret medverkat i. 
Det har dock hänt att man endast svarat för några av de projekt man medverkat i – troligen beroen-
de på att en person på kontoret svarat för de projekt han/hon deltagit i och sedan låtit det bero där-
vid. 

64 Ibid. 
65 Eventuellt fler står för att jag i något fall fått 8 projekt inrapporterade från en designer – men vet att 

det troligen varit fler inblandade dvs han eller hon har rapporterat samtliga kontorets projekt. Detta 
har också varit helt i enlighet med anvisningarna där det är antalet projekt som varit grunden för 
enkäten. 

66 Den märkliga skillnaden mellan 65 projekt och 108 projekt beror på följande: Jag har erhållit 65 
enkätsvar från 42 designer dvs samma designer kan ha haft flera projekt och därmed fyllt i flera en-
käter. Men det finns också de som fyllt i en enkät med det egna projektet och samtidigt fyllt i upp-
gifter för kontoret som helhet. Om då inte kollegorna fyllt i sina projekt innebär det att ett kontor 
kan ha haft 8 projekt och angett det i försättsbladet för kontoret som helhet – men sedan bara fyllt i 
detaljerade uppgifter för ett eller ett par av projekten.  

67 Ibid. 
68 Skillnaden beror på att två kontor endast fyllt i de första uppgifterna om designkontoret som helhet 

men inte uppgifter för enskilda projekt. 



 59

Detta är en avsevärt lägre svarsfrekvens än jag hoppats på. I mina funderingar 
kring varför svarsfrekvensen blivit så låg har jag följande förklaringar – som 
kompletterar varandra snarare än utesluter varandra: 

- Tiden på året var inte den mest lämpliga då designer ofta är hårt arbetsbelas-
tade vid den tid (slutet april början av maj) då enkäten gick ut. Avsikten var 
att enkäten skulle ha gått ut avsevärt tidigare. Men som en kombination av 
hård arbetsbelastning med enkät nr 1 och svårigheter att få fram adresser 
dröjde det.  

- En del projekt avsåg arbete som utförts två tre år bakåt i tiden – arbetet har 
ju pågått under tre år. Och många projekt har inneburit ett mycket litet antal 
timmar för designerna (Så har de flesta designer som arbetat med projektet 
företag och anställda i god form bara fått debitera 10 timmars arbete). Att 
mot den bakgrunden i en pressad arbetssituation ägna ytterligare tid åt en 
enkät vars uppgifter man kanske till och med glömt ter sig inte motiverande. 

- Det verkar som om de större kontoren och de som haft större uppdrag har 
svarat mer eller mindre genomgående. Det innebär att de mindre kontoren 
och de mindre uppdragen är underrepresenterade i undersökningen. 

- Ett antal designer medverkade innan enkäten gick ut i fokusgrupper där erfa-
renheter från projektet diskuterades. Sannolikt minskade de deras vilja att 
även svara på en skriftlig enkät. 

- Jag har träffat ett antal designer som varit negativt inställda till hela sats-
ningen. Det är möjligt att denna negativa inställning i kombination med hård 
arbetsbelastning gjort att man ”inte ids ägna tid åt att svara”. Om detta kan 
jag emellertid endast spekulera. 

En konsekvens av den låga svarsfrekvensen är att jag inte kan uttala mig om hur 
mycket satsningen betytt rent ekonomiskt för designkåren eftersom analysunder-
laget varit för litet. Jag har fått stanna vid några mer allmänna iakttagelser som 
grundar sig på en kombination av fokusgrupper och enkäten.   

Strategi 4: Riskinvesteringsanalys 
Under fältarbetets gång upptäckte jag att flera av projekten hade en likartad si-
tuation som innebar att man talade mycket om ett fåtal synnerligen lyckade pro-
jekt och några relativt lyckade. Samtidigt verkade det finnas väldigt många pro-
jekt om vilka projektledarna kunde säga att ”ja, det har väl varit ganska positivt 
men jag vet inte riktigt om det kommer att bli något av det i framtiden eller inte”. 
Många företag har fått introduktion och kontakt med designer i ett inledande 
skede men SVID:s projektledare var osäkra på om företagen skulle komma att 
fortsätta designprojektet eller ej. Projektledarna ansåg att de hade gjort ett gott 
arbete i ett mer långsiktigt opinionsarbete, men kände sig osäkra på de konkreta 
resultaten. Som utvärderare fann jag det också synnerligen svårt att finna meto-
der att mäta effekten av sådana insatser. Just företag med de tveksamma och kan-
ske minsta effekterna skulle förmodligen kräva de största utvärderingsinsatserna 
om jag skulle kunna spåra eller uppskatta alla framtida effekter.  

I stället valde jag den motsatta vägen, nämligen att koncentrera mig på de fö-
retag och organisationer som verkade ha gett uppenbara resultat. Genom att fo-
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kusera på de mer entydigt positiva projekten vann jag flera fördelar. ”Positiv” 
betyder att jag koncentrerar mig på något verkligt69, något som uppenbart har 
hänt snarare än något möjligt eller tveksamt verkligt.  Detta underlättar identifie-
ringen och beräkningen av olika effekter – även om de fortfarande inte är entydi-
ga är det avsevärt mycket mindre komplicerat att mäta de projekt som verkligen 
resulterat i konkreta nya erbjudanden och ökad omsättning i verksamheten. 
Dessutom började en ny tankegång dyka upp – kanske var det så att de uppenba-
ra resultaten räckte för att motivera hela insatsen av statliga resurser? 

Det visade sig också under sommaren och hösten 2005 att de flesta projektle-
darna ganska enkelt kunde identifiera ett antal ”stjärnföretag” dvs. företag med 
tydligt identifierbara positiva effekter av de gjorda insatserna.  Sommaren och 
hösten 2005 gjorde jag tillsammans med några av de projektledare som arbetat 
med många företag listor över vad vi betecknade som troliga ”stjärnprojekt” dvs. 
projekt som vars positiva effekter tydligt skulle kunna verifieras både attityd-
mässigt och siffermässigt av företagsledningen. Dessa företag särskiljdes från två 
andra kategorier nämligen ”positivt resultat men osäkert om det går att identifie-
ra några tydliga resultat” samt projekt som ansågs ”mindre lyckade”.  

Hösten 2005 besökte jag ett antal företag, främst de så kallade ”stjärnföreta-
gen”. Jag började med att diskutera mer allmänt kring projektarbetet. Vad hade 
det inneburit för företaget och hur de uppfattat det? Därefter gick jag in på före-
tagets framtidsplaner – ibland kom de själva osökt in på det, ibland frågade jag. 
Det visade sig att dessa ”stjärnföretag” på vad jag bedömde som ganska realis-
tiska grunder ofta hoppades på en fördubblad omsättning inom 3-5 år, ibland 
ännu mer. I flera fall gällde det en omsättningsökning som redan påbörjats. Jag 
försökte därefter att tillsammans med företagsledningen få en uppfattning om 
vilken betydelse de själva tillskrev designsatsningens betydelse för omsättnings-
ökningen. Frågor som jag ställde var: ”Vilken betydelse har designsatsningen 
haft för den här ökningen? Har den har någon betydelse alls? Om den haft bety-
delse - hur stor betydelse har den haft?” Svaren från företagen visade sig variera. 
Några sa ”Ja, det har absolut haft betydelse” medan andra sa  ”Det är svårt att 
säga”. Någon sa redan från början ”Ja det hade inte varit möjligt utan den”.  

Det är självklart att det är svårt att göra en sådan uppskattning, speciellt som 
det finns en dimension av nödvändighet (det kan ju vara en liten men nödvändig 
del i ett sammanhang med flera nödvändiga faktorer) och en annan dimension 
som handlar om hur stor betydelse projektet hade. Samtidigt som jag höll med 
företagsledarna om att beräkningen är svår bad jag dem att göra en uppskattning. 
”Har det liten eller stor betydelse? Är det 5% eller 70%? Hade ni inte klarat om-
sättningsökningen/de nya orderna utan designsatsningen? Eller var design bara 
en liten del i ett större sammanhang?” Två typer av svar brukade utkristallisera 
sig. Några uttalade sig på ett sätt som jag tolkade som att designinsatsen var en 
nödvändig förutsättning för omsättningsökningen och de nya order man fått. 

––––––––– 
69Positiv används ofta som ett uttryck för en attityd; att vara positiv till  betyder att tycka om någon 

eller något. Men det används också provresultat i laborationssammanhang. Positiv innebär här att 
provet eller testet markerar närvaron av det fenomen som man testar för. Ett positivt graviditetstest 
innebär att man är med barn. Ett positivt cancerprov innebär att man är svårt sjuk.  
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Andra sa att den var en viktig del och försökte uppskatta den delen (vanligtvis 
genom uttalanden som ”kanske halva anledningen”, ”om jag säger att det var en 
femtedel så är det väl bra”). På det sättet kunde jag efter bara ett dussintal före-
tagsbesök eller samtal med företagsledare göra uppskattningen att bara dessa fö-
retags samlade resultat skulle rättfärdiga hela den satsning på olika nationella 
projekt som gjorts.  

Då jag saknade tidsmässiga resurser att genomföra intervjuer med samtliga 
potentiella stjärnföretag valde jag i stället att betrakta dessa personliga samtal 
som explorativa intervjuer. I stället kom den tidigare redovisade enkätundersök-
ningen att utgöra grund för datainsamlingen. Jag infogade enkätfrågor som lik-
nade de ovan och lät därigenom samtliga de företag som medverkat i projekten 
svara på vilken betydelse de menar att projekten haft för deras framtida beräkna-
de omsättning. Det är viktigt att påpeka att det är beräknade omsättningsökningar 
vi talar om och att det är företagsledningarnas egna bedömningar det handlar om.  

Skillnaden mellan mina egna samtal och företagens enkätsvar är intressanta. 
Man kan teoretiskt tänka sig att företagen skulle ”ta i mer” när de fyller i enkä-
terna för sig själva, utan någon person som kan ifrågasätta deras resultat. Mina 
jämförelser mellan muntliga och skriftliga svar från de företag som jag haft per-
sonlig kontakt med tyder dock på motsatsen. När de samtalar med mig och mer 
ingående kan tala om nyanserna och förutsättningarna i sina bedömningar vågar 
man ange sina planer på en annan och högre nivå än vad man gjort i enkäten. De 
siffror som presenteras med enkäten som utgångspunkt är nämligen klart lägre än 
de siffror jag fick i fokusgrupper och enskilda intervjuer med samma personer 
och företag. Flera företag har angett ganska omfattande beräknade omsättnings-
ökningar vid fokusgruppsmöten – men inte angett några beräknade omsättnings-
ökningar alls i enkäten. De redovisade siffrorna får därmed anses vara försiktiga 
snarare än motsatsen70.    

Idén att betrakta projekten utifrån ett riskinvesteringsperspektiv fick jag när 
jag lyssnade på Bill Gartner, känd entreprenörskapsforskare71, som beskriver en 
riskinvesterares sätt att tänka som att han eller hon ”satsar på 12 företag, där kan-
ske 2 av dem går hyfsat och ett enda drar hem hela investeringen”. Problemet är 
bara att man i förväg inte riktigt vet vilket projekt som kommer att dra hem 
pengarna – och det är därför det handlar om risktagande och det är nödvändigt att 
satsa på alla 12 i stället för att försöka identifiera de 2 som leder till succé.  

Riskkapitalistperspektivet och resultatet av satsningen utifrån ett sådant per-
spektiv bygger på enkätundersökningens resultat. Det skildras emellertid som ett 

––––––––– 
70 Skillnaden mellan intervjuresultat och enkätresultat är metodmässigt intressant, men ur resultat-

synpunkt är det emellertid ännu intressantare att få reda på skillnaden mellan beräknade framtida 
omsättningsökningar och framtida verkliga sådana. Detta torde lätt gå att undersöka – men inte för-
rän om 3-5 år. En sådan undersökning föreslås emellertid eftersom det kan ge allmänna indikationer 
på hur pass seriöst man kan bedöma företagens egna utsagor som underlag för framtidsbedömning-
ar. Med andra ord kan man uttrycka det så att en sådan undersökning skulle ge ökad kunskap om 
reliabiliteten i uttalandena.  

71 Se tex. Gartner 2004. William B. Gartner fick 2006 “FSF-NUTEK Award in entrepreneurship and 
small business research”. 
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speciellt perspektiv i kapitel 6 där två olika kalkyler som spekulerar kring sats-
ningens värde presenteras mer ingående. 

Strategi 5: (Partiell) Implementeringsutvärdering 
Någon egentlig implementeringsutvärdering i betydelsen av granskning i vad 
mån projektet organiserats och genomförts på mest effektiva sätt har inte genom-
förts. Däremot kan man säga att en löpande processutvärdering delvis varit inte-
grerad i arbetet ovan, även om det varit en mindre del av arbetet. Under den inle-
dande informationsinsamlingen hösten 2004 besökte utvärderaren och den natio-
nella projektledaren varje projekt 1-2 dagar för att lyssna och ge feed back på de 
olika projektens inriktning. För några projekt har dessa dialogsamtal varit en vik-
tiga, och gett tillfälle till egen reflektion. För andra projekt har de inledande mö-
tena i huvudsak handlat om att leverera information till utvärderaren. Totalt sett 
har emellertid under hela tiden funnits en professionell dialog och feedback i 
samtalen som varit av värde för båda parter. Ett antal synpunkter på processens 
effektivitet lämnas också såväl i kapitel 3 som i slutkapitlet. 
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Projektens karaktär och 
designe(r)ns roll i dem  

 
 
 
 
 
 
Att beskriva karaktären på projekten är inte lätt, för det handlar om nio helt olika 
slag av projekt som i sig rymmer ett varierande antal delprojekt, varav några är 
mer enkla och andra mycket komplicerade. De olika projekten skiljer sig väsent-
ligt både i arbetssätt, omfattning, perspektiv och empiriskt område. Om man sö-
ker de gemensamma dragen missar man lätt det unika. Att enbart uppehålla sig 
vid det unika ger däremot ingen referensram där det gemensamma släktskapet 
framstår. Meningsskapandet måste därför, som allt meningsskapande, inriktas på 
en blandning av det unika och det gemensamma. 

Projekten berör design både i näringsliv och offentlig förvaltning – men när-
ingslivet har på regeringens uttryckliga anvisningar prioriterats (se kapitel 2). 
Flera projekt överskrider gränserna mellan näringsliv och offentlig förvaltning, 
och de gör det på flera sätt. De projekt som arbetar med näringslivet arbetar 
ibland med ett managementperspektiv där ledningen i företaget tillsammans med 
designer utvecklar nya synsätt och produkter – medan andra arbetar med ett ”bot-
tom up” perspektiv där de anställda tillsammans med designer utvecklar förslag 
till nya produkter som berör både produktion och arbetsmiljö.  

Många projekt är gränsöverskridande i betydelsen att de överskrider gränser 
mellan det som traditionellt tillhör olika kompetensområden och professionella 
arenor. Det kan vara gränsen mellan vad som är kommunal planering, design och 
näringslivsutveckling. Det kan vara gränser mellan utbildning, designaktiviteter 
och företagsutveckling. Detta gränsöverskridande verkar vara ett karakteristiskt 
drag inte bara för projekten utan för den kultur som finns inom SVID (och som i 
sig vore ett spännande forskningsprojekt att studera mer ingående). 

Hur kommer design in i de här projekten? Vad har design med tjänsteutveck-
ling att göra? Och vad har design med utveckling av små och stora samhällen att 
göra? Hur kan design påverka företagsdemokratin? Det är lätt att känna en viss 
förundran inför den stora mångfalden. Det är en mångfald som på samma gång 
kan betraktas som projektens styrka och svaghet. Det är en styrka eftersom det 
visar att designinsatser kan motiveras utifrån ett brett spektrum av situationer. 
Det är en svaghet eftersom det kräver konceptuell utveckling och strukturering 
som ingen egentligen har gjort – och som det samtidigt är tveksamt om det ska 
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göras. Ty designprogrammet är inte sprunget ur några konceptuella utvecklings-
behov, utan utifrån erfarenheter och tro att design kan tillföra något i just de spe-
ciella idéer och projekt man valt att föra fram.  

Det här kapitlet kommer inte att kunna ge några uttömmande svar på frågorna 
ovan eftersom sådana skulle kräva flera forskningsprojekt. Men genom att be-
skriva bakgrunden och hur man arbetat inom projekten samt vad olika medver-
kande ansett om arbetet är förhoppningen att de olikartade karaktärerna ska 
framstå. Efter hand som jag arbetat med projekten har jag kommit att se dem 
som en samling färgstarka ”individer” med sina speciella karakteristika men till-
hörande samma släkte. Att göra fördjupad beskrivning och analys av designens 
roll i några av de här projekten – eller framtida liknande projekt - finner jag vara 
en intressant och angelägen forskningsuppgift.  

Projektet ”Anställda och företag i god form”  
Vad har design med ”att anställda och företag är i god form” att göra? Koppling-
en framstår inte som helt självklar. I likhet med de flesta projekten finns dock en 
bakgrund av tidigare arbete och idéer som ger en förståelse för vad man ville ut-
veckla inom det nationella programmet.  

Grundtanken, som fått en stark förankring framförallt inom LO-ledningen, är 
att de anställda har kunskaper och idéer som kan och bör tillvaratas i designpro-
cessen för att den ska bli så bra som möjligt. De utgör med sina kunskaper om 
produktionsprocessen en resurs för designern, som därför bör lägga upp sitt de-
signarbete så att arbetsprocessen innehåller en dialog där de anställdas kunskaper 
tillvaratas. I en separat skrift om projektet som LO och SVID tagit fram beskrivs 
projektets syfte på följande sätt:  

Inom projektet Anställda och företag i god form har anställda 
runtom i Sverige fått möjlighet att tillsammans med en designer 
undersöka sin arbetsplats, sin arbetsmiljö och arbetsplatsens pro-
dukter eller tjänster. Syftet har varit att de ska få möjlighet att dis-
kutera design utifrån den egna arbetsplatsen och dess speciella 
förutsättningar. Det omfattar utveckling av arbetsplatsen, men 
också ett tillvaratagande av deras kunskaper samtidigt som det in-
nebär en kompetensutveckling. /…/ Projektet innebär en chans för 
anställda att tillsammans med en erfaren designer få utveckla idé-
er och tankar som rör den egna arbetsplatsen.72 

Delaktigheten från de anställdas sida hoppas man i sin tur ska leda till ett ökat 
engagemang för produktionsprocessen och de produkter som man tillverkar. 
Studier kring demokrati och inflytande på arbetsplatsen visar att en ökad delak-
tighet och förståelse och kunskap om tankegångarna bakom produkterna eller 

––––––––– 
72 Vardagens design. Kommunala arbetsplatser och anställda i god form. LO, SVID och Ann-Kristin 

Myrman 2005. 
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den situation man befinner sig i har flera olika positiva effekter73. Designproces-
sen kan genom att involvera de anställda i produktionen bli en katalysator för ett 
involverings- eller demokratiarbete. Detta är samma tankegång som under fram-
förallt 1970-talet vägledde delar av det bostadssociala arbetet med arkitekter och 
landskapsarkitekter – som ju också kan ses som en designprofession. 

Ett tredje perspektiv på projektet är att många arbetsmiljöer kan förbättras ge-
nom nya arbetsredskap och förbättrad miljö. Sådana förbättringar kan vara av 
nytta både för företagen, statliga och kommunala organisationer - och de anställ-
da. Genom att t ex utforma redskap som underlättar tunga lyft kan hälsan och 
sjukskrivningen i bästa fall förbättras – vilket ger vinster för både den enskilde, 
företaget och samhället. Så här skriver SVID till regeringen:74 

Idag är ohälsa ett ökande problem. Slutbetänkandet av Utredning-
en om en handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) 
framhålls att arbetsplatsen är den viktigaste och kanske ofta den 
enda arenan för effektiva förebyggande och rehabiliterande åtgär-
der för att minska sjukfrånvaron oavsett hur sjukdomen orsakats.75 

Detta projekt öppnar nya vägar till att skapa dialog mellan led-
ning och arbetstagare – att den sk tysta kunskapen tas tillvara. 
Detta kan, förutom att nya idéer lyfts fram om t ex produktionsför-
bättringar, även resultera i förslag på arbetsmiljöförbättringar 
och i slutänden förbättrad hälsa hos arbetstagarna. 

Ytterligare en aspekt på arbetsmiljön är att många genuint manli-
ga arbetsmiljöe76r är utformade så att de kräver stora lyft eller 
tunga redskap. Genom att försöka ta fram redskap som inte kräver 
samma råstyrka hoppas man kunna göra själva arbetet enklare för 
både män och kvinnor, starka och svaga personer etc. dvs. skapa 
förutsättningar för en mer jämlik arbetsmiljö. 

Projektet förväntas resultera i att nya produkter kan utformas, tillverkas och säl-
jas i Sverige – och därmed gynna den svenska industrin. Ett sådant exempel är 
den kamera för rökdykning som man arbetar med att ta fram i ett av de här pro-
jekten. I bästa fall kan den bli av stort värde både för de anställda, ledningen och 
för det företag som kan kommersialisera produkten. 

De här tankegångarna har kommit att engagera LO starkt de senaste åren. I 
LO:s stora sysselsättningsutredning 1997-98 sökte man goda uppslag som skulle 
––––––––– 
73 Se tex Hackman och Oldham 1980 samt Stefan Tengblad 2003. 
74 SVID:s skrivelse till regeringen 1 december 2003. 
75 I skrivelsen till regeringen fanns ursprungligen två slag av insatser med. Dels ”insatser mot sam-

hällsområdet” dvs. insatser främst för offentliga sektorn, till vilket detta projekt ursprungligen hör-
de. Då projektet även berör näringslivsområdet lyftes det över till detta avsnitt sedan regeringen de-
klarerat att det var dessa som skulle prioriteras. Detta förklarar emellertid argumentationens karak-
tär som inledningsvis var starkt inriktad på hälso- och demokratiaspekter men i senare beskrivning-
ar betonar näringslivsaspekterna på samma arbete desto mer.  

76 Under projektets gång har projektledaren flera gånger uppmärksammat att design kan vara ett in-
tegrerat medel för förändring inte bara för utpräglat manliga miljöer utan också för utpräglat kvinn-
liga sådana. 
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kunna bidra till ökad sysselsättning. Ett av de uppslagen resulterade i en delut-
redning kallad ”Sverige i god form”, en skrift på cirka 60 sidor som presentera-
des vid ett seminarium år 2000 då representanter för LO, designkåren, näringsli-
vet och forskarvärlden deltog.  

Hösten 2001 lämnade LO och SVID in en gemensam ansökan till statens kul-
turråd för att genomföra ett pilotprojekt ”Anställda och företag i god form”, på 
två företag där de anställda skulle få möjlighet att diskutera formgivning och in-
dustriell design tillsammans med en designer.  Projektet genomfördes under 
2002 i två företag och betraktades som mycket lyckat. Det resulterade i ett ”stu-
diecirkelmaterial”, som vänder sig främst till LO-medlemmar inom Metall och 
Träfacken.  Avsikten är att de anställda först ska få en ökad förståelse för hur de-
signprocessen går till och därigenom också kontakt med designern och stimulans 
att själva komma med synpunkter och idéer på hur företaget och dess produkter 
kan utvecklas. 77 

När det nationella ramprogrammet utarbetades ville man inom ramprogram-
met gå vidare och pröva tillvägagångssättet i fler företag och framförallt också i 
olika kommunala sammanhang. Att de är kommunala betyder inte att de inte 
gynnar näringslivet. De produkter som eventuellt ska förbättra arbetsmiljön för 
brandkåren eller posten eller andra kommunala eller statliga miljöer kan mycket 
väl innebära möjligheter till näringslivstillväxt.  

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av projektets Design för Utvecklings-
kraft (DsU) som projektet Företag och anställda i god form har haft. Det visar  

 
Figur8: Det nationella projektet Anställda och företag i god form och dess andel av de 
50,8 miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret.(Källa SVID)  
 
tydligt att projektet omfattat en förhållandevis liten del av de totala anslagen eller  
––––––––– 
77 Sverige i god  form. Sid 6. Ann-Kristin Myrman och LO 2002. 

2.023.000 kronor 
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sammanlagt 2 miljoner kronor (inklusive over head kostnader som SVID centralt 
har haft) av de totalt 51 miljonerna som regeringen satsat.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
anslagna medel för DsU som projektet Anställda och företag i god form har fått 
(det har ju som framgått av kapitel 2 varit ett krav från regeringens sida att medel 
från såväl näringsliv, regionala fonder och EU ska sökas i så hög utsträckning 
som möjligt): 

Figur9: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor(källa:SVID) 
 

Som framgår av figuren ovan har DsU och näringslivet varit de helt dominerande 
finansiärerna. De har stått för ungefär hälften var av kostnaderna. Bara 1 % ut-
görs av EU-medel, och övriga statliga och regionala medel utgör båda 0%. Detta 
är dock en sanning med modifikation eftersom 2 av projekten (posten och brand-
kåren) även ingått i det regionala designprojekt som pågått parallellt och som 
gett avsevärt stöd till just dessa två speciella designprojekt78 (och troligen är or-
saken till att de blivit så bra – se beskrivningen längre fram).   

Projektets genomförande och reflektioner i anslutning till det 
Det här projektet är organiserat så att projektledaren, Marie Loft, tillsammans 
med företag och anställda drar igång studiecirklar där de anställda möter en de-
signer under sammanlagt 10 timmar (vanligtvis 2-3 halvdagar). I studiecirkel-
formen får de en introduktion i designprocessen, dess metodik och styrkor. Dvs. 

––––––––– 
78 I själva verket torde det nog vara det regionala stödet – som gjort att designinsatsen kunnat ökas 

från 10 timmar till 100 timmar – som gjort att dessa två projekt blivit så bra. Detta framgår tydligt 
av texten längre fram. Rent tekniskt räknar man från SVID:s sida inte med att projektet Anställda 
och företag i god form har fått regionalt stöd. 
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de får börja med att lära sig mer om vad design innebär. De får också diskutera 
egna och nya produkter eller tjänster, den egna arbetsmiljön och olika sätt att 
förbättra den. Förhoppningen är att denna ”provsmakning” eller introduktion ska 
ge såväl företag som anställda blodad tand och att man ska fortsätta att arbeta 
med ökad designintensitet efter projektets genomförande.   

Projektledaren, uttrycker sig på följande sätt:  

De flesta företag sätter ju inte igång ett sådant här projekt där de 
anställda på arbetstid får använda 10 timmar av sin arbetstid 
(plus tid för egenarbete) om man inte har ett intresse av att fortsät-
ta att arbeta med design. Företagen satsar ju lika mycket eller mer 
själva som de får i stöd. Men om de inte har jobbat så mycket med 
design tidigare och är lite osäkra över hur de ska börja så kan de 
här projekten vara en utmärkt början.  

De här projekten är ett bra sätt att börja jobba med design. Men 
det är också ett bra sätt att ”börja tala” mellan olika delar av fö-
retaget. Det är också ett projekt som gör att företag börjar arbeta 
på ett vad man upplever som lite okonventionellt sätt , över kompe-
tensgränser eller mellan olika delar av företaget,  mellan produk-
tion och marknad eller mellan koncernledning och produktion. 

Om man börjar jobba med en väldigt bred plattform kompetens-
mässigt så får man en brett förankrad analys och en bra gemen-
sam utvecklingsplattform som täcker olika intressen och synpunk-
ter. I ett tidigt skede lyfts idéer, kreativa ansatser och utvecklings-
processer till värdering och en gemensam arbetsprocess kan fast-
ställas där hänsyn har tagits till samtliga kompetensområden.  
Genom att man jobbar ihop så får man en mångfasetterad bild av 
alla de olika delarna som ett utvecklingsprojekt måste ta hänsyn 
till.   

Projektet har under perioden 2003-2005 omfattat sammanlagt 36 företag79 och 
organisationer. Dessa kan grupperas enligt följande:  
 

• 2 mer omfattande projekt som genomförts tillsammans med LO-
distriktet i Skåne (som i sin tur fått EU-finansiering). Dessa projekt har 
omfattat 100 designtimmar/projekt i stället för 10 timmar/projekt som 
gäller för övriga. 

• 16 projekt som genomförts i verkstadsföretag (och framförallt avsett 
produktutveckling). 

• 9 projekt har genomförts i livsmedelsföretag (och framförallt avsett för-
packningsutveckling). 

––––––––– 
79 Enkäten som behandlas i nästa kapitel anger 35 företag. Ett företag togs bort eftersom det var osä-

kert om det skulle fullföljas vid enkätens genomförande. 
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• 7 kommunala/offentliga projekt (som framförallt avsett inredning och 
lokalförbättring) utöver posten och brandkåren 

• 2 projekt har genomförts i privata serviceföretag  

De olika projekten beskrivs mer ingående nedan. 

Posten i Fosie och Brandkåren i Hyllie – två mer omfattande mycket 
lyckade projekt 
Två arbetsplatser – Posten i Fosie och Brandkåren i Hyllie – har förutom de 10 
timmarna från det nationella projektet fått ytterligare EU-medel motsvarande 
cirka 90 timmar för varje arbetsplats. Det innebär att man kunnat arbeta mer in-
gående med de idéer som tagits fram, och framförallt att idéerna har kunnat föl-
jas upp för produktion. När det gäller kommunala och statliga arbetsplatser gäller 
att det inte är i den aktuella organisationen som t.ex. nya arbetsredskap produce-
ras, utan att en fristående producent måste kontaktas och bli intresserad av att 
under kommersiella villkor utveckla och försälja en ny produkt – den som de an-
ställda kommit med idéer till under studiecirkeln. Mycket projekttid från projekt-
ledaren har gått åt för detta arbete.   

På posten i Fosie har Zenit Design Group AB i Malmö tillsammans med de 
anställda tagit fram en prototyp för en höj- och sänkbar vagn som används både 
vid sortering och förflyttning av post. Problemet tidigare var att man hade stora 
högar med post där man antingen fick böja sig ner för att hämta posten (när hö-
gen var på upphällningen) eller som var för höga för en bra arbetsställning (när 
man började sortera högarna). Genom att skapa en vagn som vid olika belastning 
reglerar höjdnivån på posthögen så att den befinner sig i lämplig arbetshöjd får 
de anställda en konstant bra arbetsställning och höjd på vagnen. Vagnen påmin-
ner om de vagnar man kan se på restauranger – och där tallrikarna konstant be-
finner sig i samma höjd. Det var också en tillverkare av storköksutrusning som 
kom att bli intresserad tillverkare och försäljare av den färdiga sorteringsvagnen. 

Projektet påbörjades våren 2004 då idén föddes i samband med de inledande 
studiecirklarna på posten i Fosie. Efter att inledningsvis ha haft kontakt med en 
presumtiv producent som senare drog sig ur, kom en ny tillverkare in i bilden i 
början av 2005 som visade sig mycket intresserad av att utveckla och tillverka 
produkten, nämligen Idesta AB. Idesta är ett litet företag som tillverkar storköks-
utrustning, och som aldrig tidigare arbetat utanför storköksmarknaden. Det här 
projektet innebär att företaget får en helt ny marknad, samtidigt som man bygger 
på sin kärnkompetens.  

Hösten 2005 fanns en prototyp klar för provanvändning på postkontoret i Fo-
sie. Vid projekttidens slut planerades en test med 15 provvagnar på samma post-
kontor. En reguljär tillverkning kan eventuellt komma igång under hösten 2006 – 
tidplanerna har hela tiden skjutits fram. Anledningarna har varit flera. Dels har 
bytet av producent av vagnen fördröjt framtagning av prototyp mm. Dels är Pos-
ten en mycket stor organisation med etablerade rutiner för utvecklingsarbete, där 
detta projekt har uppstått på ett annat sätt än vad som normalt är fallet. Det har 
därför varit mycket arbete med att integrera projektet i Postens organisation.  

Det som blir avgörande för den framtida produktionsvolymen är hur många 
vagnar som Posten kommer att upphandla.  Posten har sammanlagt cirka 15.000 
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brevbärare och något fler terminalarbetare, dvs. tänkbara användare uppgår till 
drygt 30.000 personer. Hur stor andel av dessa som kommer att få en vagn in-
köpt till sig och hur många utländska postkontor som kommer att bli intresserade 
är i dagsläget omöjligt att uttala sig om. Vagnen kommer enligt tillverkaren att 
kosta cirka 4.000 kronor. Om samtliga brevbärare och terminalarbetare skulle få 
en vagn innebär det en omsättning på 120 miljoner. Om bara 20% kommer att få 
en vagn inköpt innebär det 24 miljoner – en summa som måste slås ut över ett 
antal år. Med tanke på att det tillverkande företaget – Idesta – har en omsättning 
på cirka 20 mkr/år kan tillverkningen av den här produkten innebära ett viktigt 
utvecklingssteg för företaget. Huruvida så kommer att bli fallet är emellertid för 
tidigt att uttala sig om. 

På brandkåren i Hyllie80 har ett arbetslag om ett tiotal personer också arbetat 
tillsammans med Zenit Design Group AB. Här har arbetslaget bestämt sig för att 
arbeta med de problem som uppstår vid rökdykning. Gruppen har idag en hjälm 
som väger 4,2 kg. Problemet är att vikten är så hög att man bara kan gå upprätt 
med den och att den har en sådan storlek att den passar ganska få – antingen är 
den för liten eller för stor. Hjälmen används därför inte så mycket, utan ”ligger i 
källaren”, som en av de anställda uttrycker det. Tillsammans har brandmännen 
och designern tagit fram ett koncept till en ny hjälm med en andningsmask som 
har inbyggd display och en hjälm med inbyggd IR-teknik. Denna skulle – om 
den blir realiserad – innebära flera olika fördelar: 
 
 Förbättrad arbetsmiljö. För brandmännen skulle det innebära en avsevärt 

mycket bättre arbetsmiljö eftersom utrustningens totala vikt mer än halveras. 
Härigenom blir man rörligare och kan arbeta mer smidigt, något som både 
förbättrar arbetet och minskar arbetsskador.  

Ytterligare en arbetsmiljöfördel är att kombinationen av separat mask 
och hjälm gör att utrustningen lättare kan individanpassas i storlekar och ut-
formning. Detta är något som ter sig särskilt angeläget ur ett jämställdhets-
perspektiv eftersom det som räknas som ”normalstorlek” i det här samman-
hanget oftast är en genomsnittlig mansstorlek.  

 Rädda liv. Om man använder en mer konventionell rökgasutrustning ser 
brandmannen nästan ingenting i röken. I stället måste de använda sina hän-
der och fötter och känna sig fram till var det finns en människa som håller 
på att dö av rökförgiftning. Detta kan ta allt från ett par minuter till upp till 
20 minuter eller ännu mer om det är stora lokaler. Uppgiften kan liknas vid 
att ”famla i blindo” eftersom synen inte hjälper. Med hjälp av IR-teknik (inf-
raröd teknik) kan man se olika temperaturer och därigenom lätt upptäcka var 
det finns en människa eftersom man omedelbart man kommer in i ett rum 
kan se var kroppstemperaturen 37 grader – och därmed en människa – be-
finner sig. ”Det är som att plötsligt få tillbaka sina ögon att se med” säger 

––––––––– 
80 Detta projekt har varit föremål för en separat dokumentation: ”Vardagens design. Kommunala ar-
betsplatser och anställda i god form” av Ann-Kristin Myrman. Skriften är utgiven av LO och SVID 
2005. Den är framförallt gjord för att inspirera andra företag att genomföra liknande projekt och in-
nehåller en mer ingående beskrivning av projektet. 
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brandmännen själva. Att vinna från ett par minuter och upp till kanske 20 
minuter är dessutom mycket tid i sådana sammanhang. Brandkåren i Malmö 
uppger att 23 personer har omkommit i byggnadsbränder den senaste tioårs-
perioden dvs. perioden 1996-200581. I riket som helhet förekom under tio-
årsperioden 1995-2004 1087 dödsbränder i riket som helhet82 dvs drygt 100 
bränder om året. Att uttala sig om hur många av dessa som skulle kunnat 
förhindras är svårt, men även om bara en liten andel av dem skulle kunna 
räddas måste det ändå betraktas som en stor vinst både mänskligt och eko-
nomiskt.  

 Minskade personskador. Även i de fall ingen dör genom branden, kan ut-
rustningen hjälpa till så att man når de skadade tidigare. Därigenom kan 
skadorna bli lindrigare än de blivit utan den aktuella utrustningen. 

 Minskade sakskador. Även sakskadorna kan minskas med hjälp av IR-
kamerorna. Denna minskning kan ske på två sätt. 1) Om personerna snabba-
re kan hittas och hjälpas så kan brandmännen snabbare ägna sig åt sakska-
dorna. Detta eftersom man först koncentrerar sig på att rädda liv och först 
därefter tar itu med själva brandarbetet. 2) Med hjälp av IR-kamerorna kan 
man dessutom lätt lokalisera själva brandhärden även om den är dold – nå-
got som inte är helt lätt annars. Man kan då gå direkt på brandhärden och 
välja strategier för att mer effektivt begränsa den. Tex. hugga i en vägg för 
att avgränsa en brandhärd i den etc. 

  
De ekonomiska vinsterna av projektet  
Utvecklingskostnaderna från koncept till slutprodukt är stora i det här projektet. 
De involverar också flera olika affärspartners (designföretaget, brandmännen, 
teknikföretag/tillverkande organisation, försäljningsorganisation). Projektet star-
tade våren 2004. Konceptstudierna var klara hösten 2004. Under 2005 har pro-
jektet huvudsakligen sökt etablera affärsrelationer mellan de parter som kan ge-
mensamt kan föra projektet från koncept till reguljär tillverkning. SAAB har av-
satt ekonomiska medel och en projektgrupp för utveckling av tekniken för både 
mask och IR-kamera. Våren 2006, dvs efter den officiella projekttiden, har man 
tagit fram ett försökssystem och sålt 3 exemplar till räddningsverket, som ska det 
på skolorna och i S:a Rolags brandförsvarsförening. Försäljningspriset i dagslä-
get är drygt 200.000 kronor. Man räknar med att den svenska marknaden kan 
ligga kring några hundra system (då räknar man inte med att alla brandstationer 
kommer att köpa den men att några kommer att köpa flera) och att styckpriset 
ska kunna sänkas väsentligt vid serietillverkning. Dessutom finns en export-
marknad som är mångdubbelt större än den inhemska marknaden. Utrustningen 
kan också komma att användas både av försvar, gruvnäring och räddningstjänst.  

Då utrustningen visats på mässor har Saab redan fått konkreta förfrågningar 
från andra länder. Dessutom håller man på att utveckla ett system så att IR-
kameran kan kommunicera med larmcentral och ledningscentral utanför. Även 

––––––––– 
81 Uppgifter från Stefan Nilsson, Brandman Lag 3 Stn. Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten Syd. 
82 Dödbränder 2004. Räddningsverkets olycksstatistik.   
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om styckpriset sänks är det troligt att det kan finnas en marknad i miljardklas-
sen83. ”En mer realistisk bedömning av marknaden och den framtida omsättning-
en kan göras först under 2007. Men det ser ut att kunna bli något på riktigt” säger 
Odd Romell, Saab Technology, och fortsätter ”Vi har fått ett väldigt positivt 
mottagande på de olika demonstrationer och flera olika mässor vi varit på”.  

Om projektet realiseras – vilket idag inte går att uttala sig om - kan det inne-
bära flera olika slag av vinster för samhället: 

 
 Vinsterna i form av skatteintäkter från produktionen är omfattande. En-

bart momsen innebär att 25% av kostnaderna komma tillbaka till sam-
hället som skatteintäkter. Därtill kommer arbetsgivaravgifter, löneskatt 
mm för eventuellt anställd personal – vilket kan innebära att upp till 
50% av omsättningen kommer tillbaka till samhället i olika former av 
skatteintäkter (beroende på om den slår ut någon annan tillverkning el-
ler endast utgör nytillskott). 

 Vinsterna för sjukvården torde vara omfattande. Vägverket räknar med 
att ett liv kostar 17 miljoner kronor i ekonomiska termer84 – utöver det 
personliga lidandet för anhöriga m fl. Därtill kommer kostnader för t ex 
brännskador mm som kan minskas. Med tanke på att cirka 100 personer 
om året omkommer i brandolyckor och minst lika många skadas torde 
det finnas stora ekonomiska vinster att hämta – även om bara liten andel 
av dem skulle gå att rädda.  

 Värdet av minskade sakskador är mycket svårt att beräkna. Försäk-
ringsbolagens utbetalningar på grund av sakskador är inte offentligt ma-
terial. Klart är dock att bara en liten minskning av dessa skador skulle 
innebära stora belopp. 

 Värdet av en förbättrad förbättrad arbetsmiljö för brandmännen är svår 
att uppskatta i siffror, men är av flera olika slag. Dels handlar det om 
jämlikhetsvinster – att det blir möjligt både för kvinnor och män att an-
vända sig av utrustningen på lika villkor. Dels handlar det om att få en 
mer säker och trygg arbetssituation och ökad tillfredställelse i betydel-
sen kunna utföra arbetet och rädda liv och egendom på ett bättre sätt.  

 
Under förutsättning att projekten realiseras på sätt som angetts ovan – men som i 
skrivande stund fortfarande är oklart – är det ingen tvekan om att de satsade 

––––––––– 
83 Samtal med Odd Romell på Saab Technology AB maj 2006. 
84 Detta pris fungerar som underlag och vägledning för beslut för Vägverket. Värdet på ett statistiskt 

liv baseras på flera studier av enskilda individers betalningsvilja för att minska risken att förolyckas 
i trafiken (se Persson 2004). Riskvärderingen i sig utgör huvuddelen av kostnaderna d v s 16 267 
000 kronor. Därtill kommer materiella kostnader för sjukvård, administration och bortfallen pro-
duktion motsvarande 1 242 000 kronor. Totalt blir det 17 511 000 kronor i 2001 års priser (se SIKA 
PM 2005). På samma sätt finns explicita värden för ett svårt skadefall 3 124 000 kr och för en lind-
rig skada 175 000 kronor.  
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medlen är väl investerade. På samma sätt är det klart att det finns en risk att pro-
jekten, om de inte realiseras, snarare leder till grusade förhoppningar och får ne-
gativa i stället för positiva effekter.  

16 Verkstadsföretag  
Sexton olika verkstadsföretag har under perioden genomfört projekt med studie-
cirklar bland de anställda för att få fram idéer till produkter som kan förbättra ar-
betsmiljön och/eller företaget. I några fall har det handlat om ren produktutveck-
ling av existerande produkter, typ Alfa Laval och KL-industrier som tillsammans 
med DH Industriell Design AB och Reload Design AB utvecklat designen på kå-
pan till sin värmepump respektive transformatorstation. I andra fall har det hand-
lat om att utveckla nya produkter som anknyter till företagets kompetens: Tex 
Konga Mekaniska som tillsammans med DH Industriell Design utvecklat ett nytt 
höj och sänkbart rullbord för konsumentmarknad och Polardörren som tillsam-
mans med David Larsson Design AB utvecklat en ny dörr.  I något fall har det 
handlat om ”corporate identity” dvs att skapa en enhetlig visuell identitet i kom-
munikationen med omgivningen (KL-industrier och Reload Design). Dessutom 
har det handlat om åtgärder för förbättrad arbetsmiljö (tex. Dandent snickeri och 
David Larsson Design som arbetat med förbättrad inredning med hänsyn till 
både kunder och anställdas arbetsmiljö). I flera fall har man, som framgår ovan, 
arbetat med olika aspekter i samma företag.  

Alla dessa företag har fått 10 designtimmar via det nationella projektet, dvs en 
kostnad som motsvarar cirka 10.000 kronor. Ett krav har varit att de själva ska 
lägga in minst motsvarande insats i tid (10 timmar för 5-6 personer ger i realite-
ten 50-60 timmar). De företag som fått bra utbyte har oftast lagt ner flerdubbelt 
med tidsinsats själva. I valet av företag har ett stort antal företag måst avvisas an-
tingen för att de varit för små för att kunna samla en grupp anställda eller för att 
de själva har haft svårt att avsätta erforderlig tid.  

Generellt sett har dessa projekt inneburit att företagen fått ökad insikt i vad de 
kan använda designer till och betydelsen av designinsatser i företaget. Flera av 
företagen har haft ett mycket lyckat projekt i betydelsen att de själva fortsatt med 
designinsatser och att dessa insatser enligt företaget påverkat dess omsättning el-
ler förväntas göra det i framtiden.  Verkstadsföretagen verkar på detta sätt ha va-
rit den mest lyckade gruppen i det samlade projektet.    

Företagen verkar redan när de går in i projektet vara medvetna om behovet av 
att arbeta med design, men flertalet av dem har aldrig tidigare arbetat aktivt med 
designer och att ta tillvara designkompetens. Den insikten man får om hur desig-
nen kan genomsyra hela företaget och hur man kan arbeta med design både i 
produktutveckling och som en aspekt i företagsutvecklingen mer allmänt är tro-
ligen av central betydelse. Kanske är den insikten ännu mer betydelsefull än själ-
va produktutvecklingshjälpen. Sättet att tänka kring design har här som bland så 
många företag jag mött förändrats under projektets gång. Det innebär att den kri-
tiska ”beställarkompetensen” - som det talas mycket om bland designer och de-
signforskare som en kritisk kompetens hos företagen - har utvecklats avsevärt.  

Designprojekten har också inneburit att olika kompetenser inom företaget har 
mötts på nya sätt; marknadsföring, teknik, ledning, anställda etc. Projektet har 
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blivit något konkret att samlas kring och att vara kreativ gentemot – samtidigt 
som det innebär problemgenerering. Det har därför upplevts som positiva möten 
mellan grupper som vanligtvis inte möts under sådana former.  

Glappet mellan design och produktion är ett välkänt problem. ”Om designern 
kan skapa förståelse för sitt arbete, ökar det förståelsen hos produktionspersona-
len för hur de ska hantera produkten” säger Jan Hampf, professor i industridesign 
och aktiv designer i ett av de tidiga pilotprojekten på AscomTateco AB. Denna 
ökade förståelse för design och betydelsen av nära kommunikation med designer 
har skett i flera företag. 

9 livsmedelsföretag – som huvudsakligen har arbetat med förpack-
ningsdesign 
Skåne är ett starkt livsmedelscentrum, och det har därför varit naturligt att få med 
ett antal livsmedelsföretag både från Skåne och andra delar av landet. Företagen 
är av högst varierande storlek från flera hundra anställda till fåmansföretag. Fler-
talet av företagen har velat arbeta med sina förpackningar, eftersom man anser 
att förpackningsdesignen är eftersatt. Man har också velat utveckla förpackningar 
som är värdeskapande i relation till produkten dvs. förpackningar som håller och 
bevarar livsmedlet bättre, som har en positiv miljöaspekt och som utstrålar den 
image och identitet som företaget anser sig ha eller vill få. Det gäller också att 
positionera sig visuellt visavi konkurrenter dvs skapa en särart i förpackningen. 
Några står också inför att lansera sig på Europamarknaden och då känner man 
ännu mer att det är viktigt att produkten kan transporteras länge i förpackningen 
och att den har en utmärkande visuell identitet.  

Flera av de små livsmedelsproducenterna har en önskan att distribuera i när-
området vilket för närvarande kräver att de själva hanterar hela distributionsked-
jan – något som i sin tur kräver att de själva förpackar sina frukter, grönsaker 
mm. Detta är något som flera producenter inte gjort tidigare då man i stället 
skickat sina produkter till grossister som i sin tur förpackat och distribuerat dem. 
Detta kan tex. leda till att tomater skickas i lådor till Södertälje eller någon spin-
delcentral där de förpackas för att sedan distribueras i hela landet.  

En annan fråga som varit uppe i några av projekten är frågan om en regional 
identitet och förpackning av flera livsmedel på likartat sätt. Så har tex. Kullabyg-
dens Goda och Tre Gårdar, som båda arbetat tillsammans med Ackurat Design  
varit projekt där flera odlare går samman för att genom förpackning skapa en 
gemensam visuell identitet som förstärker den regionala karaktären. 

Några av projekten har ägt rum på större företag; Swits och Hägges finbageri  
är exempel på sådana. Båda är bagerier som valt att arbeta med framtida varu-
märkesstrategier för att kunna exportera mer.  

Flertalet av livsmedelsföretagen har rört små företag med 5-30 anställda. Näs-
tan alla dessa småföretag har varit i en situation där ett antal företag gått samman 
för att profilera sig gemensamt med både gemensamt varumärke och liknande 
förpackningar. De har också anknutit till vad projektledaren upplever som en 
trend, nämligen att anknyta till ”regionala identiteter”: 
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Globaliseringen har ju gjort att de regionala skillnaderna har 
framträtt snarare än suddats ut. Och i den trenden har många 
småföretag gått samman för att gemensamt visa upp sig. Genom 
detta arbetar man med varumärke som också anknyter till både 
social och miljömässigt ansvarstagande … att ta hand om det som 
finns nära och är småskaligt snarare än storskaligt. 

7 kommunala/offentliga projekt – huvudsakligen inredningsuppdrag 
Sju av projekten har berört kommunal verksamhet av olika slag. Tre av dem har 
rört inredningsarbete för att förbättra lokalerna för den aktuella verksamheten – 
samt att genom programarbetet för inredningen skapa en samsyn på verksamhe-
ten och dess lokalkrav. Lokalarbetet blev därigenom ett sätt att indirekt arbeta 
med verksamheten på en strategisk nivå och enas om dess innebörd. Dessutom 
blev det genom lokalförbättringarna en förbättrad arbetsmiljö för både anställda 
och kunder/besökare/boende.  

I BUP (barn och ungdomspsykiatrisk boendeenhet) koncentrerades insatserna 
på program för ny inredning som genomfördes tillsammans med Reinholtz & 
Ronnemark Inredning och Design. Diskussionerna rörde ”Vad behöver vi? Vad 
ska lokalerna signalera? Hur vill vi jobba? Vad är viktigt för oss och vad är vik-
tigt för patienterna?” Dessa övergripande frågor är nödvändiga att besvara för ett 
bra programarbete som kan ligga till underlag för ritningar och projekte-
ring/inköp. Mycket av diskussionerna handlade om ”hur ska det kännas när vi 
kommer in här” ”hur vill vi vara tillsammans?” Behoven och avvägningarna 
mellan att dels vara tillsammans och dels kunna få utrymme för avskildhet. Olika 
funktioner som att förena matlagning med odling och kreativ verksamhet. Hur 
kunna sitta vid datorn samtidigt som någon målar eller stryker eller utför andra 
kreativa handlingar. Hur ska det finnas utrymme för besökare att vara där och 
känna det trivsamt? Många olika delikata frågor togs upp – för att kunna hantera 
och få ut så mycket som möjligt på en begränsad yta. Det innebär att projektet 
var ett relativt vanligt inredningsuppdrag för en duktig inredare. Det innebar 
också att vissa inredningsobjekt fick ritas för att kunna passa in på lämpligt sätt. 
Projektet blev en ingång som gjorde att man i samband med en flytt av verksam-
heten kunde få in en medverkan av de anställda som borde finnas i alla sådana 
här projekt men som tyvärr inte alltid ges möjligheter till.  

Ett annat liknande projekt – dock något mer begränsat – utgjorde arbetet med 
en folktandvårdsklinik i Göteborg och Lots Design. Här blev arbetet starkt inrik-
tat på att göra kliniken välkomnande och positiv för besökarna – och de anställda 
involverades i arbetet för att också göra inredningen smart och praktisk ur ar-
betsmiljösynpunkt. Genom denna involvering kom också de anställda att få nya 
perspektiv på lokalerna och verksamheten. 

Det tredje inredningsprojektet rörde programarbete för en dagcentral i Skara, 
där de anställda - med all personal, berörda chefer, involverade bostads/bygg fö-
retag och kommunala organisationer - involverades och där man också lyssnade 
på de äldres synpunkter. Programarbetet, som genomfördes av Lots Design, gick 
ut på att försöka göra lokalerna bättre både för de besökande och för de anställda. 
Här började man med konkreta lösningar som man önskade sig för att senare 
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fortsätta med mer allmänna konceptdiskussioner och diskussioner kring ”hur vill 
man att det ska kännas” dvs. man började att se förändringarna från ett helhets-
perspektiv85. Projektet har senare genomförts till vissa delar.  

Samtliga tre projekt ovan har en sådan karaktär att de borde kunna genomfö-
ras inom ramen för ordinarie programarbete för lokalombyggnad, men att en så-
dan ambitionsnivå att involvera brukarna och de anställda tyvärr oftast inte före-
kommer.  

Ett projekt - Skatelövsprojektet -  rör utemiljön i en skola – ett projekt som se-
dan övergått i Barnbra projektet (se längre fram under projektet ”Utemiljön – de-
sign för den lärande skolan”) och där Reinholtz & Ronnemark medverkat. Det 
sista projektet rör profilering av skolmåltidsverksamheten och handlar om att 
Enköpings kommun vill profilera hela kommunens måltidsverksamhet så att man 
blir serviceorienterade. Man har tillsammans med Make Design, försökt ta reda 
på hur verksamheten uppfattas av såväl kunder som anställda och vad man göra 
för att förbättra servicen. Eventuellt kommer man att använda sig av inrednings-
arkitekt för att i ett andra steg titta på lokalen och se till att miljön förbättras. 

2 projekt i privata serviceföretag 
I projektet Skärgårdshotellet hade man från ledningens sida ambitionen att samt-
liga anställda skulle få en förståelse för designens betydelse i ett serviceföretag. 
Tillsammans med David Larsson Design talade man mycket om både materiella 
och immateriella värden, hur man skapar god miljö och atmosfär i en blandning 
av materiella saker och mänskligt bemötande.  Man använde också desigerns 
helhetssyn för att diskutera kundupplevelsen från det att kunden kommer tills 
den går och hur alla anställda  och miljön medverkar till det. Det blev enligt de-
signern ”en rolig och informell/demokratisk process där de anställda fick tycka 
till... jag tycker jag ser vikten av att visualisera idéer i form av skisser för att 
åskådliggöra för icke designer olika förslag och idéer. Det sätter igång processer 
mycket lättare”. I slutändan blev det dessutom en ny entre till hotellet. 

Projektet med Connex bussföretag och Idesign AB kommer från ett lokalt ini-
tiativ från bussförare som ville få en förbättrad funktion i rastlokalerna som fun-
gerade dåligt. Man har arbetat med en industridesigner för att hitta bättre funk-
tion i en svårhanterlig yta.  

Reflektioner från projektledare och utvärderare 
Projektledaren kom in i projektet när det redan pågått under ett år. Hon har där-
för, i motsats till de flesta andra projektledarna, inte varit med i planeringsstadiet. 
Nedan diskuteras först två punkter som projektledaren framhåller som sina egna 
lärdomar och därefter två punkter som utvärderaren iakttagit: 

––––––––– 
85 Se Vardagens Design. Kommunala arbetsplatser och anställda i god form. 
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Vikten av att skapa energi i projektet – och hur en designer kan göra 
det. 
”En designer kan bredda perspektivet och skapa energi” säger projektledaren. 
Detta är något av det allra viktigaste i en del av projekten. Det finns ett behov ute 
i företag och organisationer av att bredda diskussionen internt mellan olika yr-
kesgrupper och mellan ledning och anställda. Särskilt när man ska arbeta med 
utvecklingsarbete verkar man ha ett alltför snävt perspektiv när man diskuterar 
utvecklingsfrågorna. En designer kan bidra här och projektet har bidragit genom 
att ställa designer till förfogande och genom att kräva att både anställda och led-
ning deltar i utvecklingsdiskussionerna. På så sätt skapas både mer energi och ett 
bredare perspektiv – en helhetssyn på de produkter som tas fram. Så här säger 
projektledaren: 

Denna helhetssyn skapar också en naturlig förutsättning för att in-
volvera och arbeta med andra delar av det egna företaget. Det blir 
naturligt att miljön i företaget skall upplevas som positiv och att 
människorna som finns i arbetsmiljön, känner sig trygga, kreativa 
och uppskattade. Detta är själva grundtanken att skapa positiva 
förutsättningar, inge lust och mod till förändringsarbete och inse 
att med designprocessen kan många arbetsplatser få en bättre 
vardagsmiljö och en möjlighet till att utvecklas kreativt. 

I en god designprocess har man ett helhetsperspektiv gällande 
både produktutveckling, ergonomi, identitet och marknad.  Detta 
utgör grunden för att också skapa en god arbetsmiljö. 

Vikten av att arbeta med efterarbete för att komma från ide till pro-
duktion – särskilt för de kommunala och statliga projekten. 
Efter de 10 timmarna kan företagen i bästa fall fortsätta själva. Men ofta behövs 
olika former av kontakt och konsultation om deras fortsatta agerande. När det 
gäller kommunala och statliga arbetsplatser är situationen oftast den att de pro-
duktidéer som tagits fram för arbetsmiljön (tex det höj och sänkbara arbetsbordet 
för posten och rökdykarhjälmen för brandkåren) måste utvecklas och produceras 
inom en helt annan organisation för att sedan försäljas till den aktuella organisa-
tionen. Detta gör situationen komplex, eftersom man måste få någon som inled-
ningsvis inte är inblandad att bli intresserad av att utveckla den nya produkten. 
Och för att arbeta med produktutvecklingen vill de oftast ha några garantier för 
att det finns en marknad. En marknad uppstår emellertid inte förrän man har åt-
minstone en färdig prototyp och priser att diskutera kring. Därför behövs ett stort 
”spindelarbete” i ett nätverk med många parter för att kunna gå från ”en god idé 
bland de anställda” till ”en realiserad produkt”. Om det hakar upp sig och ”stan-
nar på vägen” finns en risk att förhoppningarna bland de anställda i stället vänds 
i besvikelse, dvs att arbetsmiljön inte förbättrats utan delvis försämrats i stället. 
Så här kommenterar projektledaren detta: 
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Projektet har egentligen inte omfattat detta. Men det har varit 
nödvändigt att knyta en producerande part till projektet för att in-
vesteringen i utvecklingskostnaderna skall kunna tas där och för 
att det skall upplevas som ett reellt projekt som kan resultera i en 
framtagen produkt som kommer till användning på arbetsplatsen.  

Förvånansvärt god ekonomisk utdelning av mycket små insatser 
Vid de inledande samtalen med projektledaren och övriga inom projektet fanns 
inte så stora förhoppningar om att ”de små 10-timmarsprojekten” skulle kunna 
ge så stor ekonomisk utdelning. ”Vad kan man begära av 10 timmar?” var en na-
turlig retorisk fråga. När jag började gå igenom de olika projekten och resonera 
med företrädare för företagen visade det sig att man kunde se större ekonomiska 
fördelar än de ibland tom själva kunde se. Posten och brandkåren har ju fått mer 
tid – men samtidigt rör det sig här om ett stort ekonomiskt utbyte för såväl dessa 
organisationer som för de tillverkande företagen. Men även de företag som varit 
delaktiga i de mindre projekten rapporterar förvånansvärt ofta om stora ekono-
miska vinster som de relaterar till projekten (se nästa kapitel).  

Demokratiaspekten mycket olika framträdande 
I de inledande beskrivningarna av projektet och i målbeskrivningarna är de de-
mokratiska aspekterna samt arbetsmiljöaspekter (minskad sjukfrånvaro, bättre 
arbetsmiljö) framträdande. Detta beror delvis på att projektet ingick i samhälls-
delen i det ramprogram som presenterades för regeringen innan beslut – en sam-
hällsdel som ströks till förmån för en mer näringslivsinriktad satsning. Två 
aspekter är värda att notera. Dels att det för mig som utvärderare inte varit möj-
ligt att gå på djupet och undersöka betydelsen av själva demokratiaspekten och 
den energi som projekten gett de anställda. Genom några studentuppsatser har 
jag fått uppfattningen att demokratiaspekten varit olika framträdande i olika pro-
jekt, samt att det varit en liten kärna av anställda som visat särskilt stort intresse 
medan andra varit mer eller mindre okunniga om projekten. Det vore intressant 
att få en fördjupad insikt i projektet utifrån demokratisk betydelse genom fortsatt 
forskning. Vad har förutsättningarna varit i de fall det betytt mycket positivt? 
Och hur reagerar de anställda om de satsat mycket tid och kraft på ett projekt och 
det inte blir förverkligat? Blir i så fall den negativa reaktionen så stor att man bör 
vara försiktig med att starta projekt som väcker förhoppningar och har små chan-
ser att realiseras? Detta är frågor som jag med mitt nuvarande material inte kan 
besvara. 
 
 
 



 

Designkoncept för ny rökdykarmask, framtagen av SaabTech i samarbete  
med Malmö Brandkår. Design: Zenit Design Group. 
Designkoncept för ny posthanteringsvagn, framtagen i samarbete med 
Malmö Post. Design: Zenit Design Group. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella  
projektet Anställda och företag i god form. 

 



 

Designkoncept för motorcykeltillverkaren Highland Motors. Design: Cliff  
Design & Development. 
Fordonsdiagnosverktyget Puma, utvecklat av Movimento. Design: Stinct 
och Nertman. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella 
projektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft. 
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Fordonsleverantörernas konkurrenskraft 

Fordonsföretagen har varit bland de första att använda sig av designer och ”sty-
ling” som man talar om inom branschen har alltid spelat en väsentlig roll för for-
donsindustrin. Bildesigner är centrala vid utvecklingen av nya bilmodeller. Men 
för fordonsleverantörsföretagen är det snarare en regel att inte arbeta med egna 
designer utan att utföra det som beställaren dvs. fordonsföretagen efterfrågar. 
Denna situation håller emellertid sakta på att förändras. Underleverantörerna le-
vererar allt oftare till flera olika företag och måste därigenom specificera sin 
kompetens. Några börjar göra egna produkter och/eller arbetar med eget varu-
märke. 

SVID:s fordonsprojekt har rötter i den så kallade ”Johnsson-Bennet-gruppen” 
som definierade centrala områden för Sveriges framtida konkurrenskraft86. Ett 
område som definierades var design – och ett annat område var fordonsindustrin.  
I det här projektet kombineras båda dessa områden. Projektet syftar till att öka 
konkurrenskraften för fordonsleverantörsföretagen, dvs. underleverantörer till 
fordonsföretag såsom Volvo, Saab, Scania och deras utländska motsvarigheter. 
En del i syftet är också att ta tillvara spetskompetensen som finns i landet genom 
existensen av tre så starka fordonsföretag och låta denna nationella styrka tas 
tillvara ännu mer än vad som idag är fallet inom underleverantörsföretagen. 

Projektet sker i nära samarbete med branschorganisationen Fordons Kompo-
nent Gruppen. Branschen omfattar cirka 1.000 företag och drygt 70.000 anställ-
da. Dessa företag är vitala för den svenska ekonomin, eftersom de stora fordons-
tillverkarna Volvo, Saab och Scania till stor del har byggt upp sin konkurrens-
kraft på just ett effektivt underleverantörssystem. Det är däremot för närvarande 
inte någon ekonomiskt lukrativ bransch. Tvärtom är det mer eller mindre regel 
med låga eller inga vinster alls. Inom projektet gör man den bedömningen att fö-
retagen oftast har mycket bra produkter, men är dåliga på att kommunicera sin 
kompetens. Dessutom menar man att det idag inte räcker att vara underleverantör 
på en svensk marknad även om Volvo, Saab och Scania är internationella. Också 
underleverantörsföretagen behöver söka sig en mer internationell plattform och 
bli leverantörer till flera olika företag. Men för detta räcker det inte enbart med 
en god produkt, både produkten och företaget måste kunna kommunicera sin 
kompetens på ett trovärdigt sätt. Det är här design kommer in. Design i det här 
sammanhanget blir inte enbart produktdesign utan till stor del kommunikations-
design och förhållningssätt. Den kompetens man har inom företaget måste fram-
stå som trovärdig när man kommunicerar den; man kan till exempel inte nå tro-
värdighet om man säger att man har en oerhörd noggrannhet och precision och 
sedan miljömässigt kommunicerar motsatsen dvs. en slarvig miljö och oordning 
– speciellt inte gentemot nya kunder. 

––––––––– 
86 Se Framtid för svensk industri. Pressmeddelande 2002-05-20 från gruppen 

www.metall.se/home/metall2/sveind/sveind.nsf/. 
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Även om bilar är starkt kopplade till design och användning av professionella 
designer är mycket viktigt och har lång tradition inom bilindustrin, så är det inte 
vanligt att underleverantörer samarbetar med designer. Någon öppen efterfrågan 
på designtjänster finns inte hos de mindre underleverantörsföretagen. Tvärtom, 
de har ofta svårt att se vilken användning de kan ha av en designer. Just detta har 
varit utgångspunkten för projektet – att experimentellt se och visa vad man kan 
ha för nytta av designer och på vilket sätt designer kan påverka de svenska for-
donsleverantörsföretagens konkurrenskraft.  

Projektet är indelat i tre separata delprojekt som arbetar på olika sätt och riktar 
sig till olika målgrupper dvs. olika slag av företag inom fordonsleverantörsgrup-
pen: 
 
Design management projekten innebär att företagen erbjuds en analys av före-
taget och dess utvecklingspotential utifrån en strategisk utgångspunkt. Ett tvärve-
tenskapligt team av designer och erfarna affärsutvecklare analyserar företagets 
nuvarande och potentiella strategi när det gäller visuell kommunikation och de-
sign. Man utgår från företaget och dess varumärke samt jämför med uppfattning-
en hos både kunder och anställda för att finna potentiella strategiska utveck-
lingsmöjligheter där designer kan bidra med affärsutvecklingsmöjligheter.  
 
Specialfordon projekten vänder sig specifikt till den grupp av företag som med 
utgångspunkt från standardfordon tillverkar olika specialfordon och påbyggna-
tioner samt helt nya typer av fordon tex en eldriven traktor. Projektet omfattar så 
vitt skilda fordon som ambulanser, inredning av mobil TV-sändare och en mo-
torcykel. I dessa projekt är det oftast brukarutgångspunkten – som ju är central 
för alla industridesigner – som varit nyckeln till framgång och en utvecklingspo-
tential både för produkten och för företaget.  
 
Utmaningen kallas de projekt som fokuserar på komponenter, delsystem och 
tillbehör till exempel mätsystem för utveckling av fordon, komponenter för pro-
duktionen av fordon, tillbehör till fordon såsom säkerhetsbälten för barn med 
speciella behov såväl som en bilstol som håller föraren alert och försvårar in-
somning. Det är alltså en stor grupp av vitt skilda produkter som har det gemen-
samt att det handlar om innovativa lösningar och deras förverkligande. Designin-
satsen är både en del i innovationen dvs. den konceptuella iden och den slutliga 
utformningen.   

 
Utöver dessa tre delprojekt har stor del av såväl tid och pengar lagts på att bear-
beta branschen att använda design i högre utsträckning.  Projektet har genomfört 
och varit delaktiga i ett flertal seminarier i framförallt Göteborg (i samarbete med 
Chalmers och Fordonskomponentgruppen, Teknikföretagen och SVEA – en 
branschförening för produktutvecklare inom fordonsområdet), Stockholm (i 
samarbete med Tekniska mässan) och Jönköping (i anslutning till Elmiamässan). 
Projektet har också medverkat i seminarier på olika håll i landet. Projektet har 
varit en viktig del i Elmiamässans storsatsning på design, med seminarier, ut-
ställningar och rådgivning. Fordonsprojektet har också utgjort grund, föreslagit 
och utvecklat NUTEK:s partnerskap för fordonsrelaterad produktutveckling. Det 
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innebär att man inom projektets ram också lyckats etablera en ny form av fort-
sättning av arbetet. 

Projektledaren, Kaj Abbestam, påpekar att också alla de träffar man haft med 
företag som inte varit med i projektet också förmodligen gett utdelning av något 
slag: 

Alla de träffar man haft med företag där projektet inte stämt med 
deras egen tidsplan…där man sagt att ”synd att ni inte kommit 
förra året – då hade vi ett projekt” eller där det av olika skäl inte 
stämt med företagets planer vid den här tidpunkten… alla de före-
tagen har vi ju haft konstruktiva och bra diskussioner med… som 
förhoppningsvis lett till ökad insikt om designens betydelse för 
konkurrenskraften.. och därmed kanske också betydelse för framti-
da eget handlande. 

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar den andel av Design för Utvecklingskraft (DsU) 
som projektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft har haft. Diagrammet visar  
 

Figur10: Det nationella projektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft och dess andel 
av de 50,8 miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret(Källa:SVID) 
.  
tydligt att projektet är ett av de största projekten. Det har erhållit 6, 7 miljoner 
kronor (inklusive over head kostnader som SVID centralt har haft) eller drygt 
13% av de totalt 51 miljonerna som regeringen satsat.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver de medel 
som regeringen anslagit för DsU som projektet har förfogat över (det har ju varit 
ett krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder 
och EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

 
 

6.676.000 kronor 
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Figur11: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor(Källa SVID) 
 

Som framgår av figuren ovan har DsU i det här projektet bara stått för mellan en 
tredjedel och en fjärdedel av kostnaderna, eller 28%. Företagen har stått för mer-
parten eller bortåt 40%. Regioner, i detta fall Västra Götalandsregionen, har stått 
för cirka 20%. Resterande medel kommer från ”annan statlig verksamhet” som i 
detta fall innebär proDesign vid Chalmers via KK-stiftelsen, länsarbetsnämndens 
stöd till arbetslösa designer mm.  

Projektets genomförande och reflektioner i anslutning till det 
Projektet är det resursmässigt största av samtliga 9 projekt. Det har, i likhet med 
det tidigare beskrivna projektet ”Företag och anställda i god form” arbetat med 
drygt ett 40-tal delprojekt; men fordonsprojekten har som regel varit avsevärt 
mer omfattande. Projektet har – i likhet med det senare beskrivna projektet ”För-
packningen som värdeskapare” arbetat mycket med nätverksarbete. Till skillnad 
från det senare har emellertid Fordonsprojektet i hög grad exploaterat redan exi-
sterande nätverk snarare än byggt nya sådana.  När det gäller att nå företag som 
kan vara intressanta har samarbete skett med Fordons Komponent Gruppen men 
också Volvo och Scania har hjälpt till att finna intressanta underleverantörsföre-
tag. När det gäller medfinansieringen – som för fordonsprojektet var extremt hög 
eller 78% av hela projektet – har samarbete skett utöver företagen också med 
Västra Götalandsregionen och proDesign/Chalmers, Nutek och länsarbetsnämn-
den. I genomförandet av innovationsprojekten har, förutom designer, framförallt 
Chalmers varit en viktig samarbetspartner som kunnat bidra med olika former av 
spetskompetens (både genom forskare och genom examensarbeten). Nedan be-
skrivs de olika delprojekten och aktiviteterna mer ingående. 

Annan statlig
13%

Regioner
21%

EU
0%

Näringsliv
38%

Bidrag av DSU
28%
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10 Design management projekt - analys av företaget och dess utveck-
lingspotential utifrån strategisk utgångspunkt  
Syftet med design management projekten beskrivs av projektledaren, Kaj Abbe-
stam, på följande sätt 

Det är en process där både designer och andra gemensamt analy-
serar och identifierar på vilket sätt design kan förstärka företagets 
affärer. Det handlar mycket om att vara entydig och konsekvent i 
alla sin kommunikation – i allt man gör och säger. Att i sin hand-
ling och i sitt uttryck, genom både miljö och produkter, visa att 
man är den man säger sig vara. Säger jag mig vara offensiv så 
måste kunden kunna tolka denna offensiva karaktär i mina bud-
skap. Det gäller såväl produkten som hemsidan, lokalerna och de 
fysisk miljön och vårt förhållningssätt och uppträdande gentemot 
kunden. Tyska företag har tex. varit bättre än svenska på att kom-
municera en offensiv hållning, och därmed upplevts som intressan-
tare samarbetspartners. Svenska företag har ofta på att kommuni-
cera sin kompetens och kapacitet – och därmed inte kontaktats i si-
tuationer där de kanske mycket väl skulle varit konkurrenskraftiga. 

På ett konkret plan har projektet ”skickat ut” en sammansatt grupp av designer, 
affärsutvecklare och inköpare och/eller tekniker till företagen. Tillsammans har 
de analyserat företagens potential utifrån designutgångspunkter och föreslagit en 
handlingsplan för det enskilda företaget. Projektledaren har medvetet försökt få 
en företagsanpassad kombination av experter samt en så bred kompetenssam-
mansättning  som möjligt. Kombinationen av en person som kan affärsutveckling 
och en som kan design samt kombinationen av en yngre och en äldre mer erfaren 
person har varit medveten och viktig. Som framgår av följande kapitel har några 
av design managementprojekten varit mycket lönsamma, medan andra lagt in det 
i framtida handlingsplaner där påverkan är mer oviss. Så här säger projektledaren 
om projektens lönsamhet: 

Vi har ju inte kommit till företag som direkt har sökt oss, utan det 
är projektet som har sökt upp företagen. Det betyder att ”timing-
en” inte alltid varit den bästa för genomförandet av föreslagna åt-
gärder. Där det har stämt – och företagen därmed genomfört delar 
eller hela det åtgärdspaket som konsulterna föreslagit – har effek-
terna varit omfattande. En stor lönsamhet har kunnat utläsas i 
dessa fall. Det mest lönsamma projektet handlar om en ökad lön-
samhet på drygt 65 miljoner kronor för ett enda företag utifrån en 
insats på cirka 200.000 kronor från SVID:s sida. För övriga före-
tag har det varit en lärprocess och föreslaget handlingsprogram 
kan mer ses som en ram och ett stöd för framtida handlande. Det 
är svårt att idag veta hur stor andel av dessa förslag som kommer 
att realiseras .I samtliga fall har dock projektet tillfört både före-
tagen och SVID erfarenheter som kan spridas till andra företag. 
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Rent konkret innebär de design management analyser87 som man genomförs föl-
jande tre analyser: 
 

1. En identitetsanalys det vill säga en analys av hur företagen själva upp-
fattar sig och sina styrkor respektive svagheter. Analysen genomförs i 
dialogform och genom intervjuer med såväl ledning som anställda. Som 
grund för analysen finns olika mer eller mindre etablerade verktyg, bla 
en ”insiktsanalys” som innebär att man konfronterar de anställda och 
ledning med förhållandet mellan olika fenomen i företaget. I diskus-
sionsunderlaget finns 24 variabler med tex. ”produktutveckling i rela-
tion till förnyelseförmåga”, ”unicitet i relation till tekniknivå”, ”kund-
anpassning i förhållande till förändringsbenägenhet”. Projektarbetarna 
diskuterar normalt med ledningsgruppen för företaget hur det förhåller 
sig i dessa avseenden, och hur man kan och vill påverka den framtida si-
tuationen. Vid varje tillfälle diskuteras också hur dessa frågor kommu-
niceras i handling och visuell kommunikation.  

 
2. En imageanalys det vill säga en analys av hur företagets omgivning el-

ler kunder och leverantörer upplever företaget. Gruppen med designer 
och företagsutvecklare talar också här med kunderna och leverantörerna 
om deras uppfattning kring företagets kommunikation, produkter och 
tjänster. I dessa samtal använder man sig metodmässigt bland annat av 
metaforer dvs. upplever man företaget ”mest som en Volvo, en Skoda 
eller en Toyota”. Sådana metaforer underlättar kommunikationen och 
positioneringen av företaget.  

 
3. En profilanalys det vill säga SVID-gruppens egen tolkning av företaget 

och dess position. Genom egna besök, fotografering och professionell 
kunskap om olika möjligheter gör man en bedömning som ibland skiljer 
sig från både kundernas och företagets (som inte så sällan båda kan ha 
lägre ambitioner i brist på kunskap om vad som är möjligt). I denna pro-
filanalys är det framförallt designerns professionella kunskap som ut-
nyttjas. 

 
De tre analyserna ställs sedan i relation till varandra och bildar utgångspunkt för 
samtal kring situationen och framtida utvecklingsmöjligheter. Projektgruppen fö-
reslår också aktiviteter för att förstärka identiteten och kommunikationen. Oftast 
handlar det om att förbättra den visuella identiteten och kommunikationen på ett 
sådant sätt att man kan göra företagets kompetens och kunnighet trovärdig också 
för den som inte haft en långvarig kännedom om och kontakt med företaget.  
 

––––––––– 
87 I projektet talar man om DM-analyser eller design management analyser. Utifrån akademisk ut-

gångspunkt skulle jag kanske hellre kalla det för ”Analyser av den visuella identiteten” eller Corpo-
rate Identity – analyser. Detta eftersom jag uppfattar att begreppet ”design management” står för 
avsevärt mycket bredare fält.  



 85

Metodutveckling och erfarenhetsinsamling 
Beskrivningen ovan kan tolkas som att det skulle handla om en färdigpaketerad 
metod som genomförts standardmässigt. Så är emellertid inte alls fallet. Tvärtom 
har just metodutvecklingen varit ett viktigt syfte i sig. ”Corporate identity”, det 
vill säga att få en samstämmighet mellan olika visuella budskap och affärsidén, 
har alltid haft ett starkt fäste i västra Sverige. I det här projektet ville man gå vi-
dare och koppla den tidigare praktiska harmoniseringen av olika visuella bud-
skap, som ”Corporate Identity” innebär, till affärsutveckling och olika gruppers 
syn på företaget (anställda, kunder, leverantörer etc.). Teoretiskt kan projektet 
därför ses som ett praktiskt experiment och vidareutveckling av ”corporate iden-
tity” metodiken. 

Innan dessa analyser började genomföras arbetade man inom fordonsprojektet 
med att utveckla och genomföra en utbildning under 6 månader för 8 arbetslösa 
designer som utbildades i ”design management”. Utbildningen genomfördes av 
två skäl: dels för att det saknades tillräckligt med designer med en lämplig bak-
grund för projektet, dels för att det fanns flera arbetslösa designer i Göteborgsre-
gionen - samtidigt som projektledaren bedömde att det fanns ett stort behov av 
dem. Behovet var dock under förutsättning att de kompletterade sin utbildning 
med lite mer design managementkunskaper dvs. kunskaper i gränslandet mellan 
design och affärsutveckling. Detta visade sig också vara en korrekt bedömning. 6 
av 8 har fått relevant arbete efter kursen och fyra av dem har haft uppdrag inom 
fordonsprojektet. En av dem – Patrik Westerlund - har varit med om att genom-
föra flera av design managementanalyserna, och gjort det så bra att han fick Tek-
nikföretagens stora designpris för sitt arbete med ett av företagen.  

En DM-analys kräver cirka 100-120 konsulttimmar. Antalet konsulttimmar 
som utförts av designer respektive affärskonsulter har varierat starkt, men i ge-
nomsnitt har de bidragit med ungefär lika stor tidsandel. Företagen har utöver 
egen tidsinsats betalat cirka 30% av kostnaderna för analysen. Till detta kommer 
att DM-projekten har krävt extremt mycket arbete för ”att sälja in” från projekt-
ledningens sida. ”Insäljningsarbetet” har krävt ungefär lika mycket resurser som 
bidraget i sig kostat.  

DM-analyser har genomförts på sammanlagt 10 företag. Merparten av dem 
har varit komponentleverantörer till fordonsindustrin, det vill säga de levererar 
smidda produkter till tex motorer. Spridningen i storlek har varit ganska stor från 
företag med ett tiotal anställda till företag med cirka 500 anställda och en om-
sättning på en halv miljard kronor. Resultatet av projekten har också varierat på 
följande sätt: Analysen har genomförts med positiv respons från företagen i 
samtliga fall men implementeringen av de föreslagna åtgärderna har varierat. I 
några fall har företagen förklarat att de ser det som mer långsiktiga åtgärder – 
och i vilken utsträckning förslagen implementerats kan endast avgöras i ett läng-
re tidsperspektiv. I ett par fall har man emellertid gjort genomgripande föränd-
ringar – det gäller bland annat företagen Movimento och Stinct samt JL Con-
struction som arbetat med Stinct tillsammans med Nertman Design.   
 
Movimento är ett ungt utvecklingsbolag för utveckling av analysverktyg för for-
donsutvecklare. Det innebär att man utvecklar nya verktyg som bättre kan mäta 
olika egenskaper när ny teknik förs in i bilar. I DM-analysen av företaget forma-
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de man i dialog med designer och företagsutvecklare ett förhållningssätt till kun-
den som involverade ett starkare användarperspektiv på produkterna. Man gick 
även igenom företagets totala kommunikation med kunderna. Så här beskriver 
projektledaren vad som åstadkoms: 

Man omarbetade allt grafiskt material, hemsida, logotyp – men 
också produkter och hela miljön för företagets lokaler. Företaget 
tog emot gruppens analys och förslag mycket positivt och genom-
förde i stort sett allt mer eller mindre direkt. Detta kom att åter-
speglas på marknaden direkt. Kunderna upplevde företaget homo-
gent och trovärdigt – och detta resulterade i för företaget extremt 
stora affärer. Man fick en order på 65 miljoner kronor som man 
säger att man inte skulle fått annars. Dessutom uppmärksammades 
företaget också av Teknikföretagen; det fick ”The Grand Award of 
Design” 2005 för sitt arbete med en total designstrategi för före-
taget och de effekter detta lett till.   

JL är också ett ungt företag som bygger apparatskåp efter kundspecifikationer 
samt erbjuder innovativa lösningar inom automation. Företaget hade vid projek-
tets genomförande ett dussintal anställda men räknar med att bland annat på 
grund av DM-projektet utöka sin omsättning och antal anställda till det dubbla 
inom 3-5 år. Analysen av företaget visade att det fanns en stor diskrepans mellan 
dess produkter som höll mycket hög kvalitet och flexibilitet gentemot lokaler, 
reception, hemsida mm som gav motsatta intrycket. Speciellt vid internationella 
kontakter med nya presumptiva kunder anses det viktigt att ge ett homogent in-
tryck. Analysen och förslagen till ombyggnad av lokaler, reception, hemsida mm 
har genomförts under projekttiden. Företagets VD menar att detta varit en förut-
sättning för den expansion han räknar med och de nya order man fått.  
 
Ett 30-tal projekt med företag som tillverkar specialfordon, komponenter 
eller tillbehör  
När projektet planerades delades det upp i två olika marknadsområden: Projekt 
som vänder sig till företag som tillverkar specialfordon och projekt som vänder 
sig till företag som tillverkar komponenter och tillbehör, dvs ”specialfordonspro-
jektet” och ”Utmaningen”. Dessa projekt är emellertid i sitt genomförande likar-
tade och har därför i efterhand grupperats till ett projektslag.  

Det finns många olika specialfordonstillverkare i Sverige. Det beror dels på 
att det finns många specialbehov som är svårt att tillgodose i standardsortimentet 
– och dels på att det finns hög kompetens när det gäller fordonstillverkning att 
bygga på. Gruppen av specialfordonstillverkare är heterogen. Det finns en grupp 
av företag som med utgångspunkt från standardfordon tillverkar olika specialfor-
don och påbyggnationer. Det kan gälla allt från ambulanser till släpvagnspå-
byggnader till sopbilar eller företag som inreder en hantverksbil eller en mobil 
TV-studio. I dessa projekt är det mycket brukarutgångspunkten – som ju är cen-
tral för alla industridesigner – som tillvaratas för att finna en utvecklingspotential 
både i produkten och för företaget. En annan grupp av specialfordon är de till-
verkare som utgår från en specifik kompetens och söker koppla den med möjliga 
nya behov som tex. miljöanpassning. I den här gruppen finns företag som tillver-
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kar eldrivna dragfordon för flygplatser, eldriven traktor, gräsklippare mm för fas-
tighetsskötsel och en motorcykel.  

Flertalet av de sammanlagt 14 specialfordonsprojekten har haft en konceptuell 
karaktär och inneburit att designer varit med och utvecklat ett koncept till en helt 
ny produkt eller produktgrupp. Det innebär att resultatet av projekten i de flesta 
fallen inte kan utläsas fullt ut förrän om flera år.  

Projekten som arbetat med komponenter och tillbehör – inledningsvis sam-
manförda i delprojektet ”utmaningen” – har varit mer direktfokuserade på pro-
duktutveckling. 15 företag har arbetat med utvecklingen av nya produkter. Här 
har det handlat om mer konkreta projekt där produkterna redan har kommit ut på 
marknaden eller är på väg ut. Målet med de här projekten har varit att få fram 
nya produkter och affärsidéer som ”sticker ut” och utmanar branschen.  

Projekten har främst inneburit en kombination av designinsatser och införande 
av ny teknik, en kombination som är mycket vanlig. Genom att använda ny tek-
nik kan man ofta bättre tillfredställa olika brukaraspekter – och ny teknik ger 
också anledning att mer fritt arbeta med nya formspråk. Ibland har designinsat-
sen varit av en mer analytisk karaktär dvs. designern har genom en kritisk analys 
av situationen funnit olika behov som bör tillfredställas bättre. Ny teknik har i 
dessa situationer kommit in för att bättre kunna tillfredställa de behov som de-
signern analyserat fram. Ibland har ny teknik introducerats innan designern 
kommit in i bilden och mera fått arbeta med produktens formgivning och uttryck. 
Några få projekt har enbart varit designrelaterade dvs. inte jobbat med ny teknik. 

Projekten har varierat i omfattning men genomsnittsprojektet har kostat något 
mer än DM-projekten. Insatsen har i genomsnitt varit cirka 150 konsulttimmar. 
Merparten av dessa timmar har gått direkt till industridesigner. En handfull före-
tag har fått ytterligare resurser motsvarande 100-800 timmar. Några exempel på 
lyckade produktutvecklingsprojekt är följande: 

 
Reac och Designkonsulterna har gemensamt – med hjälp av ett designstöd till ett 
värde av 100.000 kronor – utvecklat ett ställdon som används bland annat i rull-
stolar och för att reglera rörelser i maskiner mm. Normalt sett syns de inte alls 
eller mycket lite och de flesta ställdon ser ungefär likadana ut – varför det finns 
anledning att fundera över vad design betyder i detta sammanhang. Det har emel-
lertid visat sig att industridesignerna i det här fallet tagit fram ett formspråk som 
bättre överensstämmer med de kompakta och kraftfulla produkter som företaget 
menar att man har. Utseendet är inte enbart anpassat till användningssituationen 
utan också till försäljningsögonblicket, då produkterna ska signalera de egenska-
per de har. Företaget räknar med att få en klart ökad försäljning på grund av de-
signstödet – och att kunna ha fortsatt produktion i Sverige. 
 
HofSupplier och Cliff design har med stöd av Chalmers proDesign utvecklat ett 
lastbilssäte som ökar trafiksäkerheten genom en rad olika lösningar som kombi-
nerar ergonomi, teknik och ekonomi. Tekniken är revolutionerande och innebär 
bland annat att man genom nano- och sensortekniker kan mäta förarens vaken-
hetsgrad – och förhindra insomningar genom att i tid vibrera och varna föraren. 
Inom ramen för projektet har man tagit fram en prototyp som visades på Elmia 
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Subcontractor 2005. En produktionsfärdig modell kommer möjligtvis att finnas 
inom tre år. 
 
Careva har med hjälp av 4M Factory vidareutvecklat ett barnbilbälte för barn 
med särskilda behov. Detta har i sin tur lett till en fortsatt utveckling och samar-
bete med ett norskt företag – och ett speciellt utvecklingsbidrag från en svensk- 
norsk industrifond. Man hoppas tillsammans med det norska företaget kunna nå 
ut på en global marknad.   
 
Övriga produkter eller produktkoncept som tagits fram är bland annat: 

- ett eldrivet dragfordon för flygplatser 
- världens första eldrivna traktor 
- motorcykel av en ny typ och med nytt formspråk 
- flexibel husvagnsinredning 
- styrsystem för asfaltläggare 
- kontaktdon för industriautomatik 
- inredning för yrkesfordon 
- avgassystem för tunga fordon 
- hytt till truckar 
- strålkastarsystem till specialfordon 
- pedal till fordon 

Mässengagemang och övriga aktiviteter 
Projektet har medverkat och haft en central roll vid tre större mässaktiviteter på 
Elmia: ”Elmia subcontractor”, ”Husvagn och Husbil” samt världsutställningen 
”Wood”. På dessa mässor har såväl projektet som sådant som resultatet av olika 
delprojekt presenterats och fått stor massmedial uppmärksamhet. Det innebär att  
designperspektivet som sådant kommit att lyftas fram från ett underleverantörs-
perspektiv men också att de enskilda företagen som deltagit i projektet fått upp-
märksamhet och nya affärskontakter.  

Förutom samarbetet med Chalmers proDesign i konkreta projekt (se ovan) har 
Chalmers varit huvudman för flera seminarier riktade till projektets målgrupp. 
Seminarierna har genomförts i samarbete med fordonskomponentgruppen och 
andra aktörer i branschen. Detta samarbete har varit viktigt eftersom det i flera 
fall inneburit en teknisk innovation i projektarbetet som troligtvis inte kommit 
till stånd annars. Medverkande företag har härigenom också lyfts fram och fått 
en ökad nyfikenhet på teknisk innovation och samverkan med universitetet – 
samtidigt som ett sådant förhållningssätt fått dem mer intressanta ur kundsyn-
punkt. Flera olika studentprojekt har också varit ett intressant inslag i samarbetet 
med Chalmers.  

Projektet har under två år medverkat i seminarier vid Tekniska mässan i 
Stockholm, samt haft en egen utställning på mässan. Genom denna medverkan 
har sedan ett antal olika inbjudningar om medverkan kommit till projektledaren. 
Detta PR-arbete i syfte att ”promota design” i en mer allmän bemärkelse har pro-
jektledaren bedömt som mycket centralt: 
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Insatser i enskilda företag är naturligtvis oerhört viktigt. Men den 
största och viktigaste delen av arbetet har gått ut på att övertyga 
många företag att satsa på design. Insatser i branschen och att 
visa upp projektet i olika sammanhang där branschen rör sig har 
haft ett mycket högt fokus för min del.  

Samarbete med Fordons Komponent Gruppen – som också spridit 
information om projektets aktiviteter till sina medlemmar – och 
projektets medverkan på branschföreningens stora leverantörsda-
gar med 300-400 företagsrepresentanter har varit viktigt för mig.  

Reflektioner från projektledare och utvärderare 
Vid diskussioner med projektledare och utifrån de fokusgrupper som genomförts 
kan framförallt tre olika erfarenheter framhållas: 

Det är viktigt att komma in i rätt skede i företagets utveckling 
För att få maximal utdelning av projektmedlen är det viktigt att komma in i rätt 
skede i ett företags utveckling. Det räcker inte med att det finns en vilja till för-
ändring – det ska helst vara ett företag i förändring. Detta var en samstämmig 
syn från både designkonsulter och projektledare. Ett företag som befinner sig i 
förändring är ett företag där olika tankesätt i realiteten bryts mot varandra. Och i 
ett sådant sammanhang är det lättare för ”designsynsättet” att kila sig in som en 
ny medspelare bland andra. Vilken förändring som ett företag står inför, tex. 
uppstart, generationsskifte, uppköp, stark expansion mm, menade man däremot 
var mindre betydelsefullt.  

Alltför små projekt är inte lönt att arbeta med 
Det är inte värt att investera i alltför små projekt, menar projektledaren. Då hin-
ner man inte påverka företaget tillräckligt. Projektet blir lätt en trevlig dagslända 
för personalen och i bästa fall något som gror hos någon eller några enstaka per-
soner. Men för att få till stånd en designintegrering, dvs. en syn på design som 
strategisk resurs som genomsyrar företaget och dess handlande, krävs mer omfat-
tande och längre projektarbete. Projekten bör därför ligga i storleksklassen 
100.000 kronor och mer för en strategisk designanalys och ännu mer för arbete 
med en ny produkt. 

Projekttiden begränsar valet av företag och projekt  
Inom fordonsindustrin, liksom en del andra branscher, är ledtiderna från koncept 
till färdig produktion så långa (upp till 6-8 år) att det är svårt att visa resultat 
inom ramen för ett treårsprojekt. Detta har påverkat val av företag såtillvida att 
vissa företag valts bort även om projekten varit mycket intressanta. Flera företag 
har tackat nej till att delta i projektet med hänvisning till att projektets krav på re-
sultat inte stämmer med företagets tidsplaner.  
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Det är omöjligt att i förväg veta vilka som kommer att löna sig  
Man måste – i likhet med en riskkapitalist – vara ute bland många företag och 
samarbeta med de som man tror kan utvecklas positivt med hjälp av design. Men 
det är mycket olika utfall bland företagen. Så här säger Projektledaren: 

 Ibland kan ett projekt påverka hela företagets strategiska utveck-
ling. Ibland blir det ett trevlig projekt som inte sätter så stora 
långsiktiga spår och därmed inte är så lönsamt som investering 
betraktat. Men det är oerhört svårt att i förväg veta vilka som i 
slutändan verkligen kommer att löna sig.  

Därför måste man agera lite som en riskkapitalist. Satsa på ett antal olika projekt 
helhjärtat men vara medveten om att bara några av dem verkligen kommer att bli 
mycket lönsamma. (Detta synsätt diskuteras mer ingående i kommande kapitel) 
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Design för export av medicinsk teknik 

När LO:s och Svenskt Näringslivs gemensamma framtidsgrupp – allmänt kallad 
Bennet-Johnssongruppen – 2002 lade fram förslag som skulle gynna svenskt när-
ingslivs utveckling var ”medicinsk teknik” ett område vid sidan om ”fordon”, 
”telecom” mfl.88  Sverige är världsledande inom medicinsk teknik om man rela-
terar det till landets storlek och en viktig exportindustri i landet. 

Branschen är både lönsam och intressant på flera sätt. Företagen utvecklar 
nästan alltid sina produkter direkt för en internationell marknad, vilket gör att det 
finns stora expansionsmöjligheter. Branschen kännetecknas dessutom inte av så 
stora fluktuationer, utan har en förhållandevis jämn marknad konjunkturmässigt. 
Däremot kommer lönsamheten oftast först efter ett antal år. Investeringarna är 
mer långsiktiga – om en produkt är lönsam efter 7-8 år räknas det som normalt.  

Designerns bidrag till branschens utveckling är enligt projektledaren Christer 
Ericson ”ganska självklar” – även om det visade sig att flera av de deltagande fö-
retagen inte alls hade haft kontakter med designer tidigare och därmed inte själva 
upplevde det lika självklart som projektledaren. När det gäller handikapphjälp-
medel ”har Sverige kommit att bli både duktiga och kända för en design som 
förenar funktion och form med tillverkningshänsyn” säger han. Inom vården 
finns företag som arbetar för att till exempel minska belastningsskador för perso-
nalen genom olika hjälpmedel för dem. Andra företag tillverkar apparater som 
används i medicinska sammanhang. När det gäller instrument och hjälpmedel 
kan design dels hjälpa till med utvecklingen av själva tekniken, dels hjälpa till att 
göra hjälpmedlen mer lätta att förstå och använda. Dessutom är det viktigt att de 
genom sin design utstrålar kvalitet, säkerhet och trygghet för personal och pati-
enter. 

Inom branschen finns enligt projektledaren en stor utvecklingspotential, som 
designer kan hjälpa till att realisera. Exempel på idéer som fanns innan projektet 
påbörjades var ”att genom bra design underlätta användandet av tex. en EKG-
apparat i krislägen så att den som inte använt apparaten tidigare ska ha så liten 
risk som möjligt att göra fel”. Designern kan alltså hjälpa till att underlätta an-
vändarens relation till instrumentet så att den blir så säker och trygg som möjligt. 
Andra aspekter som diskuterades i projektets inledningsfas var designerns möj-
ligheter att ge produkten ett formspråk som harmonierar med användaridén, dvs. 
att skapa gemensam visuell identitet. Man ville med projektet ” visa på goda ex-
empel, att deltagande företag kan förstärka eller nå nya marknader där design ger 
ytterligare konkurrensfördelar”. 

Av betydelse för det sätt projektet kommit till och utformats är också att 
SVID:s projektledare har arbetat som konsult med olika projekt inom branschen i 
många år.  

 

––––––––– 
88 Se Framtid för svensk industri. Pressmeddelande 2002-05-20  
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Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av projektets Design för Utvecklings-
kraft (DsU) som projektet Företag och anställda i god form har haft. Det visar  
 

Figur 12: Det nationella projektet Design för medicinsk teknik och dess andel av de 50,8 
miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret.(Källa SVID) 
.  
tydligt att projektet resursmässigt befinner sig ungefär i genomsnittet. Med sina 
cirka 2,6 miljoner kronor (inklusive over head kostnader som SVID centralt har 
haft) har det fått drygt 5% av de totalt 51 miljonerna som regeringen satsat.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
medel för DsU som projektet har fått:  

 
Figur13: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor(Källa: SVID) 
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Som framgår av figuren ovan har DsU i det här projektet bara stått för cirka en 
tredjedel av finansieringen eller 35%. Resterande del dvs 65% av näringslivet 
stått för. Inga andra finansiärer förutom näringsliv och DsU finns i det här pro-
jektet.   

Projektets genomförande  
Projektet har en enkel struktur som är unik visavi de övriga projekten men som 
projektledaren ofta praktiserat i andra utvecklingsprojekt. Den innebär i det här 
fallet att ett par tre personer från vardera åtta olika företag inom samma bransch - 
men med icke konkurrerande produkter - träffas vid ett antal konferenstillfällen. 
Man träffas för att utbyta erfarenheter från de designprojekt som man bedriver 
parallellt under något års tid. De designer som företagen anlitat för projekten 
närvar också vid konferenserna som pågår från lunch till lunch dvs över ett dygn. 
Utöver redogörelser för de olika företagens interna projekt och utbyte av erfa-
renheter kring dessa genomför deltagarna också olika kreativitetsövningar med 
designer och kommunikationsexperter. Detta är en modell som Projektledaren 
arbetat med vid ett flertal tidigare projekt av likartad karaktär. Arbetssättet rönte 
stor uppskattning hos deltagarna och såväl företagsledning som projektledning 
var väl representerade vid alla de tre tillfällen som ingick i projektet. 

En springande punkt i projektuppläggningen var att få vad projektledaren kal-
lar för ”rätt företag” med i gruppen. Mycket tid och omsorg har lagts ner på att få 
”rätt” företag dvs. företag som både har kapacitet och möjlighet att fullfölja arbe-
tet – samt vilja både på ledningsnivå och operativ nivå. Eftersom det till stor del 
bygger på ömsesidigt utbyte och ett öppet diskussionsklimat under processen är 
det viktigt att det finns en spridning med olika erfarenheter dvs att få olika slags 
företag med i gruppen och att företagen inte är konkurrenter. Men det måste sam-
tidigt finnas vissa likheter som gör att man kan ha erfarenheter att utbyta. Att få 
fram företag med rätt blandning för en sådan här erfarenhetsutbytande grupp var 
något som projektledaren initialt lade ner stort arbete på. Han var också angelä-
gen om att få företag som inte tidigare hade arbetat för mycket med design men 
som ändå var ”mogna att börja göra det”. Av de åtta företagen var det bara ett av 
dem som mer frekvent hade arbetat med extern designer tidigare – och att ha ett 
sådant företag med i gruppen bedömdes positivt ur erfarenhetssynpunkt. 

Projektets ekonomi har också en enkel uppläggning. Utöver projektledarens 
lön (cirka 15% av projektresurserna) gick resurserna till en subventionering av 
designinsatserna och experter vid konferenserna. Varje företag har betalat 50.000 
kronor för att vara med i projekten. Samtidigt fick man via projektet tillgång till 
designinsatser för dubbla summan dvs man fick köpa tjänster från ett designkon-
tor för motsvarande 150.000 kronor89.  Projektet har skrivit avtal med 8 företag. 
Ytterligare 1 företag har deltagit på premissen att de betalat samtliga kostnader 
själva, men fått delta i konferenserna. Det aktiva arbetet mellan företag och de-

––––––––– 
89 Kostnader för resor och logi till konferenserna fick deltagarna själva betala. 
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signer kom inte igång aktivt förrän under hösten 2004, då samtliga 8 företag 
hade skrivit kontrakt.  

Projektarbetet har från företagens sida innehållit två olika delar:  
 
1. Designgenomgångar och designprojekt ”på hemmaplan”. Samtliga inblan-
dade företag har inledningsvis genomfört en företagsanalys ”på hemmaplan”. 
Hos några av företagen har det genomförts en djupare designgenomgång av olika 
designföretag, som företagen själva valt i samråd med projektledaren. Företagen 
har sedan fått arbeta vidare tillsammans med designkonsulterna med ett projekt 
som de själva bestämt sig för. De flesta företagen har arbetat med att utveckla en 
produkt, ett produktkoncept eller en del av en produkt. Några företag har använt 
den huvudsakliga kraften på mer strategiskt designarbete. Företagen har betalat 
50.000 kronor i avgifter för medverkan i projektet. För detta har de fått köpa de-
signarbete för 150.000 kronor eftersom 100.000 kronor/företag har avsatts av 
projektbudgeten för inköp av designarbete. De flesta företagen har eller planerar 
emellertid att fortsätta sitt designsamarbete utöver dessa 150.000 kronor.  
 
2. Tre nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och kreativa workshops. Utöver 
dessa inledande designanalyser och designprojekt ”på hemmaplan” har såväl fö-
retagen som designkontoren deltagit i tre nätverksträffar. Under dessa träffar har 
man dels rapporterat från och diskuterat varandras enskilda projekt – ett moment 
av erfarenhetsutbyte som visade sig vara både viktigt och uppskattat. Dessutom 
har man gjort olika gemensamma övningar av workshopkaraktär. Det har varit 
kommunikations- och designövningar där både designer och företagsrepresentan-
ter deltagit i olika kreativa grupparbeten. Dessa har i sig genererat olika idéer och 
öppnat för diskussioner över företagsgränserna.  

Första nätverksträffen var inriktad på ”metoder för tänkandet” dvs. olika 
strukturerade sätt att arbeta med idéskapande och där designer och de tekni-
ker/företagsledare som deltog från företagens sida kunde mötas i gemensamma 
övningar kopplade till produktutveckling. Den andra träffen tog upp design och 
kommunikation, hur design kan kopplas till företagens kommunikativa proces-
ser, och den tredje träffen hade design och strategi som tema. I samtliga fall hade 
en grupp kommunikationskonsulter engagerats för att genomföra övningarna, i 
vilka såväl designer som företagsrepresentanter deltog. De utvärderingar som 
gjordes efter dessa träffar var mycket positiva. 

Följande företag har deltagit i projektet och utvecklat nya produkter enligt 
nedan inom ramen för projektet:  
 

1. Permobil AB har utvecklats till ett av världens ledande leverantörer av 
elektriska rullstolar och har en omsättning i miljardklassen, och är där-
med det största av de medverkande företagen. Man har tidigare använt 
sig av olika designer – men främst arbetat med konstruktörer eller de-
signer som fått mer avgränsade uppdrag. Inom ramen för det aktuella 
projektet har man tillsammans med Ergonomidesign arbetat med strate-
gisk design för att hitta nya konceptlösningar som kommunicerar en en-
hetlig visuell linje inom företaget, vilket innebär att design fått en mer 
framträdande plats än den brukar ha i företagets produktutveckling. De 
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nya koncepten förväntas leda till helt nydesignade rullstolar inom några 
år. 

 
2 Liko AB är ett företag som arbetar med patientlyftar, dvs hjälpmedel för 

förflyttning av patienter från tex säng till rullstol. Det gäller att göra lyf-
tar som är anpassade för och gör förflyttningen säker både för vårdtaga-
ren och vårdpersonalen. Liko har tidigare haft ett internt designintresse 
och arbetat med att försöka få en enhetlig visuell identitet sedan 20 år 
tillbaka – men genom det aktuella projektet har man tagit ett steg vidare 
mot att arbeta med en extern designer. Tillsammans med Strukturdesign 
har man utvecklat en ny egen manöverenhet med vilken man fjärrstyr 
patientlyftar. Sådana har Liko inte tillverkat tidigare utan köpt färdiga 
av underleverantör. I samband med utvecklingen av produkten har man 
försökt att diskutera hur man kan ”förädla och ta tillvara Likos identitet 
och skapa en designprofil för den här produkten genom att försöka titta 
och se vad är det dom åstadkommit tidigare och vad det är man kan ta 
fasta på och föra in i den nya produkten … så att den blir en LIKO-
produkt”90. Man arbetade mycket både med hanteringen för att få pro-
dukten att fungera så bra som möjligt för personalen och med uttrycket. 
Dessutom innehåller manöverenheten ny intelligens som registrerar an-
talet lyft och indikerar behov av service. Detta är något nytt på markna-
den för den här typen av produkter. 

 
3 Jolife AB är ett företag som utvecklat en produkt för hjärt-lungräddning 

utanför sjukhus. Man har utvecklat en apparat som bygger på mekanisk 
hjärtkompressionsteknik (tryckluft via syrgastub) och som ger jämnare 
och bättre hjärtmassage samtidigt som apparaten kan frigöra vårdperso-
nal till andra uppgifter, tex. att bära patienten på bår samtidigt som den 
får hjärtmassage. Apparaten utvecklades ursprungligen tillsammans 
med designföretaget Hampf Industrial Design. Inom ramen för det ak-
tuella projektet har Jolife och Hampf arbetat med att vidareutveckla 
produkten för de speciella krav som ställs på internationella marknader, 
framförallt den amerikanska marknaden. Under projektes gång skrev 
Jolife ett globalt distributionsavtal med av de största företagen inom 
detta område – Medtronic. Detta har redan skapat helt nya affärsmöjlig-
heter där designen än mer hamnar i fokus. Jolife vann också Stora De-
signpriset 2006 med motiveringen ” "Den mekaniska hjärtkomprimera-
ren LUCAS representerar design med hög innovationsgrad och genom-
tänkt materialanvändning. Lättanvänd och med ett självinstruerande och 
trygghetsskapande formspråk har den mottagits mycket positivt av an-
vändarna och rönt stor kommersiell framgång i ett erkänt svårarbetat 
marknadssegment. Möjligheterna till global spridning och internationell 
försäljningsframgång är mycket stora.” 

 

––––––––– 
90 Johan Gustavsson, Strukturdesign. 
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4 Arcoma AB utvecklar och producerar röntgenstativ. Arcoma har posi-
tionerat sig som ett företag som arbetar med fokus på både ergonomi, 
teknik och flexibilitet – men man har aldrig tidigare arbetat med design. 
Inom ramen för designprojektet har man tillsammans med Myra Indust-
riell Design arbetat för att integrera designaspekterna både vad avser 
strategisk integrering av design i företaget som helhet och produktut-
veckling. Myra och Arcoma har tillsammans analyserat produktutbudet 
och olika marknadsmöjligheter. En omfattande process har inletts för att 
integrera designmetodiken i hela företagets utvecklingsarbete – ett arbe-
te som fortsätter efter det aktuella projektet. Inom ramen för designpro-
jektet har Myra Design utvecklat ett antal ergonomiska greppalternativ 
för hur man styr röntgenröret och hur man ställer in det. ”Det måste 
vara väldigt ergonomiskt och lätt att hålla rent och samtidigt lätt att 
både producera och göra service på. Så det är på sätt och vis det gamla 
vanliga. Och vi har kommit fram dels till ett enklare handtag dels en hel 
bygel,” säger Peter Nordgren på Myra Design. Båda produkterna kom-
mer att produceras men för olika marknader. 

 
5 Solvay Pharmaceutical (tidigare NeoPharma) har utvecklat ett system 

för distribution av läkemedlet Duodopa för behandling av framskriden 
Parkinsons sjukdom. Den produkt som företaget arbetat med inom pro-
jektet är en del av systemet för Duodopa som idag tillförs kroppen via 
en pump med en anslutning till en inopererad sond i buken för att ge 
kontinuerlig distribution av läkemedlet direkt i tunntarmen. Systemets 
pump är ursprungligen inte avsett för Duodopa och Parkinsons patienter 
varför företag och kunder upplevt ett stort behov av att utveckla syste-
met. Tillsammans med designkonsulten Propeller har företaget dessut-
om genomfört en workshop med egen personal, patienter och läkare för 
att lägga grunden för ett fortsatt strategiskt designarbete inom koncer-
nen Solvay Pharmaceuticals som köpt upp NeoPharma under projektpe-
rioden. 

 
6 Camp Scandinavia är ett företag som utvecklar och säljer produkter 

inom ortopedisk industri och framförallt inom ortosområdet, vilket in-
nefattar stöd- och avlastningshjälpmedel, tex korsetter och fotskenor 
mm. Företaget, som tidigare inte arbetat tillsammans med designer, har 
inom ramen för projektet och tillsammans med Zenit Design utvecklat 
en ”hyperextentionskorsett” som håller ryggen sträckt på sådant sätt att 
patienten får en svank och stabil ryggrad. Den kan vara stöd för perso-
ner med ont i ryggen men kan också användas för att stabilisera ryggen 
vid en stabil fraktur - och då innebära att man undviker en gipsvagga 
och att patienten kan leva hemma under konvalescenttiden. Den här ty-
pen av produkter finns redan men de har alla ett mycket tekniskt utse-
ende, och företaget hade en ide om att utveckla en produkt som skulle 
vara mjukare i utseendet och ha mindre sjukhuskaraktär. Den produkt 
som tagits fram kommer att vara billigare att tillverka samtidigt som 
den får ett annat och mjukare utseende med plast i stället för metaller. 
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Produkten planeras lanseras under 2007. Samarbetet med Zenit har ock-
så inneburit nya kontakter med andra teknikkonsulter som ingår i det 
team som utvecklar Camps nya produkter. 

 
7 CareTech utvecklar och marknadsför larm och säkerhetsprodukter till 

kunder inom framförallt äldre och hemvård. Den ökande gruppen äldre 
samhällsmedborgare såväl nationellt som internationellt har skapat ökad 
efterfrågan på företagets produkter. Inom ramen för designprojektet har 
man tillsammans med designföretaget Propeller utvecklat ett nytt kon-
cept för trygghetslarm – ett larm som kan användas både som armband 
och halsband och som har ett utseende som lätt smälter in som en natur-
lig accessoar. Företaget kommer att integrera design i kommande ut-
vecklingsprojekt 

 
8 Perimed utvecklar, tillverkar och säljer instrument för mätning av blod-

flöden i ytliga kärl genom sk laserdopplerteknik. Tekniken används i 
flera olika sammanhang tex läkemedelsforskning, hudsjukdomar, can-
cer, diagnos av sårläkning mm Tillsammans med designkonsulten Ut-
vecklings Design har företaget utvecklat en handscanner där man genom 
att arbeta med exteriör design av mätinstrumentet skapat en tydligare 
produktidentitet för Perimeds produkter. Produkten har redan lanserats 
under projektperioden.  

 
Dessutom har företaget Millicore deltagit på de gemensamma projektträffarna 
och själva bekostat sin medverkan.   

Reflektioner kring projektet och dess genomförande 
Nedan diskuteras de mönster som framträtt vid fokusgrupper, enskilda samtal 
samt uppsatsarbete av ett par studentgrupper: 

Alla företagen anser projektet vara lyckat och de flesta har förändrat 
sin syn på innebörden av design   
Flertalet av företagen hade inte arbetat med professionella designer tidigare. 
Blandningen av mer erfarna företag och företag utan sådana erfarenheter var en-
ligt deltagarna positiv. Formerna för projektet – dvs konferenser där de olika fö-
retagen lärde av varandra lika mycket som av föreläsare och designer – uppskat-
tades också mycket.  

Samtliga deltagande företag i det här projektet har arbetat med nya produkter 
eller en utveckling av gamla produkter. Det betyder att projektet legat centralt i 
relation till regeringens målsättningar. Att samtliga delprojekt kunnat nå fram till 
målet nya produkter underlättas självfallet av att det inte varit lika många företag 
involverade som i tex Fordonsleverantörers konkurrenskraft eller Företag och 
anställda i god form. Troligt är också att alla projekten - eller nästan alla - kom-
mer i produktion. Eftersom utvecklings- och testningstiden är lång inom bran-
schen kan detta emellertid inte konstateras förrän om 3-5 år, innan dess rör det 
sig bara om kvalificerade uppskattningar.  
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Flertalet av företagen säger att de kommer att använda sig av designer mer i 
framtiden än de gjort innan deltagandet i projektet. Projektet har därmed både 
fungerat som demonstrationsprojekt och som mer långsiktigt förändringsprojekt 
för de ingående företagen. 

Den mest intressanta iakttagelsen gäller emellertid att företagsledningen säger 
att de tillägnat sig ett nytt sätt att tänka och se på design eller fått ”designtänk” 
som de själva uttrycker det. Detta är något som både konstaterades i de fokus-
grupper som genomfördes och i den uppsats91 där en student vid Växjö universi-
tet redovisade ingående intervjuer med ett antal av företagen.  

Designerna arbetar ”som vanligt” men företagen tycker det är något 
”nytt och ovanligt” 
Intressant att notera är att företagen såväl vid fokusgrupper som i samtal med 
uppsatsskrivande studenter beskriver projektet i termer av något ganska nytt och 
annorlunda, så beskriver designerna det snarare som att ”de arbetar som vanligt”. 

För företagen har det varit en resa i design som lett till vad de själva beskriver 
i termer av ”designtänk” – och detta designtänk innebär att nya möjligheter och 
perspektiv öppnar sig i deras utvecklingsarbete. Design är inte enda orsaken till 
de förväntade omsättningsökningar som man räknar med för de nya produkterna 
eller produktserierna – men det är en viktig del. Sammanlagt rör det sig om tänk-
bara framtida omsättningsökningar för flera hundra miljoner kronor bara för de 
produkter där designerna varit inne och arbetat. Även om designinsatsens del i 
denna ökning bara varit en bråkdel har det varit en mycket lönsam investering 
(se nästa kapitel för mer ingående analys).  

Utifrån designernas perspektiv ser det annorlunda ut. För dem är det arbetsru-
tiner som är likartade de som de brukar jobba med. ”Vi har jobbat på samma sätt 
som vi gjort tidigare. Vi har inte ändrat på arbetsrutinerna” säger ett av design-
kontoren och de övriga instämmer.  

Dock visar det sig finnas några skillnader. En skillnad är att det med ett un-
dantag gällde företag som tidigare inte hade arbetat med designer – och att de-
signkontoren därför förväntade sig att få fortsatta uppdrag om de gjorde bra ifrån 
sig. Det finns också anledning att föreställa sig att även om designerna arbetar 
”på vanligt sätt” så får de en katalysatoreffekt på företagen, dvs företagens sätt 
att arbeta med utvecklingsfrågor förändrar sig även om designerna som sådana 
inte förändrar sig.  

Mycket tyder på att så är fallet. Eftersom projektet avslutades hösten 2005 är 
det emellertid alltför tidigt att avgöra i vilken utsträckning som mer långvariga 
relationer av nytta för såväl företag som designer verkligen etablerats eller inte. 
En uppföljning om 3-5 år skulle emellertid kunna visa om det verkligen uppstått 
långvariga förändringar som påbörjats inom ramen för det här utvecklingsprojek-
tet.   

––––––––– 
91 Anette Sjölander: Sagan om design - en berättelse om designens implementering och integrering. 

Magisteruppsats vid Ekonomihögskolan Växjö universitet höstterminen 2005. 



 99

Alla designkontoren har lagt ner mer arbete än vad som direkt er-
satts – men är ändå positiva till projektet 
Flertalet av designkontoren har lagt ner mer arbete än vad de inledningsvis er-
satts för – dvs de budgeterade 100.000 kronorna som varje företag ”fick” att 
köpa designtjänster för. Något designföretag har lagt ner nästan dubbelt så 
många timmar som man debiterat. Ändå är samtliga designkontor positiva till 
satsningen och räknar med att man i framtiden ska få igen pengarna genom nya 
uppdrag. Man ser de extra timmarna som en investering i relationerna och i att 
förklara vad design kan innebära och tillföra företagen. 

Projektstämpeln ger nya möjligheter som ej ”ryms” inom ordinarie 
arbete – ambitionsnivån har höjts 
Under fokusgruppsdiskussionerna betonade flera företag att de inte skulle ha ar-
betat på samma sätt med sitt utvecklingsarbete om de inte deltagit i projektet. 
Framförallt hade projektarbetet lett till en klart ökad ambitionsnivå. Det var en 
ambitionsnivå som hade varit svår att motivera och genomdriva internt om man 
inte hade haft projektet – som kom att fungera som en legitimitetsfaktor för den 
höjda ambitionsnivån. Samtidigt som man erhållit bidrag har man själva satsat 
både tid och pengar på ledningsnivå – och detta i en utsträckning som inte varit 
möjligt om det inte handlat om ett speciellt projekt. Under projektstämpelns 
mantel kunde en mer experimentell och fri verksamhet utvecklas. I flera fall är 
det dock möjligt att dessa arbetsformer kommer att påverka det framtida reguljä-
ra arbetet. Att uttala sig om detta är emellertid inte möjligt i skrivande stund. Det 
utgör dock en intressant framtida frågeställning. 

Pengastödet viktigt och oviktigt på samma gång 
Vad har då SVID:s och regeringens medel inneburit för projektet? Hade företa-
gen kunnat genomföra det här projektet utan det stödet? Projektet har kostat 
sammanlagt cirka 5 miljoner kronor varav företagen själva bekostat hälften ge-
nom en kombination av egen tidsinsats och en kostnad om 50.000 kr/företag för 
att få vara med – en kostnad som i sin tur innebar att man kunde köpa design-
tjänster för cirka 100.000 kronor. Tar man med samtliga kostnader för konferen-
sen samt för projektledarens lön och omkostnader blir den statliga subventione-
ringen av varje företag ett par hundra tusen kronor. Resonemanget ovan (och se-
nare i kapitel 4 och 6) tyder på att dessa satsade medel varit lönsamma för staten. 
Men hade man kunnat få samma satsning utan att subventionera projektet? 

Svaret på den frågan är inte entydigt. Företagen säger vid fokusgruppen mer 
eller mindre unisont att subventionerna egentligen inte hade någon större eko-
nomisk betydelse. Hade projektet inte varit lyckat så hade det varit ”bortslängd 
tid” som varit viktigare än kostnaderna. Kostnaderna blir – om de fungerar som 
investeringar som faller väl ut – förhållandevis små i relation till vad de kan ge-
nerera. Det handlar om strategiska insatser där man gör investeringsbedömningar 
utifrån ett mer allmänt strategiskt perspektiv än om det gäller utgifter som i bok-
föringen klassificeras som ”löpande utgifter”. 

Samtidigt  som ovanstående resonemang antyder att subventioneringarna inte 
varit så viktiga så förekommer på samma gång ett annat resonemang. Man säger 
samtidigt mer eller mindre unisont att man inte skulle gått med i projektet eller 
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förändrat sin syn på design på det sätt man gjort om det inte varit ett utveck-
lingsprojekt. Pengarna från statens sida har fungerat som ett lockbete som gjort 
företagen intresserade av att nappa på något man tidigare varit och nosat kring. 
Och som lockbete har det enligt företagarna varit väsentligt.  

Mindre grad av utvecklingsprojekt än övriga – men troligen större 
möjligheter  för SVID att kommersialisera denna typ av projekt 
Projektet kan ses som utvecklingsprojekt på flera olika sätt. Det har introducerat 
ett ”designtänk” som företagen säger i ett antal olika företag inom branschen – 
och det verkar vara en lönsam investering både för företagen och för staten. Så-
tillvida handlar det om ett viktigt utvecklingsarbete i linje med projektets ambi-
tioner att via design stärka den svenska konkurrenskraften. 

När det gäller designmetodik och arbetsformer har projektet emellertid inte 
varit något utvecklingsprojekt utan byggt på beprövade former, vilket inte är fel. 

Dessa beprövade former i kombination med de positiva resultat som erhållits 
och företagens påpekanden att de ekonomiska bidragen som sådana inte varit en 
nödvändig förutsättning för deltagande gör att jag som utvärderare funderar över 
om det inte skulle vara möjligt att genomföra den här typen av projekt som en 
mer eller mindre reguljär och självfinansierande del av SVID:s verksamhet. Pro-
jektets uppläggning med regelbundna träffar där företag med likartad situation 
men med varierande grad av designmognad utbyter erfarenheter har flera likheter 
med sk ERFA-grupper92 som framgångsrikt  bedrivits på olika håll i landet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––– 
92 ERFA-grupper står för ERFArenhetsbaserade grupper med personer som har likartade positioner 

för att utbyta erfarenheter inom ett intresseområde.  



 

Nyutvecklad manöverpanel för Likos patienlyftar. Design: Struktur Design. 
 
 
 

 

Designkoncept för nytt trygghetslarm. Uppdragsgivare: Care Tech. 
Design: Propeller by Semcon. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella
projektet Design för export av medicinsk teknik. 

 



 
 
 
 
 

 

Framtidens e-tidning, designkoncept framtaget i samarbete med Tidnings-
utgivarna och Högskolan i Halmstad. Design: Propeller by Semcon. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella 
 projektet Design för tjänster. 

 

I Tillit-projektet visualiserade Struktur Design vårdtagarens relation till vårdkedjans
olika aktörer. 
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Design för tjänster 

Projektets bakgrund och karaktär 
Gränsen mellan vad företag säljer som produkter och som tjänster blir allt mer 
flytande. Produkter utökas med tjänster (bilföretag säljer servicepaket, dataföre-
tag levererar service etc.) och tjänsteerbjudande kan kopplas till produkter (fri-
sörsalonger säljer produkter och utnyttjar miljöer som påverkar tjänstens upple-
velse, nöjesfält levererar upplevelser – men med hjälp av produkter).  

Att gränserna mellan produkter och tjänster håller på att upplösas alltmer är 
något som uppmärksammats sedan många år tillbaka inom marknadsförings-
forskning, där ”service management” eller ”tjänsteekonomi” blivit ett centralt 
område. I marknadsföringen talar man om ”den utvidgade produkten” eller ”er-
bjudandet”93 och som omfattar både kärnprodukten och kringtjänster. Och när 
det gäller tjänsteerbjudande (tex en måltid, en klippning eller en leasad bil) finns 
oftast ett antal produkter med för att genomföra erbjudandet. 

Vad har då tjänster med design att göra? Gäller det design av de produkter 
som är relaterade till tjänstens genomförande? Ja, men inte enbart, säger projekt-
ledaren Hans Frisk och förklarar sin syn på relationen mellan tjänst och design 
på följande sätt: 

När man utvecklar en produkt som används professionellt så har 
man också utvecklat åtminstone delar av en tjänst. Om man tex ut-
formar en snabbköpskassa har man till stor del bestämt hur tjäns-
ten och kundinteraktionen ska hanteras.  Designern får oftast i 
uppdrag att utveckla en produkt… som tex en snabbköpskassa… 
inte ett uppdrag hur betalningen och affärstransaktionen ska han-
teras. I det här projektet vill vi gå ett steg längre i synen på sam-
bandet mellan tjänster och design. 

Att ”gå ett steg längre” i synen på relationen design - tjänst innebär att man ut-
nyttjar designmetodiken som en metod för analys och kreativt skapande av själva 
tjänsten. Designern formar inte ensam tjänsteerbjudandet, utan använder sin me-
tod för att arbeta som koordinator och motor i ett gemensamt tjänsteskapande 
och tjänsteutvecklande.   

Eftersom designmetodiken startar med användarfokus, och eftersom den foku-
serar på användarens upplevda värde i interaktionen med leverantören, så funge-
rar designprocessen som en naturlig utgångspunkt för tjänsteutveckling och ef-
fektivisering av tjänsteerbjudande, menar projektledaren och uttrycker sig så här:  

––––––––– 
93 Terminologin skiljer sig åt mellan olika författare och forskare. Kotler – marknadsföringens nestor 

– har behållit begreppet ”product” men definierat det som att omfatta både produkter och tjänster. 
Rikard Normann talar om ”offering” eller ”erbjudande” – ett begrepp som han använder på mycket 
likartat sätt som man i SVID använder begreppet ”tjänst”.  
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Det är inget konstigt i sig tycker jag, att man använder designme-
todiken för att utveckla en tjänst som inte har en produkt som 
hänger med. 

… det är genom att fokusera på den utökade tjänsten och upplevel-
sen som företagets effektivitet och vinst kan ökas. Det gäller att fo-
kusera på kundnyttan … vare sig kundens behov eller problem till-
fredställs via en tjänst en produkt eller en kombination. Och det är 
fokus på kundens upplevda problem och behov som är en viktig del 
av designerns kompetens. Inte den enda, men en viktig del…   

Produktdesign är ett välkänt och etablerat begrepp – men ”tjänstedesign” är ett 
avsevärt mindre etablerat sådant. Området ”service management” anknyter till 
tjänstedesign. Rikard Normann talar i sina böcker ”Service management” och 
”Invadörernas dans”94 redan i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet om 
hur man ”buntar” och ”ombuntar” serviceerbjudandet eller ”erbjudandet” som 
Normann föredrar att kalla det. Han påtalade vikten av att vara innovativ i kom-
binationen av varor och tjänster, och att själva kombinationen i erbjudandet och 
hur den presenteras är central. År 2000 kom gruppen kring Edvardsson och ser-
vice management i Karlstad ut med en bok95 om hur man ”designar” serviceer-
bjudandet, dvs. utformar det. Kopplingen till design management finns men är 
mycket svag. Det är alltså en förhållandevis svag akademisk tradition att tala om 
design av tjänster, även om begreppet använts av bla Hollins och Design Council 
i England under ett flera år96. Tjänstedesignprojektet inom SVID bygger inte hel-
ler på denna tradition, utan utgör mer av ett experimentellt sökande för att se vad 
som händer om man i praktiska projekt kopplar designer till tjänsteutformning.  

Kopplingen mellan designmetodik och tjänsteutvecklande verkar således vara 
relativt outvecklad både teoretiskt och praktiskt. Dock verkar det vara en kopp-
ling som ligger i tiden, ty de senaste åren har bl.a. IDEO – ett av världens största 
designföretag – börjat arbeta med tjänstedesign som både koncept och praktik97.   

SVID:s första projekt inom tjänstedesign startade 1999  då en årskurs vid de-
signutbildningen i Lund kom med förslag till förbättring av Söderhamns kom-
muns tjänsteutbud. Nästa projekt handlade om avfallshanteringt.ex  insamling av 
farligt avfall, med fastighetsnära förpackningsinsamling och återvinning mm. 
Här använde SVID professionella designer som skapade nya insamlingstjänster, 
som idag införs i kommunerna. 

2001 startade ett samarbete mellan Umeå Universitetssjukhus, Umeå Kom-
mun, WM-data, SVID och en rad företag det s.k. ”Tillitsprojektet.” Projektet har 
inriktats på bättre kommunikation inom vården.  Designerns roll inom projektet 
har varit att problematisera och visualisera vårdsituationen utifrån ett vårdtagar-

––––––––– 
94 Se Normann, Rikard. Invadörernas dans - eller den oväntade konkurrensen. 1989 
95 Se Edvardsson New Service Development and Innovation in the New Economy.  
96 Redan på 1994 års Internationl Design Conference i Dubrovnik talade Dr. Hollins från Westminis-

ter College i England om  ”Research into Service Design Management”. Men inom de närmaste 10 
åren kom inga publikationer på området. 2004 publicerade Design Council ”About: Service de-
sign”.www.designcouncil.org.uk 

97 Se tex. www.ideo.com eller www.stanford.edu/group/dschool/ .  
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perspektiv. Studien blev ett genombrott, eftersom den konkret visade vad de-
signmetodiken kunde åstadkomma i en komplex situation98. Så här säger Projekt-
ledaren: 

Hittills hade tjänstedesign varit svårbegripligt för de flesta – men-
Tillits-studien gav ett konkret exempel på tjänstedesigns möjlighe-
ter och ledde till att branschen förstod vad jag höll på med’.. 

Projektet bygger på designerns metodik för funktionsanalys, intervjuer, kreativa 
gruppdiskussioner, visualiseringsförmåga samt förmåga att kreera nya lösningar. 
Mot bakgrund av de lyckade ”förprojekten” valde SVID att fortsätta utveckla 
tjänstedesign inom ramen för den nationella satsningen. 
 

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut-
vecklingskraft (DsU) som Design för tjänster har haft. Det visar att Design för  
 

Figur14: Det nationella projektet Design för tjänster och dess andel av de 50,8 miljoner 
som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret(Källa:SVID) 
tjänster med sina 3,1 miljoner kronor från regeringens anslag till DsU haft unge-
fär samma andel som flera av de nationella projekten, eller 6,1% (inklusive over 
head kostnader som SVID centralt har haft) av de totalt 51 miljonerna som reger-
ingen satsat.  

––––––––– 
98 Projektet och designens roll i det har redovisats i en magisteruppsats som lagts fram vid Växjö 
Universitet: Sara Bayan Eliasi: Design för Tillit i Nätverk -En studie om designkompetensens 
bidrag för effektivare samverkan inom vård och omsorg. Magisteruppsats i företagsekono-
mi ht 2005. 
  

3.102.000 
kronor 
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Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
medel för DsU som projektet har fått (som framgått av kapitel 2 har det varit ett 
krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder och 
EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

Figur15: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor (Källa:SVID) 
 

Som framgår av figuren ovan har DsU i det här projektet stått för cirka en fjärde-
del eller 24% av projektets finansiering. Den största finansiären är annan statlig 
verksamhet som står för nästan hälften av kostnaderna eller 45%. Det mesta av 
dessa pengar är Vinnovas stöd till Tillitsprojektet (se beskrivning längre fram). 
Näringslivet står för en förhållandevis liten andel eller 21% och regionala medel 
finansierar 10% av projektet.  

Projektets genomförande och reflektioner i anslutning till det  
Det nationella tjänstedesignprojektet betraktas av projektledaren framförallt som 
ett demonstrationsprojekt som demonstrerar hur design kan användas i nya situa-
tioner på ett fruktbart sätt. Totalt sett har projektet ”Design för tjänster” omfattat 
ekonomiskt stöd till 7 olika delprojekt, som bedrivits som separat projekt enligt 
följande:  

• 1 projekt som berör kommunikationen inom vård och omsorg (fortsätt-
ning på ”Tillitsprojektet”) 

• 2 projekt i industriföretag med serviceaspekter i sitt erbjudande (AGA 
och SAPA) 

• 3 projekt i serviceföretag (Länsförsäkringar, Travbanan i Karlstad, 
Elektronisk tidning) 

Bidrag av DSU
24%

Regioner
10%

EU
0%

Näringsliv
21%

Annan statlig
45%
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• 1 projekt i ett företag med kombination av service och produkt (Uni-
com)  

• Dessutom har två seminarier kring tjänstedesign arrangerats 

De olika delprojekten och företagen har startat vid olika tidpunkter och pågått 
olika länge. Så har tex Tillitsprojektet pågått under hela treårsperioden, medan 
andra projekt bara pågått under det sista året. Storleksmässigt har de skiljt sig åt 
både avseende ekonomiskt stöd från SVID, antal deltagande företag och hur 
komplext arbetet varit. Stor del av projektledarens tid har här som i flera andra 
projekt lagts ner på att få fram lämpliga samarbetsorganisationer. Projektledaren 
Projektledaren framför följande synpunkter – som han delar med flera av sina 
kollegor: 

De ska befinna sig i rätt skede i organisationens utveckling för att 
ett sådant här projekt ska passa in. Och det ska finnas intresserade 
personer som vill driva projektet inifrån företaget/organisationen. 
Dessutom ska organisationen våga ge sig in på ett nytt område. 

Nedan beskrivs de olika delprojekten var för sig.  

TILLIT – ett projekt om hur man kan hantera kommunikation inom 
vård och omsorg 
Tillitsprojektet är det största projektet inom tjänstedesign och omfattar budget-
mässigt cirka hälften av tjänstedesignprojektets resurser99. Det handlar om att ut-
nyttja en designer för vården – men inte primärt för att designa några medicinska 
produkter (den uppgiften hanteras inom ramen för det nationella projektet ”De-
sign för medicinsk teknik” som presenterats tidigare). Så här beskriver projektle-
daren utgångspunkterna: 

Vi har velat pröva att använda designmetodiken i utvecklingen av 
själva vården – dvs. att utveckla tjänsten ”vård” och göra det ut-
ifrån det kundperspektiv som är centralt för designerns arbetsme-
tod… samt utnyttja den kreativa helhetssyn och visualiseringsför-
måga som också är centrala delar i designerns metodik. Vad skulle 
en sådan koppling kunna leda till? Det var detta som var den ur-
sprungliga utgångspunkten. 

Ett samarbete etablerades med bl.a. Umeå kommun och Västerbottens läns 
landsting. Som klinik för utvecklingsarbetet valdes psykiatriska kliniken dvs. en 
klinik där den tekniska apparaturen är relativt frånvarande. Detta för att man 
skulle minska riskerna ”att slentrianmässigt glida in på att förbättra produkterna i 
sammanhanget” som Projektledaren uttrycker det. 

TILLIT-systemet fungerar som en informationsplattform där olika vård- och 
omsorgsgivare kan få och lämna information snabbt och enkelt. För att undvika 

––––––––– 
99 Dessutom är SVID:s andel bara en mindre del av Tillitsprojektet eller cirka 1,5 miljoner av de to-

talt 20 miljoner som landsting, kommun och företag gemensamt satsat på hela projektet och utveck-
ling av tekniken. 
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en alltför tekniskt dominerad systemsyn och bibehålla brukarfokus - som varit 
projektets grundpelare – har industridesignerna samarbetat med systemutveck-
lingsföretaget WM-data. Designerna har därmed ”fungerat lite som brukarens, 
både vårdtagare och vårdgivares, röst”. Utifrån detta brukarperspektiv har desig-
nern påverkat gränssnittet i informationssystemet.   

När SVID:s designprojekt kom in i bilden hade Tillitsprojektet redan påbör-
jats. Sjukvården och kommunen arbetade för att utveckla ett IT-system – eller ett 
kommunikationssystem mellan olika parter som skulle ske med IT-stöd. Man 
hade gjort olika förundersökningar i form av intervjuer som visade att det brast i 
kommunikationen mellan kommun och landsting och att alltför många olika per-
soner var inblandade i informationen kring en patient. I Tillit 1 och 2 bekostade 
SVID en designer från Strukturdesign AB som arbetade mycket med visualise-
ring av projektet.  

Målsättningen för en första pilotstudie var att låta Tillit-gruppen pröva på hur 
det skulle vara att arbeta med industridesigners. Målgruppen för pilotstudien var 
vårdtagare med psykiskt funktionshinder. För att samla på information, intervju-
ade designgruppen personal på olika nivåer inom både landsting och kommun, 
men av sekretesskäl hade de inte möjligheten att intervjua vårdtagare. De valde 
direkt att rikta fokus på vårdtagarens behov och problemen som uppstod i vård-
kedjan kring vårdtagaren. Denna pilotstudie resulterade i den vision som senare 
kom att presenteras för projektgruppen. Visionen handlar om ”hur vårdkedjan 
skulle se ut om vårdtagaren fick styra”. Denna vision visualiserades med hjälp 
av en bild med vårdtagaren i mitten (se sidan med illustrationer). Detta var en 
bild alla var överens om borde representera verkligheten - men samtidigt inte 
gjorde det i den existerande situationen. Bilden kom på så sätt att utgöra både vi-
sion och utgångspunkt för problematisering – och en konkret visualisering att 
samlas kring.  

Så här beskriver projektledaren designerns inträde i projektet, och pekar sam-
tidigt på bilden som visualiserar vårdtagarens eller den gamla damens roll i vård-
systemet:  

Designern gick in och undersökte de här patienterna eller vårdta-
garna och deras behov och intressen. Och det skedde en glidning 
av projektet från att från början ha fokuserat väldigt mycket på ett 
datasystem och ha det i mitten till att man satte den här gamla tan-
ten eller den unga tjejen eller patienten i mitten. Det var vad som 
hände här designern kom in i bilden – att de gick från datan i mit-
ten till människan i mitten. Det var ett tydligt resultat av design-
tänkandet i projektet 

Den första etappen avsåg främst att pröva om designmetodiken skulle kunna an-
vändas. Mycket snabbt visade det sig att designerna bidrog med två olika saker: 
Deras självklara start i brukarperspektivet blev en stor tillgång som tvingade öv-
riga parter att också relatera sig till brukarens perspektiv som utgångspunkt. De-
signernas förmåga att snabbt sätta sig in i och intuitivt analysera den komplexa 
situationen för att sedan visualisera sin analys blev en annan stor tillgång i pro-
jektet. Kombinationen av en intressant och snabb problemanalys och en enkel vi-
sualisering av den, upplevdes som mycket värdefull. Visualiseringen underlätta-



 107

de kommunikationen och den gemensamma förståelsen och konstruktionen av 
problemen – något som ju självfallet påverkar gruppens förmåga att komma på 
gemensamma lösningar på dem.  

Flera berörda parter uttrycker en positiv förvåning över det allra första arbete 
som Strukturdesign utförde. Resultatet visade sig vara bättre än vad projektgrup-
pen hade förväntat sig. ”Alltså jag var ju jätte impad” var projektledaren Eva 
Bergströms upplevelse av den presentation som designerna la fram. Att desig-
nerna på mycket kort tid hade lyckats bilda sig en uppfattning om hur det funge-
rade inom vård och omsorg och vad det var som projektet egentligen behövde 
sågs som en stor bedrift. Utöver detta lyckades designerna skapa en översiktsbild 
över vårdtagarens relation till vårdgivarna genom att illustrera vårdkedjan med 
dess olika aktörer. Projektledaren Eva Bergström berättade om hur det tidigare 
hade gjorts försök att studera just vårdkedjan med hjälp av informatiken från 
Umeå universitet. Individer från informatiken hade då gjort en studie och tittat på 
vårdtagaren, hur kommunikationen kring denne såg ut, vilken information som 
flöt igenom vårdkedjan, de olika aktörerna med mera. Studien hade visat hur rö-
rigt det såg ut men hade inte alls lyckats skapa en förenklad bild över vårdtaga-
rens situation och vårdkedjan. Att designerna sedan på så kort tid lyckades skapa 
en visualisering av vårdkedjan och hela processen var något helt nytt för projek-
tet tyckte Eva Bergström. Denna visualisering följdes sedan av ett förslag på lös-
ning baserad på visionen om hur informationsflödet borde se ut i förhållande till 
hur det såg ut i dagsläget100. Så här fortsätter Eva Bergström att kommentera de-
signernas arbete101: 

”Det görs olika typer av överenskommelser så därför måste man 
göra en gemensam plan där alla ser allas insatser och allas över-
enskommelser, så ser man liksom hur man ska jobba gentemot ett 
gemensamt mål, så det var det som var så intressant med det som 
Elin visade upp.”  

Enligt Eva Bergström har materialet som designerna presenterade efter fallstudi-
en kommit att påverka projektet mycket och har även gjorts tillgänglig för folk 
som arbetar inom social psykiatrin och har tagits emot väldigt positivt. ”Man har 
gått åt det hållet mer och mer även utanför projektet” menar hon och uttrycker 
sig så här om designmetodiken och dess användning i projektet: 

Och sen var vi ju sålda, så tyckte vi ju att, ja men herregud vi kan 
ju använda den här kompetensen på alla möjliga sätt102. 

Resultatet av designerns arbete i Tillitsprojektet kan enligt Bayran Eliasi103 tol-
kas utifrån två helt olika perspektiv:  
 
1. Designarbetet i projektet från ett organisationsförändringsperspektiv 

––––––––– 
100 Det här stycket är till största delen citat från Sara Eliasi Bayrans magisteruppsats hösten 2005.  
101 Ibid. 
102 Ibid 
103 Ibid 
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Utifrån ett organisationsförändringsperspektiv blir det naturligt att jämföra de-
signerns arbete med en organisationskonsults arbete för att finna beröringspunk-
ter, likheter och skillnader. Designerns kompetens ligger inte i hur organisationer 
allmänt fungerar eller hur organisatoriskt förändringsarbete traditionellt bedrivs. 
Tvärtom är de flesta designer helt outbildade i sådana frågor. De kompetenser 
som designern har och som utnyttjats i det här arbetet är snarare av följande slag:  

Brukarutgångspunkten och vanan att göra brukarstudier för att förstå situatio-
nen utifrån brukarens utgångspunkt är viktig. Brukarstudierna utgör också ut-
gångspunkten och bas för problematisering av situationen och verksamheten. 
Vilka problem kan identifieras från brukarutgångspunkt? Designmetodiken inne-
bär att man går utöver de av kunden själv upplevda problemen och utvidgar per-
spektivet till både upplevda och iakttagna problem. Här finns både likheter och 
skillnader gentemot ekonomers och tex marknadsförares sätt att närma sig kun-
den som mer har karaktär av att undersöka kundens attityder och hur 
nöjd/missnöjd kunden är. Ytterligare en skillnad är att designmetodiken söker 
originella och nyskapande lösningar på problematiken. Det är alltså både de-
signmetodikens analytiska metoder för att analysera problem och dess kreativa 
metoder att finna nya lösningar som varit väsentliga i projektet. 

Viktigt är emellertid att en designer i ett sådant här projekt inte kan arbeta en-
sam, utan måste vara en del i en grupp där kompetensen om verksamheten finns i 
själva gruppen. Designerns roll i gruppen har i Tillitsprojektet kommit att bli 
mycket av en koordinator där visualiseringsförmågan har haft stor betydelse. De-
signerns visualiseringsförmåga har kommit att  få en betydelse för gruppens ar-
betsförmåga genom att den gett samtliga deltagare något konkret att fokusera 
kring. 
 
2. Designerns arbete i projektet från ett innovativt produktperspektiv 
Även om projektet startade i ett ”icke-produkt-perspektiv” så har det i slutändan 
ändå kommit fram en produkt. Huruvida detta är en tillfällighet eller ej kan dis-
kuteras. Man kan dock konstatera att det i en av broschyrerna som beskriver Till-
lit står att ”Stommen i TILLIT utgörs av ett datasystem” som beskrivs på följan-
de sätt: 

Systemet fungerar som en informationsplats där de olika vård- och 
omsorgsgivarna kan utbyta relevant information och på så sätt 
skapa en obruten vårdkedja. Systemets funktion är att rätt person 
skall kunna komma åt rätt information vid rätt tillfälle, allt för att 
kunna erbjuda bättre vård och omsorg för den enskilde.104 

I själva utvecklandet av denna informationsplats har designern en mer traditio-
nell arbetsuppgift dvs. produktutveckling. Det speciella är emellertid att denna 
produktutveckling inte startar med ett uppdrag att utveckla en viss produkt, utan 
startar i en gruppdiskussion kring hur man kan förbättra vården. Produkten 
kommer snarare som en lösning på ett upplevt tjänsteproblem – nämligen patien-
tens kommunikation med alltför många personer i vårdkedjan samt bristande 

––––––––– 
104 Tillit. Samverkan för bättre vård och omsorg. 8-sidig broschyr tryckt 2005. 
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kommunikation och information mellan olika personer som arbetar i vårdkedjan. 
Det är alltså tjänsten och dess problem som utgör utgångspunkten för utveck-
lingsarbetet och uppdraget.  
 
Reflektioner kring designers roll i Tillitsprojektet 
Den roll som designmetodiken spelat i Tillitsprojektet bedömer jag som utvärde-
rare så spännande att den borde utgöra underlag för ett forskningsprojekt med 
forskare från såväl designinstitution som ekonomisk institution för att gemen-
samt reflektera över designmetodikens betydelse i organisatoriskt förändringsar-
bete. 

En kritisk reflektion att ha med i sammanhanget är huruvida tjänster ”produk-
tifieras” genom designerns medverkan. Även om så är troligt behöver detta i sig 
inte vara något negativt. Tvärtom har effektivisering av många tjänsteutbud just 
kunnat ske genom viss ”produktifiering”. Projektledaren förnekar emellertid att 
så varit fallet i Tillitsprojektet. Tvärtom menar han att det var när designern kom 
in blev det vårdtagaren och den mänskliga situationen snarare än datasystemet 
som kom i centrum för designuppdraget. Så här säger han:  

Vi har i vårt tänk inte utgått från att det ska vara ett datasystem. Vi 
har sagt att behövs det näverlurar så ska vi ha det. Vad vi har 
gjort är att vi har utgått från vårdtagaren och vårdtagarens anhö-
riga och den situationen och de problem som de upplever. 

Två industriföretag (AGA och SAPA) som utvecklat sin verksamhet 
med hjälp av tjänstedesign  
Inom tjänstedesignprojektet har man prövat att använda designkompetensen för 
att utveckla tjänster för traditionella industriföretag. ”Tjänstedesign för industri-
företag” kan ses från flera olika perspektiv:  
 
1. Gränserna mellan tjänster och produkter håller på att upplösas – något som 

diskuterats inledningsvis.  
2. Tjänstesidan (snarare än produktionssidan) behöver fokuseras om man ska 

effektivisera industriföretagen. Ökad effektivisering av företaget som helhet 
kräver att man ser till både tjänster och produktion utifrån ett helhetsper-
spektiv..  

3. När det gäller produkter är marknaden hårt konkurrensutsatt och mycket 
lika. Det är genom tjänsteerbjudanden som man både kan skilja sig och ska-
pa en ökad kundnytta. Det är i det samlade erbjudandets ”tjänstedelar” som 
värdeskapandet - och därmed möjligheterna till ekonomiska vinster i framti-
den - finns.  

 
I tjänstedesignprojektet har man velat gå in för att se på vilka sätt designkompe-
tensen och designers arbetsmetodik kan bidra till att utveckla tjänsteaspekter för 
traditionella industriföretag. Det har visat sig att designerns kompetens och ar-
betsmetodik kan användas på flera olika sätt för att utveckla industriföretagens 
erbjudanden, bla.: 
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 för att göra kundundersökningar som underlag för design av tjänster i bety-
delsen ”kreera tjänster” – vilket ofta innebär att tydliggöra existerande arbe-
te och ”se det som tjänster” (tex kan avdelningen för ”teknisk service” ses 
som en tjänst som levererar speciallösningar som kan säljas separat snarare 
än som en medföljande gratis kompetens och rådgivning) 

 för att kategorisera och standardisera tjänsteerbjudandet dvs karakterisera 
och visualisera de tjänsteerbjudanden som finns i syfte att tydliggöra och 
konfirmera dem. Det handlar om en ”produktifiering” av tjänsteerbjudanden 
som finns hos industriföretagen idag – som inte enbart erbjuder produkter 
utan service av många olika slag som ”hänger med” produkterna utan att 
vare sig kunder eller leverantörer är medvetna om eller ser dem som tjänster. 

 
Sapa-projektet  Ett av projekten har inneburit ett stöd till SAPA på cirka 100.000 
kronor. SAPA är ett internationellt företag i Aluminiumbranschen som omsätter 
14 miljarder. SAPA tillverkar idag framförallt aluminiumprofiler men vill i fram-
tiden öka sin andel med kompletta skräddarsydda kundlösningar dvs. gå från 
halvfabrikat till systemleveranser. SAPA och projektledaren har länge haft kon-
takt och SAPA har efter hand insett att de behöver mer kontakter med designer 
för att kunna utveckla sin marknadsposition och göra skräddarsydda lösningar.  

SAPA-projektet har genomförts av Lundberg Design AB. Ett första steg har 
inneburit att använda designkompetensen för att studera SAPA:s kundkontakter 
och möjligheterna att utveckla sig mot systemleveranser utifrån ett kundperspek-
tiv. Lundberg Design AB har tillsammans med Ogilvy framförallt genomfört 
kundintervjuer.  

Projektet har lett till en analys och förslag till hur företaget ska kunna förbättra 
sina relationer till kunderna och erbjuda mer kundanpassade lösningar. Företaget 
tillverkar aluminiumprofiler men identiteten är att man löser olika kundproblem 
både genom standarderbjudanden och genom speciallösningar. Projektet går ut 
på att marknadsföra specialtjänsterna och bla ”produktifiera” dem. På frågan om 
varför man ska ha en designer för att göra detta svarar Projektledaren:  

Jag tror de har större erfarenhet av och går djupare in i kun-
dens…framförallt outtalade behov… genom att studera kunden el-
ler brukaren. De har ju ett annat fokus. Designer har för det mesta 
fokuset att öka kundtillfredställelsen snarare än att öka försälj-
ningen. det senare får liksom komma som ett resultat av det andra.  

AGA-projektet. Det andra industriföretaget är AGA, som levererar gas till både 
små och stora kunder och är ett av Sveriges största företag. Detta tjänstedesign-
projekt ingår i ett Vinnova projekt om ”effektiv utveckling och produktion av ef-
termarknadstjänster” IASS (Innovative After Sales Service) – ett stort forsk-
nings- och utvecklingsprojekt som är knutet till Linköpings universitet och MTC 
och pågår under cirka 2 år. SVID har anknutit till detta projekt – som totalt sett 
kostar cirka 5 miljoner – med 130.000 kronor för att få en designaspekt i projek-
tet.  

IASS tar fasta på eftermarknadens ökande betydelse för traditionella industri-
företag och likaså på det faktum att utvecklingen av eftermarknadstjänster utgör 
en betydande potential för förbättring. Jämfört med framtagningen av produkter 
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för nyförsäljning är eftermarknadsprocesserna eftersatta och förbättringsinsatser 
inom detta område har stor betydelse för en effektivisering av hela processen för 
produktframtagning. Det övergripande syftet med projektet är att öka effektivite-
ten i utveckling och produktion av eftermarknadstjänster.  

Idag bedrivs utveckling och produktion av många eftermarknadstjänster frag-
menterat och hantverksmässigt ute på enskilda dotterbolag utan sammanhållna 
och centraliserade koncept. I takt med att eftermarknaden knyts närmare till ny-
försäljningen i olika typer av funktionserbjudanden, identifieras frågor som fo-
kuseras och studeras i projektet; A) hur och på vilket sätt eftermarknadstjänster 
kan industrialiseras (standardiseras och modulariseras efter centrala koncept), 
och B) hur eftermarknadstjänster kan leda till unicitet och ökad konkurrenskraft. 

Tjänstedesignprojektet fokuserade kundens kontaktytor till företaget. Det 
AGA efterfrågade var att utveckla en kundmodell som motsvarade Tillitsprojek-
tets. Man ville få ”Carina i vården” överförd till ”gaskunden hos AGA” för att på 
motsvarande sätt få en helhetssyn över kundens situation, problem och syn på 
AGA. TeliaSonera har deltagit och aktivt följt projektet för att själva utveckla ett 
liknande projekt – vilket man gjort tillsammans med AGA.  

Resultatet har blivit ”en generisk modell för kundkontakter och kommunika-
tion” som man själva kallar det – och som utarbetats av designföretaget Lund-
bergDesign. Det är en modell som används för att diskutera hur kundkontakter 
ska ske. Projektet pekade också på ett behov av kommunikationsutrustning – nå-
got som ledde till att AGA och TeliaSonera inlett ett samarbete kring att utveckla 
lösningar till stöd för fälttekniker.105 Agas ledning sätter som mål att inom några 
år skall halva deras fakturering utgöras av tjänster 

Tre tjänsteföretag av varierande slag (försäkringsbolag, arena, elek-
tronisk tidning) 
1. Länsförsäkringar. Försäkringsbolag utgör de mest renodlade tjänsteföretag 
man kan tänka sig. Här finns ingen produkt utöver de papper som undertecknas 
och de penningtransaktioner som sker. Att pröva designmetodiken för ett sådant 
bolag är därför en särskild utmaning.  

SVID har initierat ett projekt där Länsförsäkringar och Transformator Pro-
duktidentitet AB prövat industridesignmetoder för att utveckla bank och försäk-
ringsprodukter. Tanken var att använda traditionella industridesignmodeller och 
applicera dessa i ett nytt sammanhang - för att utveckla en tjänst i stället för att 
utveckla en produkt. Utgångspunkten var att samma funktions och brukarstudier 
skulle göras som brukar göras i samband med produktutveckling.  

Projektet startade med ett 30-tal intervjuer av kunder.. Det resulterade sedan i 
flera förslag för att förbättra kundnyttan med den del av Länsförsäkringars web-
plats som stödjer kundernas informationsinhämtning vid köp av bilförsäkringar.  

2. Framtidens arenor är ett långsiktigt regionalt utvecklingsprojekt lett av Stif-
telsen Compare Karlstad som är en plattform för samverkan mellan företagen i 
––––––––– 
105 Projektet finns redovisat i en rapport som kan nås via 

http://www2.enspiro.com/templates/Page.aspx?id=21974 
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regionen som arbetar inom ICT (Information & Communication Technology). 
SVID stödde det inledande steget med 100.000 kronor av de 545 000 kronor det 
totalt kostade. Projektet har en starkt regional förankring i Värmland (Länsstyrel-
sen Värmland, Region Värmland, Karlstad kommun och Karlstad universitet och 
Färjestadstravet i Karlstad bidrar tillsammans med 85% av kostnaderna – dock 
huvudsakligen i form av insatt tid).  

Tankarna bakom projektet ”framtidens arenor” går i flera olika banor. Dels 
handlar det om att göra upplevelsen att gå på hästkapplöpningsarena intensifie-
rad och rikare, eftersom många satsar på trav men allt färre besöker travbanorna. 
Att öka antalet arenabesökare och att förhöja upplevelsen är därför ett övergri-
pande mål. Genom att samarbeta med IT-företag har projektet indirekt definierat 
att den förhöjda arenaupplevelsen ska åstadkommas genom någon form av inter-
aktiv IT-lösning. Färjestadstravet i Karlstad har varit pilotprojekt för en lösning 
som ska kunna tillämpas för samtliga arenor i landet.  

3. Framtidens elektroniska tidning. Projektet genomförs tillsammans med tid-
ningsutgivarna och sju av landets största tidningar, Media-IT vid Högskolan i 
Halmstad samt industridesignföretaget Propeller. Målet var att utifrån olika an-
vändarstudier och forskningsresultat visualisera en framtida elektronisk tidning. 
Projektet har en sammanlagd budget om 1 500 000 kronor varav SVID står för 
205 000 kronor kontanta medel samt en stor del av projektledningsarbetet. 

Elektroniskt papper, eller e-papper, är en ny teknologi för sådan information 
som idag distribueras via tex tidningar och böcker. E-papper kan bli ett komple-
ment till traditionellt papper, datorskärmar, elektroniska almanackor o dyl., och 
kan på sikt bli en viktig kanal för informationskonsumtion av olika slag.  

Den höga läsbarheten hos e-papper i kombination med mobilitet, flexibel ut-
formning och låg strömförbrukning, medger nya funktioner och användningsom-
råden. Information kan uppdateras kontinuerligt och presenteras i ett lätthanter-
ligt format. En e-papperslösning kan göra det möjligt för medieföretagen att 
minska sina kostnader för råvaror, transporter och distribution av fysiska pap-
persprodukter samtidigt som den ger möjligheter att erbjuda nya tilläggstjänster 
som tex biljettbeställningar mm. 

Design har en viktig roll eftersom preliminära användarstudier visar att en stor 
utmaning vid införandet av den nya teknologin blir att få användarnas acceptans. 
Både tjänsteutbudet och hårdvarans utformning och funktionalitet har en avgö-
rande roll för vilket intresse och efterfrågan som en e-tidning kan komma att få.  

 
4. Unicom Site. Projektets syfte var att utveckla, förstärka och utöka ett befint-
ligt kluster av mindre företag inom en speciell del av telekomsektorn. Därvid 
skulle en plattform och organisation skapas syftande till utveckling av nya pro-
dukter,tjänster, metoder och samverkansformer med hjälp av design. Samarbetet 
mellan företagen har emellertid – åtminstone tills vidare – strandat.  

Internationell omvärldsbevaktning och seminarier med praktiker 
och akademiker 
En del av tjänstedesignprojektet har handlat om att se efter vad som gjorts på 
andra håll i världen och att föra vidare den kunskapen till såväl designkåren som 
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designforskare. Avsikten med detta har varit att förbereda designkåren för denna 
typ av uppgifter och att stimulera en praktiskt och akademisk diskussion kring 
området och vad det innebär. Ansvarig för denna del av projektet har biträdande 
projektledare Jan Agri varit. Följande aktiviteter har organiserats: 

 En resa till England och Tyskland för att knyta kontakter och finna po-
tentiella talare för framtida seminarieaktiviteter. 

 Maj 2004 arrangerades ett första seminarium106 med avsikten att få de-
signkåren och designskolor att bli intresserade av området och skaffa 
sig en första uppfattning om vad tjänstedesign innebär. 

 Maj 2005 arrangerades ett andra seminarium107 tillsammans med NITA 
(Nationellt IT-användarcentrum) som framförallt gick ut på att visa på 
praktiska exempel på genomförda svenska projekt. Förhoppningen var 
att det skulle komma beställare dvs företag som var intresserade av att 
beställa tjänstedesign som utvecklingsverktyg. Till seminariet kom ock-
så ett antal forskare.  

Reflektioner kring projektens karaktär och arbetets inriktning  
När projektledaren talar om tjänstedesignprojektet och vad det innebär visar han 
upp nedanstående bild av en sko – dvs. en vanlig produkt som han säger lika 
gärna skulle kunna vara en bil eller något annat föremål. Han kommenterar bil-
den på följande sätt: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16: Bildillustration av hur kostnaderna för en träningssko fördelar sig på olika pos-
ter. Källa: Clean Clothes Campaign.  
 

Om man tar en bild av en sko eller en bil så ser man hur liten del 
av det totala erbjudandet som själva produktionen utgör. Och 

––––––––– 
106 Dokumentationen av seminariet finns på www.svid.se 
107 Ibid 
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ändå så håller man fortfarande på och hyvlar på den delen. Och 
man har samma fokus på att det gäller att få själva produktionen 
hyvlad.  

Men designen får inte göra samma sak som alla de andra – och de 
måste slå vakt om sin unicitet. 

Vad är då det unika med designers? Så här säger projektledaren mot bakgrund av 
sina erfarenheter som icke-designer och projektledare för projekten: 

Det är ju den metodiken de har … och den uppriktiga omsorgen 
om brukaren… och visualiseringsförmågan… och den kreativa 
förmågan – att se nya saker. Och genom sin konstnärliga träning 
så ser de saker som vi andra inte ser. Att komma utifrån och inte 
förväntas begripa allt är viktigt.  

Citatet ovan ligger så långt man kan tänka sig från schablonuppfattningen om 
design som något som har med färg och form att göra. Det anknyter till olika 
aspekter av metodiken – och metodutveckling har varit en viktig del i tjänstede-
signprojektet. Men det anknyter också till olika kreativa och konstnärliga aspek-
ter i designerns kompetens. Inte minst viktig tycks också designerns förmåga och 
träning att snabbt sätta sig in i det de inte förstår för att efter en intuitiv analys 
strukturera upp situationen och dess problem. Detta var tex det som verkar ha 
uppskattats allra mest i Tillitsprojektet. 
 
På frågan om vad som varit det mest intressanta med projektet svarar: 

Att sjösätta en helt ny bransch som inte har funnits förut. Och det 
tycker jag inte man ska sticka under stol med att vi har gjort. Det 
har ju varit att sälja in något som inte har funnits förut – något 
som ingen har haft en aning om vad det har varit förut.  

Det har ju inneburit att det finns inget att falla tillbaka på – inga 
tidigare exempel och inga succes case och inga referenser. Vilket 
har gjort att det här projektet är ju svårare att sälja in helt en-
kelt… det är ju svårare att nå mätbara resultat också eftersom det 
inte har utvecklats metoder för att mäta resultat inom det här om-
rådet. 

Svaret på vad som varit det absolut bästa hänger samman med nedanstående: 

Att se att det fungerat. Det vi gjort det är ju att vi provat. Funkar 
det att använda industridesigner till att arbeta med tjänster? Det 
var ju hypotesen att det skulle gå bra att använda industridesigner 
till att utveckla tjänster. Och utfallet är ju långt utöver förväntan, 
det måste jag säga.  

När jag började med det här var det ingen som hade en aning om 
vad tjänstedesign var för något. Och jag tror de undrade vad det 
var för något. Och nu pratar alla om tjänstedesign som något 



 115

självklart, som något som finns. Även om de inte alltid vet riktigt 
vad de menar med det… Det är som om företagsledarna skäms 
över att man bara sprungit på produktionen och hyvlat och kollat 
den fysiska produktionen och inte sin tjänsteproduktion. 

Att arbeta med tjänstedesign innebär att företaget och företagsle-
darna får ett annat fokus… 

Genom att fokusera på tjänstedesign kommer det totala erbjudandet i fokus, inte 
bara produkten utan hela erbjudandet, menar projektledaren. Och därigenom ser 
företagsledarna vilka möjligheter som finns att förbättra och effektivisera i nya 
avseenden.  

Kopplingen tjänstedesign - varumärkestänkande 
Projektledaren menar att ”det finns en stor potential i det här angreppssättet” dvs 
att koppla tjänstedesign och varumärkestänkande. Han anser att det hos desig-
nerna oftast finns ”ett varumärkestänkande med en djupare funktionell inriktning 
– en tydligare genomgång av vad det är man erbjuder kunden”. Så här säger han: 

Om man analyserar ”vilken målgrupp har vi och på vilket sätt mö-
ter vi den målgruppen” - då kan man utifrån ett varumärkestän-
kande ställa sig frågor som ”Har vi samma grafiska profil i mötet, 
har vi samma anslag, möter vi kunden på rätt sätt i alla olika situ-
ationer?” Men i tjänstedesign går man djupare och frågar sig 
”Erbjuder vi rätt saker?” och dessutom ”Är interaktionen sådan 
som vi önskar?” ”Är tjänsten lätt att använda?” ”Är den häftig att 
använda?” ”Är det exklusivt?” ”Och är det exklusivt i alla de oli-
ka mötena med kunden?” Om man börjar resonera så då går man 
från ett varumärkestänkande till ett tjänstedesigntänkande. 

Det centrala för projektledaren är användarperspektivet i analysen. Både desig-
nern och varumärkeskonsulten ser situationen från ett kundperspektiv. Men en 
designer tittar enligt dem båda mycket mer på vad det är som ska åstadkommas, 
menar de: ”Löser vi rätt problem på ett relevant sätt?”, ”Vad är det som ska 
åstadkommas?”, ”Vad ska erbjudas?” Det är frågor som en designer typiskt stäl-
ler sig. 
 
Ytterligare en koppling mellan design och varumärkestänkande är enligt Projekt-
ledaren att det handlar om koordination av olika punkter eller möten med kun-
den, sk touch points108: 

Både designern och varumärkesanalytikern utgår från olika 
kundmöten som ska koordineras, det är ju typiskt varumärkestän-

––––––––– 
108 Se bla rapporten  “Customer touch points”  

http://www2.enspiro.com/upload/IASS%20Report%20Customer%20touch-points15%2001.pdf 
Producerad i samarbete med projektet IASS, se 

http://www2.enspiro.com/templates/Page.aspx?id=21974 
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kande. Förr hade man kanske ett bankkontor. Idag har man dess-
utom en webbplats, en telefonbank, en kundtidning och ett avance-
rat kvitto mm. Allt det måste samverka. För en designer gäller det 
att gå djupare och visa hur de här sakerna hänger ihop. 

När vi har en dialog kring projektet så har det varit en efterfrågan 
på att bättre förstå vad det är kunden är ute efter och hur de upp-
fattar företagen i en viss fråga. Det har man inte riktigt koll på … 
det är svårt och det är många saker som samverkar. När det gäller 
”att utgå från kunden” så är företagen med på att det är det som 
gäller – men samtidigt är det riktigt det som gäller i praktiken. När 
det gäller sjukvården så är det ett stort steg att över huvud taget 
tänka i termer av att sätta patienten i centrum. Varje läkare säger 
ju förstås att de sätter patienten i centrum. Men det är inte det som 
gäller. Varje enskild sjukvårdare och läkare mfl sätter nog patien-
ten mer i centrum än en säljare. Men det som det gäller är att sy-
stemet som sådant inte uppmuntrar eller ens möjliggör att göra det 
– utan verkar i en helt annan riktning.  

Mångkanalsituationen – att samordna många olika kontaktpunkter 
gentemot kunden – har hitintills endast adresserats i varumärkes-
sammanhang. Och att titta på och koordinera olika kontaktpunkter 
utifrån brukarsynpunkt är oerhört viktigt och här finns mycket att 
göra och gå vidare med 
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Förpackningen som värdeskapare  

Projektet förpackningen som värdeskapare – som drivs av Designstudio Värm-
land - kopplar ”design” och ”utvecklingsarbete” på flera olika sätt. Det handlar 
om förpackningsutveckling och att utnyttja design för att åstadkomma förbättra-
de förpackningar. Men det är inte enbart funktionella och formgivningsaspekter 
som har betydelse, man arbetar också för att designmetodiken ska utnyttjas för 
kreativa kopplingar och utvecklingsarbete som förbättrar branschens samarbete 
och utvecklingspotential. Utveckling av designmetodiken som en allmän metod 
för idégenerering utifrån olika kompetenser är en viktig aspekt i projektet. Ytter-
ligare en aspekt är kopplingen mellan design och regional utveckling.  

Projektets två huvudfrågor ”nätverksbyggande för regionen” och ”utveckling 
av designmetodiken” kan tyckas tillhöra två helt olika världar. Vad man i De-
signstudio Värmland (DsV) gjort och gör är emellertid att använda designmeto-
diken både som verktyg för nätverksarbete och som problemlösningsmetodik för 
produkt- och tjänsteutvecklingsprocessen. Utöver det regionala nätverksarbetet 
har man gjort flera insatser på den nationella arenan – insatser som är kopplade 
till att stärka förpackningsutvecklande och förpackningsanvändande industri.  

Att DsV fokuserat på förpackningar beror på erfarenheter från tidigare samar-
betsprojekt samt en analys av branschförutsättningarna i regionen. I regionen 
finns en stark industri kopplad till utvecklingen av fiberbaserade förpacknings-
material. Industrin samverkar genom en ekonomisk förening ”The Paper Provin-
ce”. Här finns BrobyGrafiska Utbildning, en skola för grafisk formgivning och 
förpackningsdesign med nära relationer till företagen samt Karlstads universitet 
med flera forsknings och utbildningsprogram inom området. Det nationella pro-
jektet ”Förpackningen som värdeskapare” blev viktigt i det här sammanhanget 
såtillvida att det tvingade fram en nationell och högre ambitionsnivå. ”Det gav 
inte bara Designstudio Värmland ett fokus utan tände flera gnistor i regionen och 
kopplingar till andra pågående satsningar inom förpackningsområdet” säger pro-
jektledaren. 

I starten av DsV – som formellt är huvudman för projektet ”Förpackningen 
som värdeskapare” 109 fanns ingen formell organisation; det startade som ett in-
formellt nätverk mellan olika personer. Mycket av detta informella nätverksarbe-
te som DsV vuxit fram ur präglar fortfarande arbetet inom DsV och projektet 
”Förpackningen som värdeskapare”. Så här säger projektledaren Tomas Edman 
om starten av DsV: 

––––––––– 
109 Det nationella projektet ”Förpackningen som värdeskapare” har formellt sett Designstudio Värm-

land (DsV) som huvudman. DsV bildades 2001 som ett samarbetsprojekt mellan SVID, Region 
Värmland, Karlstads Universitet och Almi Värmland. Syftet var att genom arbete med designrelate-
rade utvecklingsprojekt öka konkurrenskraften i Värmländska företag samt att undersöka möjlighe-
terna för Värmland att utveckla en egen unik profil inom designområdet. DsV:s huvudman idag är 
Region Värmland. I samband med näringsdepartementets satsning ”Design som utvecklingskraft” 
har DsV nationellt ansvarat för projektet ”Förpackningen som värdeskapare.” Genom detta har DsV 
fått en blandat regional och nationell karaktär. 
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Det var ett informellt samarbete mellan en person från Almi, jag 
själv som arbetade med näringslivskontakter på universitetet i 
Karlstad och en länsdesigner. Vi ville göra något för design och 
näringsliv i Värmland. Det var underförstått att det skulle vara 
något som kunde vara bra både för universitetet och för näringsli-
vet och något som kunde bli en profil för Värmland. Och det vi 
gjorde det kallade vi ’Designstudio Värmland’ fast det var egentli-
gen inget speciellt från början. Vi hade en mötesplats. Vi började 
jobba ganska aktivt med studenter och vi la till företagsperspekti-
vet till studenterna. Vi hjälpte företagen att göra bättre briefar och 
vi hjälpte studenterna att få en lite bättre miljö med folk runtom-
kring sig som inte var studenter. 

Designstudion började strax efter starten med en föreläsningsserie i design för 
allmänhet och företag. Den hölls på universitetet där det blivit tradition med 
öppna föreläsningar som kan ge universitetspoäng om de kombineras med egna 
studier och tentamen. Under ett års tid (2002-03) hölls 14 föreläsningar med 
drygt 4000 besökare sammanlagt. 

Dessutom startade man sommardesignkontor – men förändrade det nationella 
konceptet så att praktiken kombinerades med studier och blev poängberättigad 
kurs på universitetet. Kostnader för studenternas praktiklöner bortföll därmed, 
och ersattes av studiemedel. Därigenom blev projektet i stort sett självfinansie-
rande inom ramen för ordinarie undervisningsbudget. Snart drev man motsva-
rande typ av studentprojekt också under terminstid. Inom ett och ett halvt eller 
två år hade 130 designprojekt genomförts i samarbete mellan studenter och före-
tag. För att härbärgera verksamheten fick designstudion av universitetet nya lo-
kaler i utkanten av universitetsområdet och i samma hus som Stora Enso har sin 
utvecklingsavdelning – en avdelning som man så småningom kom att utveckla 
ett mycket intimt samarbete med.  

Vid en ekonomisk kris något år efter starten började man fundera över framti-
da inriktning och fokusering. Så här säger projektledaren: 

I det läget så började vi titta på de här 130 företagen som vi sam-
arbetat med, vad projekten med dom handlade om. Och vad som 
hade burit sig bäst. Och det svaret var ganska givet. Det var för-
packningar. Vi satt i en region som är en förpackningsregion även 
om det inte var så uttalat då 

Detta var upprinnelsen till projektet ”Förpackningen som värdeskapare” som un-
der 2003-05 kommit att bli mer eller mindre liktydigt med DsV:s verksamhet. 
Namnet är väsentligt säger projektledare, för inom förpackningsindustrin talar 
man oftast om hur man ska sänka kostnaderna. Man är så inriktad på kostnads-
nedskärningar att man glömmer att titta på värdeskapande. Det viktiga är ju inte 
om kostnaderna sänks med några ören och kronor på själva förpackningen utan 
om hela produkten eller tjänsten blir bättre och mer prisvärd. Så här säger en fo-
kusgruppsdeltagare: 
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En bra förpackning kan vara sättet att fyrdubbla värdet på tex. en 
risförpackning. Trots detta så ramlar de flesta förpackningar ner 
på tankegångar som ”Hur minskar vi kostnaden för förpackningen 
med 2 öre?” I stället borde man fråga sig ”Hur blir det samman-
lagda värdet bättre? Och så ta med hela förpackningens livscykel 
plus sammanhang för det totala värdet.  

I det läget, hösten 2002, fick DsV 10.000 kronor av SVID för att skriva ett för-
slag till ett nationellt projekt. Dessa medel kom att bli en viktig symbolmarke-
ring. De gav övriga parter – och inte minst de aktiva personerna – legitimitet, 
självförtroende och kraft att satsa själva. Projektledaren säger att de 10.000 kro-
norna blev ”både dörröppnare, legitimitet och självförtroende”. 

Projektledaren beskriver startfasen av projektet ”Förpackningen som värde-
skapare” på följande sätt: 

Tidigare fanns en massa kontakter. Men under några få månader 
hade vi en lavinartad mängd konferenser och möten som involve-
rade hela regionen. För det här involverade verkligen hela regio-
nen. Vi har ju inte startat allt …men det satt som hand i handske…  
och det [att samla sig och planera för projektet] blev en tändande 
gnista. 

Uttalandet antyder det som blivit centralt för projektet – en stark involvering av 
många olika parter och ett intensivt nätverksarbete. Det är detta som utgör grun-
den för de olika delprojekt som startas – och som oftast går ut på att sammanföra 
olika parter som man tror kan ha utbyte av varandra. Designern är en part och fö-
retag och myndigheter andra parter.  

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för  

 
Figur17: Det nationella projektet Förpackningen som värdeskapare och dess andel av de 
50,8 miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret(KÄLLA: SVID) 

6.879 000
kronor 
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Utvecklingskraft (DsU) som Förpackningen som värdeskapare har haft. Det vi-
sar att projektet med sina 6,9 miljoner kronor eller nästan 14%  (inklusive over 
head kostnader som SVID centralt har haft) av de totalt 51 miljonerna som reger-
ingen satsat är det största projektet av samtliga nationella projekt (dock tätt följt 
av Fordonsleverantörers konkurrenskraft).  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
medel för DsU som projektet har fått (som framgått av kapitel 2 har det varit ett 
krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder och 
EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

Figur18: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor(Källa: SVID) 
 

Av figuren ovan framgår att projektet till cirka en fjärdedel eller 26% finansieras 
med medel från regeringens DsU-satsning. Den klart största finansiären är när-
ingslivet som finansierar 61% av projektet medan regionen finansierar 11%. Man 
har inga EU-medel men en mindre del annan statlig finansiering, främst medel 
via ordinarie undervisningsbudget. 

Förpackningsprojektets genomförande  
Projektet ”Förpackningen som värdeskapare” kom att innebära både en explora-
tiv utveckling och en konsolidering av Designstudio Värmland. Precis när det 
nationella projektet kom igång på allvar, slutade en av de två ursprungliga driv-
krafterna. I stället anställdes tre nya medarbetare; en industridesigner, en grafisk 
designer samt en civilekonom som fungerat som projektledare. Designstudio 
Värmland har därmed kommit att bestå av ett samlat team som är inriktat på de-
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sign men som består av en tvärvetenskaplig blandning av designer, marknadsfö-
rare m.fl. 

Designstudio Värmland är starkt metodinriktade och på att använda designme-
todiken som problemlösningsmetodik i olika workshop där personer från när-
ingsliv och offentliga organisationer blandas. Man blandar personer som man 
tror kan befrukta varandras idéer och hjälpa till med lösningen av de problem 
som deltagarna själva upplever och brottas med. Det gemensamma är att det är 
problem som direkt eller indirekt påverkar förpackningsindustrin. Det är ett ex-
plorativt projekt där man söker nya vägar att både identifiera och lösa problem 
som ökar förpackningsindustrins konkurrenskraft. Två aspekter på designmeto-
diken har varit centrala i detta sammanhang: Dels är det designprocessens olika 
steg och specifika blandning av analys och kreativa moment. Dels är det desig-
nerns förmåga att visualisera idéer som utnyttjas för gruppens gemensamma syf-
ten och kommunikation. 

Projektverksamheten under de tre åren kan sammanfattas på flera olika sätt. I 
nedanstående beskrivning har jag valt att dela in den i följande 3 områden: 
 

1. Utveckling av designmetoder för idégenerering.  
2. Projektarbete tillsammans med företag och organisationer för att ut-

veckla specifika förpackningar 
3. Samarbetsprojekt med Karlstad universitet m.fl. universitet och högsko-

lor kring förpackningsdesign och designmetoder 

1.Utveckling av designmetoder (”workshops”) för idégenerering  
DsV har utvecklat ett starkt intresse för utveckling av designmetoder för idége-
nerering. Fokus har legat på att experimentera med och utveckla praktiska former 
för idégenerering som kan användas för mötet mellan designer och andra grup-
per. Inriktningen har varit att finna nya former för kreativa möten mellan prakti-
ker inom näringsliv, akademi och design. DsV har utvecklat några mycket speci-
ella former av workshop, bl.a. en 24-timmarsworkshop där deltagarna arbetar 
oavbrutet under 24 timmar med att lösa ett givet problem – vanligtvis ett pro-
blem med näringslivet som ”problemägare”. Designmetodiken används här som 
ett sätt att arbeta med problemlösningen. Oftast känner inte alla deltagarna var-
andra, utan gruppen är sammansatt av DsV på ett sådant sätt att man tror att de 
kommer att ha utbyte av varandra och tillföra projektet något. Man eftersträvar 
tvärfunktionella grupper och en så bred sammansättning som möjligt.  
 
Det kan tyckas konstigt att arbeta 24 timmar i sträck (ofta från 9 på morgonen till 
9 nästa morgon utan paus för annat än mat och kortare avbrott för rörelser eller 
vila). Idén till metoden kom från jämförelser med ”rapid prototyping” där man 
”väldigt snabbt med teknikens hjälp skapar 3-dimensionella modeller”. På DsV 
började man fråga sig om man inte skulle kunna skapa ”några snabba metoder 
för att utnyttja den mänskliga hjärnan till att ganska snabbt göra kreativa proto-
typer”. Man ville till att börja med skapa ”ett event” och använde sig av studen-
ter som under ett dygn skulle arbeta fram förslag på problem de fick tilldelade. 
Första försöket gjordes på ett eget fingerat projekt för att se hur det fungerade. 
Man hade en klar föreställning om att design genom sitt tvärfunktionella sätt att 
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fungera är en bra metod för snabbt ide och utvecklingsarbete. Efter hand har 24-
timmarsworkshopen kommit att utvecklas allt mer konceptuellt till att efter några 
år innehålla en starkt strukturerad process i flera olika steg: 

Designprocessen – introduktion/förberedelse

Figur19: Schematisk illustration av 24-timmarsworkshopens olika delar 
 
Metodiken är flexibel såtillvida att DsV konstant arbetar med utveckling av me-
todiken, både avseende innehåll och sättet att strukturera arbetet. Samtidigt har 
den grundläggande strukturen för arbetsprocessens olika steg kommit att ligga 
relativt fast och blivit ett arbetssätt som bildat grund för all projektverksamhet 
inom Designstudio Värmland – oavsett om det är ett 24-timmarsprojekt eller ett 
projekt på flera månader. Vid längre projekt lägger man ofta till en nionde punkt, 
nämligen implementering dvs. arbete som krävs för att få idéerna genomförda i 
0-test eller fabriksserie.   

Några gånger har man anpassat ”24-timmarsworkshopen” till en workshop på 
6 timmar dvs. över en dag. Man har då lagt fokus på idégenerering och oftast 
samlat en grupp av professionella som normalt sett inte arbetat vare sig med de-
signer eller designmetodiken tex. förpackningsingenjörer eller vilken produktut-
vecklingsgrupp som helst. Från företaget kan personer från produktutvecklings-
enheten delta tillsammans med personer från inköp respektive marknadsenheten. 
Vid dessa korta workshop har man haft två olika syften; dels att mycket snabbt ta 
fram några idéer inför ett kundmöte (”en motsvarighet till rapid prototyping”) 
dels att inom tex en ledningsgrupp öka förståelsen för vad designer kan bidra 
med. I stället för att ge en verbal beskrivning av detta – något som inte gör de-
signen rättvisa – har man velat ge en kortare praktisk inblick och tillämpning för 
att skapa förståelse för design.  
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Karaktären på de olika workshops som genomförts har varit mycket olika. 
Några har varit studentprojekt med helt påhittade problem och där själva inlär-
ningen alternativt det publika uppvisandet varit det centrala till projekt. Andra 
workshop har varit motsatsen till publika dvs. handlat om produkter som varit så 
hemliga att inte ens Designstudion inledningsvis kunnat kommunicera resultatet.  

De workshops som genomförts har fungerat som ett medel för att lösa pro-
blem och utveckla nya förpackningskoncept. Samtidigt har det funnits ett starkt 
utvecklingsfokus som innebär att man hela tiden experimenterat med olika sätt 
att inom ramen för de övergripande strukturerna vidareutveckla metodiken. En 
förhoppning finns också att i framtiden kunna dokumentera och relatera metodi-
ken i ett akademiskt forsknings- och utvecklingssammanhang. Sammanlagt har 
13 workshops och 15 projekt inom annan kompetensuteckling genomförts. 

2. Utvecklingsprojekt tillsammans med företag och organisationer 
Designmetodiken har utnyttjats som ett medel att arbeta mer effektivt tillsam-
mans med företag och olika organisationer för att bygga upp en ökad kompetens 
kring förpackningsdesign – en kompetens som i sin tur ska leda till ökad konkur-
renskraft för de företag som arbetar i någon del i förpackningskedjan. DsV har 
genomfört en mängd olika projekt av vitt skilda karaktär för att bygga upp, eller 
kanske snarare att tillsammans med andra aktörer bygga upp denna kompetens 
och ett regionalt nätverk. 
 
a) Kompetensutveckling genom kurser och seminarier och opinionsbildande 
verksamhet.  
Att arbeta med kompetensutveckling i designfrågor har varit en viktig del av 
DsV:s verksamhet. Designstudion har genomfört två enskilda kursdagar där man 
utbildat ett drygt dussintal personer åt gången från olika delar av näringslivet. 
Den första kursen var fokuserad på hur man hanterar funktionsanalyser och gick 
under benämningen ”Alla pratar om design men vad är det egentligen?”. Den 
andra kursen var fokuserad på kreativitet dvs. hur man kan använda designmeto-
der för en kreativ idégenerering. Vid dessa kurser har personer från flera olika 
vitt skilda företag deltagit. Detta har gjort att kurserna både fungerat som kurser 
och som en plattform för nätverksarbete och erfarenhetsöverföring. 

Designstudion har vid flera olika tillfällen och i flera olika sammanhang blivit 
ombedda att föreläsa om förpackningsdesign. Det har gällt allt från föredrag på 
Rotary till företagsseminarier i Småland och föreläsningar i Stockholm på Visa 
Nu-seminarier. Sammanlagt har DsV genomfört ett 20-tal presentationer av skil-
da slag. Flertalet har handlat om förpackningsdesign som område snarare än 
DsV:s verksamhet. DsV menar att förpackningsdesign är ett område som behö-
ver uppmärksammas både av företag, myndigheter och av studenter som i fram-
tiden kan komma att vara verksamma inom området. Några av de främsta are-
norna för presentationer har varit följande: 
 
Pacsem är ett årligen återkommande seminarium kring förpackningsfrågor som 
fanns innan Designstudio Värmland, men som utvecklats kraftigt sedan DsV 
kom in som samarbetspartner. Seminariet har förändrats från ett möte för skogs- 
och pappersindustrin till ett bredare arrangemang för hela förpackningsbranschen 
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inklusive varumärkesägare och designföretag. Designstudion har tagit ett aktivt 
engagemang som samarrangör i Pacsem, vilket man varit de tre senaste åren. 
DsV:s bidrag har varit att föra in designmetodik och helhetstänkande i samman-
hanget. 
 
Resa i design är en öppen föreläsningsverksamhet på universitetet – som kan ge 
5 poäng om den kombineras med litteraturstudier och tentamen. Två sådana har 
genomförts innan projektet startade och en tredje har genomförts inom ramen för 
projektet. 
 
Opinionsbildande verksamhet. Den opinionsbildande verksamheten har inne-
burit flera saker. Projektet har varit aktivt och medverkat med debattartiklar 
ibland annat Dagens Industri och branschtidskrifter såsom Packmarknaden och 
Nordemballage. Man har ett klipparkiv som omfattar ett drygt hundratal artiklar 
och notiser. För det andra har man arbetat med utställningsverksamhet där ut-
ställningen ”Öppna här” visats både i Karlstad och på Svensk Form i Stockholm 
– där man hade över 12.000 besökare och en seminarieverksamhet som en del av 
utställningen. Ett elektroniskt nyhetsbrev har gått ut till hundratals personer och 
kontinuerligt informerat om projektet, Designåret mm.  
 
b) The Packaging Arena – en specialställning i förpackningsplattformen  
Skogs- och pappersindustrin har en lång tradition i Värmland. Men man har varit 
relativt råvarubaserade och ”det har varit lättare att tala om fibrer än om förpack-
ningar” och ”konsumenten har inte varit särskilt närvarande eftersom hon eller 
han kommer så långt bort i värdekedjan” säger projektledaren och fortsätter: 

Vi har sett till att genomföra faktiska samverkansprojekt… där 
konsumenten genom designmetodiken blir satt i centrum och blir 
tydlig. Genom vårt nationella engagemang har vi också kunnat ta 
hem kontakter till regionen och arbetet med ett växelspel mellan 
regionalt och nationellt arbete har varit ett lyft för vårt arbete.  

Även om det finns en tradition att tala förpackningar i Värmland håller synsättet 
på förpackningar och förpackningsutveckling på att förändras genom bildandet 
av ”The Packaging Arena” som numera är en ekonomisk förening med både uni-
versitet och företag som delägare. Designstudion deltar som ”strategisk part” 
dvs. finns med i arbetsgrupp, de flesta styrgruppsmöten samt samarbetar i olika 
designprojekt mm. Designprocessen som den utvecklats och används i work-
shops har blivit styrande för hur ”The Packaging Arena” nu bygger sin affärs-
modell. 
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c) Företagsrelaterade designprojekt.  
Utöver ovanstående försöker Designstudion också att få igång eller delta i existe-
rande projekt där företagen i Värmland – och övriga delar av landet110 - stimule-
ras att utnyttja designkompetensen på ett effektivare sätt än tidigare. Totalt har 
en handfull projekt som alla är olika till sin karaktär bedrivits under en längre tid 
dvs över flera år. Gemensamt för projekten har varit att de alla omfattat flera oli-
ka parter, att de bedrivits med syftet att korsbefrukta olika aktörer som tidigare 
inte samverkat. Genom designmetodiken har man velat skapa ett möte mellan 
nya aktörer.  

Ett exempel på designprojekt är t.ex ”Förpackningen som värdeskapare för 
alla” som har genomförts i samarbete med SRF – synskadades riksförbund, 
Konsumentverket, Reload Design, Stora Enso InnoCentre och Karlstad Universi-
tet Centrum för tjänsteforskning samt ICA. Utgångspunkten var att skapa för-
packningar som fungerar också för synskadade. Slutprodukten blev en matför-
packning för fryst mat med punktskrift, förbättrad öppnings- och stängnings-
funktion samt förbättrad grafisk information. Man har valt att arbeta med en kar-
tong för djupfryst mat. Öppningsflärpen är mycket längre än vanligt och är där-
med mycket lättare att känna – dessutom är en sidoeffekt av denna att förpack-
ningen kan återförslutas. Dessutom finns blindskrift på förpackningen samt en 
ruta där färger och grafik är utformade med hänsyn till blind- och synskadade. 
Det sistnämnda har varit mycket svårt, eftersom bläckstråleskrivare inte klarar 
den storleken på text mm. Utifrån projektet talar man om förbättringar avseende 
identifikation, information och hanterbarhet. För den oinvigde ser det inte ut att 
vara några större förändringar. Projektet har dock tagit 1,5 år och anses mycket 
betydelsefullt eftersom det underlättar alla tre dimensionerna ovan för synskada-
de. Projektet har haft som ambition ”att det inte ska synas så mycket att det är till 
för synskadade”. För om det skulle vara en förpackning primärt för blinda och 
synskadade skulle målgruppen bli alltför liten. Sommaren 2004 gjordes en stor 
enkät för att bli klara över skillnaden mellan olika grader av synskadade och de-
ras olika behov. Enkäten och kompletterande fokusgrupper genomfördes av SRF. 
Nästa steg var att rapporten gavs till Reload Design som gjorde 15-20 koncept 
för några olika varugrupper, som de synskadade själva angett att de hade störst 
behov av att få förbättrade. Efter konceptfasen hade man en fas där man diskute-
rade med Stora Enso för att få fram synpunkter på hur enkla eller svåra de olika 
koncepten var att producera. Man ville få klart för sig att projektet inte skulle in-
nebära några starkt fördyrande produktionskostnader som skulle kunna förhindra 
att det förverkligades. I etapp 2 inleddes arbetet med att få en kommersiell aktör 
som skulle vara villig att testa konceptet på någon av sina produkter. Efter ett tag 
kom ICA in som samarbetspartner – och utifrån metodperspektivet hade man re-
dan gjort introduktion, brief, researchfas och idégenerering. Tillsammans med 
ICA fortsatte man med konceptval, konceptutveckling och implementering. Pro-
jektet har visat sig så intressant att både Konsumentverket och Stora Enso har 
gjort omfattande satsningar på projektet.  

––––––––– 
110 Man har tex samarbetat med projektet ”Företag och anställda i god form” och samarbetat med 

livsmedelsföretag i Skåne. 
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Utöver ovan beskrivna projekt har följande större projekt dessutom genomförts 
under projektperioden: 
 

• Lifebox projektet som bedrevs tillsammans med IDEON Agrofood i 
Lund. Företaget hade en affärside som handlar om att kunna leverera 
färdig färsk mat till arbetsplatser. Förpackningen har varit en viktig del i 
konceptet och DsV har varit medaktörer och genomfört ett par work-
shops samt förmedlat designkontakter. Förpackningen är ute på mark-
naden.  

 
• 36 timmars workshop i The Packaging Arena där 2 designföretag, 1 re-

klambyrå, 1 detaljistföretag, 1 multinationell kartongtillverkare, 1 gra-
fisk skola och universitetet arbetade på samma projekt samtidigt och 
tillsammans. Vad DsV gjorde här var att använda designprocessen för 
att styra workshopen. Arbetet lades upp så att konsumenten blev ett 
ständigt närvarade gemensamt mål under hela workshopen. En ny pro-
totyp togs fram men den har ännu inte kommit i produktion pga rådande 
produktionsförhållanden. Däremot har man fått en stor kunskap om hur 
man kan kommunicera med målgruppen. 

3. Samarbete med Karlstad universitet mfl universitet och högskolor 
kring förpackningsdesign och designmetoder. 
Designstudio Värmland är fysiskt beläget på campusområdet runt Karlstads Uni-
versitet och har haft ett flertal olika samarbetsprojekt med universitetet. Somma-
ren 2003 utvecklade man i samråd med Karlstads universitet en modifierad mo-
dell av sommardesignkontoret (se längre fram i kapitlet under rubriken Sommar-
designkontoret). Modellen innebär att studenterna tar studiemedel och deltar i 
den poänggivande kursen ”Designteori i praktisk tillämpning, 10 poäng”.  Kur-
sen har getts tre år i rad och studenterna har genomfört delar av sina studier och 
projektarbeten på Designstudio Värmland och på företag som DsV samarbetar 
med. Samtliga studenter – sammanlagt cirka 75 studenter eller 25 studenter per 
år – har ägnat sig åt problem som är relaterade till förpackningsindustrin. De fö-
retag vars problem studenterna arbetar med betalar 50.000 kronor för att delta i 
samarbetet. Designstudion hjälper i gengäld företagen med att utforma den de-
signbrief som utgör starten för studenternas arbete. Designstudion gör också ju-
ridiska avtal avseende upphovsrätt mm som innebär studenterna avsäger sig 
upphovsmannarätten till de näringslivsanknutna projekten. Karlstad universitet 
bekostar undervisningsmoment som universitetets lärare står för. Studenterna 
kommer från flera olika bakgrunder; några kommer från innovation och design-
programmet i Karlstad, andra kommer från KTH i Stockholm, HDK i Göteborg 
m.fl. Det har varit en strävan att blanda såväl designstudenter som studenter med 
inriktning på förpackningsutveckling, teknik, ekonomi, beteendevetenskap, juri-
dik -  dvs att få en studentgrupp med så bred samlad bakgrundskompetens som 
möjligt.  

Utöver sommarkursen har man uppmuntrat studenter från innovation och de-
signprogrammet vid Karlstads universitet att göra examensarbeten i anslutning 
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till de problem som Designstudio Värmland arbetar med. Under åren 2003-05 
har mellan 5-10 projekt/år genomförts. Sammanlagt innebär det att cirka 40-50 
studenter har arbetat med examensarbete i anslutning till förpackningsprojekt. 
Cirka 25 projekt har skett i samverkan med företag som definierat problem som 
studenterna ska lösa och en handfull projekt har arbetat med problem som De-
signstudion har definierat. Exempel på studentprojekt som genomförts är t.ex. 
”Lättöppnade förpackningar” – ett projekt som genomförts i samråd med reuma-
tikerförbundet, ett nytt förpackningskoncept som genomförts i samarbete med 
Jens of Sweden som säljer MP3-spelare, Paper Vault ett projekt med fokus på 
stöldförebyggande förpackningar, Färskvaror för den moderna människan – ett 
samarbete med Axfood.  Designstudion har också i flera fall förmedlat förslag 
till examensarbeten som utförts på andra universitet och högskolor. 

Oavsett om det är ett sommarkurs eller ett examensarbete så är syftet från De-
signstudions sida detsamma nämligen: 

  
- Att visa studenterna att arbete med förpackningsindustrin är ett stort och 

outvecklat designområde och därigenom inspirera dem att se det som ett 
intressant område.  

 
- Att visa den breda förpackningsbranschen att det går att arbeta på ett in-

tressant och kommersialiserbart sätt med designer.   
 
Designstudion har bedrivit kursverksamhet vid flera olika universitet. Vid Gra-
fiska Institutet vid Stockholms universitet har man engagerats för att genomföra 
en kurs i förpackningsdesign, vid HDK/Göteborgs universitet har man engage-
rats för att genomföra en kurs om yta där man fört in näringslivskontakter och 
fokuserat på förpackningsutveckling och vid Växjö universitet har man engage-
rats för att genomföra en 24-timmarsworkshop för studenter från ekonomihög-
skolan, designutbildningen och ingenjörsutbildningen. I samtliga dessa fall har 
man från universitets sida deklarerat att man vill att detta ska bli reguljära mo-
ment i undervisningen. 

Med Karlstads universitet sker ett kontinuerligt samarbete och diskussion med 
rektors kansli om utbildningsprogram och forskning som anknyter till Design-
studions verksamhet. 

Sammanfattande erfarenheter och reflektioner kring 
projektets värde 
Utifrån de samtal som genomförts med såväl projektmedarbetarna som olika del-
tagare i nätverket genom fokusgrupper och enskilda intervjuer framstår följande 
erfarenheter som särskilt centrala: 
 

1. Den regionala och nationella kopplingen har varit mycket lyckosam 
DsV har ansträngt sig att arbeta både regionalt och nationellt på samma gång. 
Den lokala förankringen är tydlig; nätverket är starkt förankrat i Värmland där 
man utgör en av flera parter uppskattad neutral plattform. Både en separat atti-
tydundersökning som genomförts på uppdrag av Region Värmland och mina fo-
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kusgrupper visar att projektet varit en betydelsefull aktör på den regionala are-
nan. Men man har långt ifrån begränsat sig till ett regionalt perspektiv – den na-
tionella förankringen är också tydlig på flera sätt. Man har samverkat med andra 
SVID-projekt i landet, tex ”Företag och anställda i god form” och olika livsme-
delsföretag i Skåne. Man har haft utställningsverksamhet i Stockholm och man 
har arbetat med nationella bransch- och intresseföreningar. Man har också sam-
verkat med både företag och forskare i Skåne, som är ett annat förpackningsklus-
ter. Kopplingen mellan det lokala och det nationella har varit en viktig ledstjärna 
för arbetet. Och vid en fokusgruppsdiskussion kring projektet var det en mycket 
tydlig enighet om att det sätt man sammanflätat ett regionalt och ett nationellt 
perspektiv varit en klar fördel. 
 

2. Satsningen på metodutveckling har varit intressant 
Det utvecklingsarbete som genomförts när det gäller designmetodik och sätt att 
hantera mötet mellan designer och övriga professioner i företaget förtjänar enligt 
min mening ytterligare uppmärksamhet och reflekterande dokumentation. Arbe-
tet kan betraktas som ett utvecklingsarbete eller en aktionsforskning där man 
prövar sig fram med syfte att finna arbetsformer som ökar idégenereringen ut-
ifrån flera olika kompetenser. Det vore önskvärt att en sådan dokumentation och 
reflektion kunde ingå i det akademiska samtalet, det vill säga dokumenteras ut-
ifrån de regler som gäller för en forskningsrapport och/eller avhandling.  

Det kan i det här sammanhanget vara intressant att notera att projektet ”För-
packningen som värdeskapare” är det enda av SVID:s nationella projekt som ex-
plicit arbetat med metodutveckling av designmetodiken. Övriga projekt har sna-
rare sökt applicera etablerade metoder på nya områden. 

”Förpackningen som värdeskapare” är också det projekt som haft mest sam-
verkan med universitet och högskolor och tillsammans med universitetet i Karl-
stad utvecklat nya universitetskurser som blivit mycket lyckade både utifrån uni-
versitetssynpunkt och företagssynpunkt dvs ett projekt som placerat sig i cent-
rum för den omdebatterade samverkan mellan universitet och omgivning. 
 

3. En ny syn på förpackningsutveckling och dess förutsättningar hål-
ler på att byggas upp 

DsV har byggt upp en unik kompetens rörande förpackningsutveckling som 
överbryggar flera olika branscher. Man säger själva att man från början betrakta-
de förpackningsbranschen som en bransch men under projektets gång kommit att 
inse att det inte är en bransch utan flera olika branscher som måste kopplas till 
varandra och som har olika slag av branschlogik och sätt att resonera. Hur svårt 
det är att koppla företrädare från dessa olika branscher/grupper (råvaruproducen-
ter som papperstillverkare, grafiska designer/reklambyråer, varumärkesägare, de-
taljhandel, konsumentföreträdare mfl) säger man sig inledningsvis inte ha varit 
medvetna om.  

En intressant aspekt på kopplingen mellan olika branscher och företrädare har 
varit en gemensam fokusering på ”värdestjärnan” – ett synsätt som utgår från en 
värdeökning utifrån konsumentens perspektiv och som har stöd i forskningen 
inom service management. Om man får företagen längre bak i värdekedjan – tex 
råvarutillverkare – att inrikta sig på värde för konsumenten snarare än god kvali-
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te på den egna produkten utifrån egna branschkriterier får utvecklingsarbetet en 
annan inriktning. I stället för att titta på hur man ”kan tjäna ören på en enskild 
förpackning” så blir frågan ”hur man kan vara en del i ett sammanhang där för-
packningen skapar ökat värde för konsumenten”. I stället för att inrikta sig på 
marginella besparingar kan detta synsätt leda till motsatsen nämligen att man in-
ser att man kan investera och utveckla en bättre produkt som i slutändan har ökat 
värde för konsumenten. Och därmed också ger bättre marginaler också för till-
verkaren.  

Namnet på projektet är ”Förpackningen som värdeskapare” och det namnet 
har varit bra menar man – för det är ”mitt i prick på ett viktigt synsätt”. Projektet 
arbetar tex inte med förpackningsdesign, säger man, utan med ”design för för-
packningsutveckling”. Detta är två helt olika saker. Arbetar man med förpack-
ningsdesign så blir design och form lätt i fokus – men på projektet har man haft 
funktion och användarsituation och användarvärde i fokus. För att med den ut-
gångspunkten utveckla nya förpackningsprodukter med ökat värde – och därmed 
förbättrad konkurrenskraft för den svenska förpackningsindustrin.   
 
 



 
 
 
 
 

Förpackningsdesign för Göteborgsbaserade Krusell, specialiserade på 
emballage och förpackningar för portabel elektronik. Design: Hampf  
Industrial Design. 
Förpackningsprojekt med syfte att utveckla förpackningar som är lätta 
att använda för synskadade, synsvaga och en åldrande befolkning.  
Projektet har skett i samarbete med Stora Enso, Synskadades Riksförbund 
och Reload Design. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella  
projektet Förpackningen som värdeskapare. 
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En palett med ytterligare fyra helt olika projekt  
 
Utöver de fem projekt som beskrivits mer ingående ovan finns ytterligare fyra 
projekt som vart och ett av dem har sin egen högst speciella karaktär. 

Design för entreprenörskap  
Det här projektet har flera olika bakgrunder. Ett perspektiv är att designföretagen 
själva inte är särskilt lukrativ bransch rent affärsmässigt. Samtidigt som de har 
potential att hjälpa tjänste- och varuproducerande företag att öka deras lönsam-
het, har designbranschen själv relativt dålig lönsamhet. En tankegång har därför 
varit att samtidigt kompetensutveckla näringslivets tjänste- och varuproduceran-
de företag så att de bättre kan använda design som en naturlig och medveten stra-
tegisk resurs – och utveckla designföretagen så att de kan kommunicera och tjäna 
de varu- och tjänsteproducerande företagen bättre. Detta skulle ske genom att re-
latera designkompetens till affärsutveckling i en utbildning av såväl företag, fö-
retagskonsulter som designer.  

Projektet är enligt projektledaren Hans Tell ”inriktat på att få företagen att öka 
sina vinster genom att använda design på rätt sätt”. Fokus är förbättrade affärer 
och medlet är att försöka påverka förhållningssätt och sätt att använda design, 
något som såväl SVID:s erfarenheter som  forskningsrapporter (se tex Svengren 
1995) visat att många företag är dåliga på. Projektet vänder sig till de företag 
som vill utveckla sina möjligheter att utnyttja design för att skapa goda affärer.   

Projektet har, i likhet med flera av de andra projekten, också en bakgrund i ti-
digare verksamhet. SVID började redan i slutet av 1990-talet med vad man då 
kallade för ”designgenomgången”  –  ett systematiserat koncept eller analysme-
tod för att gå igenom hur ett företag hanterar designfrågor. Det var en analysme-
tod som användes för att sätta fingret på problematiska punkter – och som bygg-
de på erfarenheter av vad som brukade vara problematiskt i företagens sätt att 
hantera design. SVID:s personal använde detta verktyg i sina kontakter med fö-
retag både på regional och central nivå. 

I början på 2000-talet utvecklades det nordiska samarbetet mellan SVID och 
dess systerorganisationer så att man började att systematiskt utbyta erfarenheter 
kring olika verktyg och idéer som man hade i de olika länderna. Från SVID:s 
sida presenterade man ”designgenomgången”. Responsen från de övriga länder-
nas representanter blev mycket positiv, och i det nordiska samarbetsprojektet ut-
vecklades grunden till det som kom att utvecklas till det CD-baserade Design i 
Affärsutveckling, DiA. DiA kan beskrivas som öppet bildmaterial som tar upp 
relationen mellan design och affärsutveckling.    

I DiA finns olika erfarenheter samlade för olika målgrupper för att kunna lära 
sig mer om designmetodik och olika analysmodeller, som är tänkta att användas 
för att analysera företag utifrån design och affärssynpunkt och hur designfrågor 
hanteras i företaget. Detta är viktigt, menar SVID, bl.a. eftersom det visat sig att 
just förhållningssättet och hanteringen av designfrågor är central för om man ska 
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kunna få ut maximalt positiva effekter av och integrera de insatser man gör på 
designområdet111. Design handlar mycket om att kommunicera företagets själ 
och affärsidé.  I detta projekt genomförs olika typer av designgenomgångar med 
team bestående av designer och affärsutvecklingskonsult för att kunna ge företa-
gen en mera komplett analys och rekommendation. Detta samtidigt som olika 
kompetenser får tillfälle att samverka och lära av varandra. Projektledaren, Hans 
Tell, liknar DIA vid ett bibliotek där kunskapen finns lagrad, en samling som likt 
ett bibliotek aldrig blir färdigt utan konstant måste underhållas och förnyas.  

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut-
vecklingskraft (DsU) som Design för entreprenörskap har haft. Det visar att pro-
jektet haft ungefär genomsnittligt anslag i relation till de övriga projekten eller 
3,6 av de sammanlagt 51 miljonerna, vilket utgör cirka 7% av det total anslaget 
för DsU. 
 

Figur20: Det nationella projektet Design för entreprenörskap och dess andel av de 50,8 
miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret 
 
Nästa bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens medel 3,6 
miljoner som projektet förfogat över och varifrån de kommer:  
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––– 
111 Ibid. 

3.642.000 
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Figur 21: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor 

 
Av figuren framgår att den statliga finansieringen omfattat cirka en tredjedel 
(33%), vilket ligger ganska nära genomsnittet. Näringslivet har stått för drygt 
hälften av kostnaderna (57%). Stödet från regioner har svarat för en mindre del 
(9%) liksom annan statlig finansiering (1%).  Projektet har inte erhållit något 
EU-stöd. 

Projektets organisering och genomförande  
En mycket stor del av projektledarens arbete har gått åt till att utveckla och vida-
reutveckla DiA-materialet samt arrangera kurser och seminarier kring DiA för att 
få designer och affärsutvecklare intresserade av att använda det. I stället för att 
gå direkt på näringslivet har man sökt de designer och affärsutvecklare som vill 
arbeta med näringslivet i mer strategiska designfrågor.  

Sammanlagt 1760 personer har deltagit vid 50 olika seminarier och andra ut-
bildningar. 55 företagsanalyser och 40 designgenomgångar har genomförts inom 
ramen för projektet med hjälp av det ovan beskrivna DiA-materialet som utveck-
lats inom ramen för projektet.  

Utöver direkta seminarier och utbildningar har man distribuerat en elektronisk 
tidskrift – DiAlog – som diskuterar genomförande av företagsanalyser och de-
signgenomgångar. DiAlog har utkommit i 7 nummer.  

Projektledaren har också arbetat med designföretagens internationalisering. 
Eftersom de flesta svenska designer begränsar sig till den nationella marknaden, 
finns en potentiell entreprenöriell expansionsmöjlighet genom att stimulera 
svenska designkontor att etablera sig utomlands, något som kan få flera olika po-
sitiva effekter. Det kan höja designföretagens kompetens och lönsamhet. Det kan 
också skapa insikter om internationella förhållanden som kan komma svenska 
företag till del. Som en del av Design för Entreprenörskap har Claes Frössen på 
SVID arbetat med etableringen av en ny företagskonstellation av designföretag 
som etablerat sig i HongKong. Det är sex svenska designföretag som tillsam-
mans etablerat sig i Hong Kong och som med sin gemensamma kompetens torde 
vara världsledande när det gäller bredden på designkompetens.  

Näringsliv
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Bidrag av DSU
33%
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Erfarenheter och reflektioner från projektledare och utvärderare 
Projektet har – på både ont och gott – utvecklats och förändrat sitt syfte och in-
riktning flera gånger under arbetets gång. Från början hoppades projektledaren 
på att olika designkontor skulle dela med sig av sina bilder till en gemensam 
bank. Varken konkurrensmässiga eller upphovsrättsliga frågor möjliggjorde 
emellertid en sådan inriktning. DiA materialet har sedan utvecklats och föränd-
rats åtskilliga gånger och fanns vid projekttidens utgång i ett flertal olika uppla-
gor. Förändringen är ett tecken på att man konstant arbetat med en utveckling av 
DiA – men kan samtidigt lätt upplevas som rörig och svåröverblickbar.  

Biblioteksmetaforen är något som designerna har uppskattat – det är en 
bransch där tryckta alster inte är så vanliga och där öppenheten i materialet upp-
skattas. Samtidigt ställer biblioteket krav på ständig uppdatering – en uppdate-
ring som vid projektets avslutande är oklart hur den ska kunna ske.  

Sommardesignkontoret  
Projektet bygger, liksom flertalet av SVID-projekten i den nationella satsningen, 
på idéer och verksamhet som startats tidigare men som man velat vidareutveckla 
och finna kontinuerliga former för inom ramen för den nationella satsningen.  

Idén om sommardesignkontor innebär att studenter med olika ämnesbakgrun-
der (designer, ingenjörer, ekonomer etc.) formar ett kontor som under ett antal 
sommarveckor tar sig an olika uppdrag. Idén föddes 1997 och under 1998 och 
två år framåt drevs sommardesignkontor i samarbete mellan HDK i Göteborg 
och Alingsås kommun.  

Sommardesignkontoren är numera spridda över hela landet. De bygger på en 
”kombinationslogik” som innebär att flera olika mål kombineras och att de sat-
sade resurserna motiveras från flera aspekter: 

 
 Sommardesignkontoren är avlönade jobb för studenter som vill lära 

känna företagsvärlden och studenter från andra ämnesområden. De lär 
sig både av uppdragen och av varandra. De får dessutom en inblick i hur 
det är att möta näringslivet och villkoren för att sälja sin kompetens. 

 
 Sommardesignkontoren är ett tillfälle för både företag och kommuner 

att få idéprojekt inom produktutveckling, profilering och gestaltning ut-
förda. Det gäller särskilt mer spektakulära projekt som troligen inte 
hade kunnat komma till stånd inom reguljär verksamhet, men som inne-
håller intressanta aspekter och utvecklingsarbete. Dessutom är det en 
möjlighet för samverkan mellan företag och kommuner som har bety-
delse för den lokala och regionala utvecklingen.  

 
 Studenterna bidrar till kompetenshöjning och ökad insikt om betydelsen 

av design hos uppdragsgivarna. De skapar förutsättningar för nytänkan-
de hos företagen, vilket leder till olika spin-off effekter som följd. Stu-
denternas kreativa störningar leder ofta till diskussion vid sidan av upp-
draget till nytta för företagen och andra verksamheter. Ofta verkar 



 134

sommardesignkontoren ha lett till ett mer allmänt kreativt tänkande och 
nätverkskontakter av godo för både studenter, företag och samhälle. 

 
Det handlar alltså om ett projekt som lika väl skulle kunna falla inom ramen för 
en undervisningsbudget som en näringslivsmässig utvecklingsbudget och/eller en 
regional utvecklingsbudget. Just kombinerandet av flera olika aspekter i ett enda 
kreativt designprojekt är något av kärnan i projektet. 

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut-
vecklingskraft (DsU) som Sommardesignkontoret har haft: 
 
 

Figur 22: Det nationella projektet Sommardesignkontoret  och dess andel av de 50,8 mil-
joner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret(Källa:SVID) 
 
Av figuren framgår att Sommardesignkontoret med sina 2,7 miljoner haft unge-
fär samma andel av DsU:s samlade medel som flera av de övriga nationella pro-
jekten eller 5,3% (inklusive over head kostnader som SVID centralt har haft) av 
de totalt 51 miljonerna som regeringen satsat.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver de 2,7 miljo-
ner kronor som projektet fått från DsU (som framgått av kapitel 2 har det varit ett 
krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder och 
EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

 
 
 

2.698.000 
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Figur 23: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor(Källa:SVID) 
 

Av figuren ovan framgår att Sommardesignkontoret fått förhållandevis liten del 
av sin totala finansiering från DsU. Bara 8% kommer från regeringens satsning 
Design för utvecklingskraft, vilket är avsevärt mindre än vad som gäller för de 
flesta projekten.. Mer framträdande finansiärer i det här projektet är regionala 
medel och EU-medel. Däremot finns ingen annan statlig finansiering. Näringsli-
vet bidrar också med förhållandevis låg andel till projektets samlade kostnader. 

Projektets organisering och genomförande  
Ett sommardesignkontor består normalt av 6 studenter som gemensamt etablerar 
ett designkontor under 7 sommarveckor. Under denna tid genomför de vanligen 
6-8 olika uppdrag tillsammans. Till sin hjälp har de en professionell industride-
signer som fungerar som handledare och bollplank i arbetet. Studenterna kom-
mer från olika utbildningar: industridesign, textildesign, grafisk design, land-
skapsarkitektur, design management/ekonomi, designingenjörer. En gemensam 
nämnare är emellertid att de läst minst 5 poäng design eller designrelaterade kur-
ser vid universitetet. Under de 7 sommarveckorna får de lön112 för sitt arbete 
samt fritt boende av en lokal/regional projektägare som är arbetsgivare (vanligt-
vis ett Industriellt Utvecklingscentrum, ALMI, Högskola eller Kommun). Pro-
jektägarna gör själva en budget som brukar uppgå till cirka 650.000 kronor för 
ett sommardesignkontor. Företagarnas insatser för ett uppdrag varierar mellan 
10.000-40.000 kronor och står således för en mindre andel av de totala resurser-
na.  

––––––––– 
112 Lönen var sommaren 2005 23.000kr plus semesterersättning för de 7 veckorna. 
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Totalt under treårsperioden har 49 sommardesignkontor genomförts inom ra-
men för projektet. Sammanlagt 300 studenter har under de tre åren fått arbete i 
totalt 350 uppdragsgivare (företag och kommuner mfl organisationer) genom 
sommardesignkontoren. Arbetena har varit av vitt skilda karaktär; de har gällt 
produktutveckling, identitets- och varumärkesfrågor och gestaltning av fysisk 
miljö (både inredning och kommunplanering/centrumförnyelse). Det mest intres-
santa har varit när ett kontor haft en blandning som innehållit samtliga dessa in-
riktningar – vilket varit det mest lärorika för studenterna och samtidigt ofta gett 
bäst resultat.  

Studenterna arbetar med lokala uppdragsgivare, främst små och medelstora 
företag, med idéorienterade uppdrag. Så här säger projektledaren Elisbeth LissO-
la: 

Det är en poäng med projekten att uppdragen ska ha lite av sär-
prägel från varje ort. Det finns ett grundläggande koncept som kan 
anpassas till den lokala situationen. 

Det grundläggande konceptet innebär enligt projektledaren bland annat följande: 

Det ska vara en ömsesidig nytta för både studenter och före-
tag/organisationer. För studenterna ska det vara ett jobb fram till 
konceptstadiet. Det de får är inblick i hur det är att möta en före-
tagare, kunskap om hur man säljer sin kompetens och möjlighet att 
känna hur det är att jobba på uppdrag. För företagaren är det ofta 
första gången de möter design – och för dem är det en möjlighet 
att få lite mer idéinriktade arbeten utförda. Det är arbeten som 
inte skulle ha kommit till stånd utan sommardesignkontoren. Sam-
tidigt som de oftast leder till fortsatt arbete. 

Så mycket som 80% av uppdragsgivarna har gått vidare med konceptuppdragen 
efter att studenternas arbete avslutats113. Detta måste bedömas som ett mycket 
gott resultat. 

Drygt hälften av uppdragsgivarna till sommardesignkontoren har varit till-
verkningsföretag. Omkring en femtedel har varit offentlig förvaltning eller ut-
bildningsorganisationer114. En enkätundersökning genomförd för de två första 
åren115 anger att mindre än en tredjedel av uppdragsgivarna hade haft stor kon-
takt med designer innan. 40% anger att de haft kontakt med designer ”i liten ut-
sträckning” och 27% ”ingen alls”. Att 80% av uppdragen fullföljs efter studen-
ternas konceptstadium antyder att sommardesignkontoren lyckats ge uppdragsgi-
varna en positiv syn på designen som utvecklingskraft. 93% anger också att de 
efter projekten har ”stor eller mycket stor insikt och kunskap om design och de-
signens betydelse”. Dock angav 66% att de hade sådan insikt innan projekten 
genomfördes – något som tyder på att det är positivt inställda och designmedvet-

––––––––– 
113 Utvärdering av sommardesignkontoret 2001-2003. Caroline Åkerstedt. Creative Management. 

Stockholm 2004. 
114 Ibid. 
115 Ibid 
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na uppdragsgivare med begränsad tidigare erfarenhet. Samtidigt uppger ett 
mycket litet antal (8% 2003) att de tror att idéerna från studenterna kommer att 
leda till ökad ekonomisk lönsamhet för företagen. Man är emellertid över lag po-
sitiv till verksamheten och de idéer man fått av studenterna.   

Studenternas attityder till projektet är också över lag mycket positiva. Intres-
sant är bland annat att 80% anser att de identifierade eller arbetade med andra 
uppgifter än de som ingick i de ursprungliga uppdragsbeskrivningarna. Detta är 
något som torde vara ett typiskt drag och förhållningssätt för ett bra konsultarbe-
te, ty liksom i forskning är problematisering och omformulering av uppdraget en 
viktig uppgift. 81% av studenterna som svarat på enkäten upplever, i stor eller 
mycket stor utsträckning, att uppdragsgivarna tog vara på studenternas åsikter 
om uppdragsgivarna och deras utveckling. Detta tyder också på att det varit en 
mycket god och öppen relation mellan studenter och företag.  

Erfarenheter och reflektioner från projektledare och utvärderare 
Sommardesignkontorsverksamheten har numera fått en sådan omfattning och 
varaktighet att den kan – och bör – betraktas som en etablerad verksamhet. Den 
har visat sig vara en intressant verksamhet både utifrån student/utbild-
ningsperspektiv och utifrån företags- och kommunperspektiv.  

För att få en stark fortsatt plattform finns det emellertid mycket som talar för 
att den modell som man valt inom ramen för projektet ”Förpackningen som vär-
deskapare” är intressant att bygga vidare på för verksamheten som helhet. De har 
gjort projektet till ett utbildningsprojekt som finansieras inom ramen för ordina-
rie utbildningsbudget samt med vissa tillskott från företag och kommuner som 
täcker extrakostnader i samband med projekten. Med tanke på att högskolornas 
samverkan med omgivande samhälle är en högst aktuell fråga som betonas i oli-
ka sammanhang kan projektet ses som ett mycket bra exempel på en naturlig 
samverkan i en utbildningssituation.  

De centrala målsättningarna och konceptet som innebär ömsesidig nytta för 
både studenter och företag bör vara kvar och värnas om även om finansierings-
former och yttre organisation av projektet förändras. Så här säger projektledaren 
Elisabeth LissOla om vad hon tycker varit det centrala i projektet – och som hon 
hoppas ska vara kvar: 

Om man väljer andra finansieringsformer så är det viktigt att man 
fortsätter att blanda studenter med olika kompetenser och från oli-
ka orter. En stor del av sommardesignkontoret är detta att studen-
ter med olika erfarenhet och bakgrundskompetensersammanförs – 
och att de jobbar så fantastiskt bra ihop. Det finns en risk att 
sommardesignkontor blir förlängda kurser för det egna universite-
tets studenter om de kopplas helt till utbildningssystemet.   

Det är också viktigt att betydelsen som projekten har för respektive 
ort inte förbises. I de mindre kommunerna blir sommardesignkon-
toren en viktig kreativ injektion som i bästa fall föder nya positiva 
tankar och hopp som har betydelse för hela kommunen. 
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Design för små och stora samhällen 
Idén till ”Design för små och stora samhällen” uppstod utifrån erfarenheterna i 
det ovan beskrivna ”sommardesignkontoret”, där kommunerna ofta gav student-
grupperna uppdrag att arbeta med design av offentliga miljöer och stadsmiljöer, 
men också uppdrag om hur man skulle kunna marknadsföra kommunerna och 
göra dem attraktiva för både turister och boende. De två frågorna hänger dessut-
om delvis samman. Utifrån dess frågor utvecklades en kreativ helhetssyn på 
kommunplanering. 

Redan i det första sommardesignkontoret, som ägde rum i Alingsås, hade stu-
denterna uppdrag både åt företagen och åt Alingsås kommun. Ett uppdrag anknöt 
både till företag och kommun och avsåg belysning i centrum, en kommunal fråga 
som också berörde företag eftersom flera Alingsåsföretag har profilerat sig mot 
belysning. Som en ”spinoff-effekt” från sommardesignkontoret kom denna profi-
lering att förstärkas ytterligare. Nya kontakter knöts och det ledde i sin tur till att 
man i Alingsås numera har en årligen återkommande internationellt uppmärk-
sammad workshop med seminarier under ett par veckor på temat ”belysning”. 
Detta arrangemang – ”Lights in Alingsås” – är något som gynnar såväl företagen 
som Alingsås kommun, som upplevs attraktivt genom olika kringarrangemang. 

Utifrån dessa och andra liknande erfarenheter började dåvarande projektleda-
ren för sommardesignkontoret, Björn Nordén, att fundera kring ”hur design skul-
le kunna hjälpa kommunerna att förnya sig och profilera sig”. Sommardesign-
kontoren hade flera gånger haft uppdrag som berört centrumstråken och cent-
rummiljön. Dessutom hade man i samband med sommardesignkontoren ofta 
kommit i kontakt med näringslivsansvariga och deras bekymmer med att attrahe-
ra företag och kompetent arbetskraft till mindre orter med vikande befolknings-
underlag och en åldersstruktur med fler äldre människor. Frågan blev alltmer 
pockande: skulle designmetodiken som sådan kunna vara till hjälp när det gäller 
profilering av små och stora samhällen? Så här beskriver projektledaren bak-
grunden till pilotprojektet – som han ser som ”ett första steg i en process för att 
hitta nya vägar att hjälpa många kommuner i deras situation” : 

Bakom satsningen ligger också medvetenheten om det besvärliga 
läget i många av Sveriges kommuner och om den påverkan som 
många omvärldsförändringar, bl a åldersstrukturen, har på kom-
munernas framtid. Med andra ord de utmaningar kommunerna 
står inför. Det yttersta syftet med satsningen är att integrera de-
sign och designprocessen i kommunernas överlevnads- och utveck-
lingsstrategier och riktar sig mot såväl själva kommunen som mot 
näringslivet i kommunen. Kännetecken är nytänkande, helhetssyn, 
omvärldsorientering och fokusering. Erfarenheter och idéer från 
projektet ska kunna komma andra kommuner till del116.  

Det handlar inte bara om fysisk gestaltning i projektet. Det handlar mer om att 
prova att använda designmetodiken för kommunutveckling i bredare bemärkelse 
– där kommunutveckling ses som något gränsöverskridande mellan och inrym-
––––––––– 
116 Design för små och stora samhällen. Kommundesign. SVID:s rapport till NUTEK januari 2005. 
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mande såväl själva kommunen som näringslivet. ”Utan näringslivsutveckling 
kan ingen kommun utvecklas” säger projektledaren och tillägger att projektet är 
”ett sätt att ge bland annat näringslivschefer och andra som jobbar med utveck-
ling av kommunen metoder som de kan ha nytta av”. Projektledaren för kom-
munprojektet menar att designprocessen i en kommun omfattar ”både invärlds- 
och omvärldsanalys”, att man utifrån en helhetssyn kan komma fram till vad man 
ska satsa på idag och framöver och hur man med design och designmetodik kan 
förstärka inte minst det man är bra på och kommunicera det. Det finns här en 
koppling till varumärkeshantering och hur kommunerna kan arbeta med att stär-
ka sin identitet och sitt samhälle på likartat sätt som företagen arbetar med sina 
produkter och erbjudanden. ”Place branding” är här den teoretiska kopplingen.  

Man kan också se projektet som ett sätt att jobba med kommunutveckling, dvs 
det som stads- och samhällsplanerare traditionellt arbetat med – men med ett 
gränsöverskridande mot fler områden än de som traditionellt ryms inom den fy-
siska gestaltningen och planeringen och med en fokusförskjutning från ”mark-
planering” till  ”samhällsplanering”.   

Projektledaren markerar betydelsen av att i processen utveckla de organisato-
riska strukturer med nätverk som är nödvändiga för arbetet. ”Hur kan vi som 
kommer ’utifrån’ med våra erfarenheter, idéer och nätverk hitta framgångsrika 
samarbetsformer med ’motorerna’ i kommunerna?” Designmetodikens tradition 
att integrera olika perspektiv och synsätt för en integrativ helhet som är mer än 
summan av delarna är en central aspekt i projektet, som enligt projektledaren har 
just nätverksarbetet som centralt fokus. 

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut-
vecklingskraft (DsU) som Design försmå och stora samhällen har haft.  

 
Figur24: Det nationella projektet Design för små och stora samhällen och dess andel av 
de 50,8 miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret 
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Projektet har fått cirka 2,2 miljoner (inklusive over head kostnader som SVID 
centralt har haft) av DsU:s samlade medel vilket utgör 4%.   

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
cirka 2,2 miljoner som projektet har fått (som framgått av kapitel 2 har det varit 
ett krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder 
och EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt): 

Figur 25: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor 
 

Av figuren framgår att en ovanligt stor del eller drygt hälften av de totala resur-
serna kommer från DsU-medlen. Dessutom tillkommer nästan en fjärdedel i an-
nan statlig finansiering, främst medel från NUTEK, vilket gör den statliga finan-
sieringen i det här projektet ovanligt hög. Näringslivet bidrar med en låg finansi-
eringsgrad, endast 14%. Projektet har inga EU-bidrag, och de regionala medlen 
utgör endast 5%. 

Projektets organisering och genomförande  
Projektet har omfattat fyra kommuner där projektledaren tillsammans med några 
projektmedarbetare varit med om att diskutera kommunens framtid och möjlig-
heterna till en positiv kommunutveckling: Orsa, Hällefors, Laxå och Västervik. 
Dessutom har projektledaren deltagit i arbete i ytterligare några kommuner. 
 
1. Orsa  
I Orsa har man haft kommunträffar där man med designmetodikens hjälp ”ge-
nomlyst kommunens strategi för marknadsföring och kommunikation” som pro-
jektledaren uttrycker det. Projektgruppen med projektledaren och ytterligare någ-
ra medarbetare har haft träffar med näringslivsansvarig men också med företagen 
i kommunen. Man har inte engagerat några designer utan snarare arbetat med in-
spiration från designmetodiken. Resultatet har enligt projektledaren blivit ”ett 

Bidrag av DSU
55%

Näringsliv
14%

EU
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annat och ett nytt sätt att tänka” som innebär att man fått ”en helhetssyn utifrån 
vilken man kan bestämma sig för vad man ska prioritera”. Hur utbrett detta nya 
sätt att tänka är, och vilka konsekvenser detta tankesätt har lett till har jag inom 
ramen för denna utvärdering inte kunnat utreda. Orsa har diskuterat centrumut-
vecklingen och SVID-projektet har bidragit till att vidga de diskussionerna – 
men de mer konkreta effekterna av SVID-insatserna är oklara. Sommardesign-
kontorets uppdrag har också kopplats till kommundesign-satsningen. 
 
2. Hällefors 
På likartat sätt som i Orsa har projektgruppen med projektledaren i spetsen be-
sökt kommunen vid ett antal träffar. Man har diskuterat kommunutveckling samt 
kopplingen till verksamheten kring Måltidens hus. Några konkreta spår är emel-
lertid svårt att se från dessa träffar. Då förankringsarbetet efter ett tag upplevdes 
som otillräckligt kom projektet att läggas åt sidan.  
 
3. Laxå  
Laxå är liksom de övriga en kommun med negativ befolkningsutveckling och 
ekonomisk stagnation eller tillbakagång. Här har man haft träffar där man bla 
diskuterat kommunens läge med E20 mellan Stockholm och Göteborg som går 
rakt genom kommunen. Detta är något studenter i sommardesignkontor diskute-
rat som en tillgång och gett idéer om hur man skulle kunna exploatera – liksom 
alla sjöar som skulle kunna ge speciella värden för sjönära bostäder. Styrkan i 
det näringsliv som finns inom produktionsautomation är också något som disku-
terats. Kommunprojektet har enligt projektledaren satt igång ett antal diskussio-
ner som kommunen nu själv arbetar vidare med. 
 
4. Västervik 
I Västervik har man också haft diskussioner kring vad kommunen bör prioritera 
och satsa på. Man har diskuterat Västervik som ”sjöstaden” och vad det kan in-
nebära. Dessutom har studenter inom sommardesignkontoret gjort förslag till 
olika sätt att genom gestaltningsmässiga förändringar öka kommunens attraktivi-
tet.   

Utöver ovanstående projekt – som är de som officiellt ingår i SVID:s nationel-
la projekt – har projektledaren påbörjat ett arbete i Kiruna och Mariestad där han 
försöker att dra lärdomar av de erfarenheter man gjort i projekten ovan. I Kiruna 
arbetar man med hur man ska förstärka målbilden av Kiruna i sin kommunika-
tion via web och bemötande när man fysiskt kommer till staden.  

Erfarenheter och reflektioner från projektledare och utvärderare  
En erfarenhet och ”miss” är enligt projektledaren att man i de första kommuner-
na vänt sig för mycket (enbart) till näringslivsansvariga och fått övriga kontakter 
i kommunen via dessa. I backspegeln kan man konstatera att det behövs en för-
ankring hos både kommunledning och näringsliv (dvs. med alla nyckelaktörerna) 
om diskussionerna ska kunna påverka kommunens utveckling.  Annars blir det 
svårt att integrera arbetet i ordinarie kommunutvecklingsarbete. Detta är något 
man enligt projektledaren missat under de fyra projekten som ingått i den natio-
nella satsningen. Projektledaren har under projekttiden påbörjat ett arbete med 
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ytterligare en kommun, nämligen Kiruna, som själva bekostar större delen av ar-
betet.  

Så här säger projektledaren om projektet och dess koppling till designproces-
sen och dess roll i projektet:  

Diskussionen om befolkningsutveckling och andra frågor måste fö-
ras och kopplas till en förståelse för att arbeta kreativt och hitta 
organisationsstrukturer för detta. De flesta människor är inte vana 
vid helhetstänkande, och det behövs en process som leder till ökad 
insikt om vad det är fråga om. Jag kan tacka designprocessen – el-
ler låt oss kalla det den kreativa processen – för arbetssättet. Där 
utgår man från en helhetssyn med både ”invärldsorientering” och 
omvärldsorientering för att komma fram till vad man ska priorite-
ra. Det är grunden i designprocessen och dess sätt att gå från ide 
till mål som vi jobbar efter.   

Projektet innehåller många både teoretiskt och praktiskt intressanta inslag, men 
som utvärderare anser jag det vara ett problem är att den (design)metodik man 
säger sig ha utvecklat inte dokumenterats på ett sådant sätt att den kan ingå i en 
mer allmän metoddiskussion på akademisk nivå. Arbetet har dokumenterats, men 
som utvärderare bedömer jag att dokumentationen mer karaktär av en konsult-
rapport som främst kan användas av de som författat den och själva utfört arbe-
tet117.Det finns en flora av litteratur om designmetodik som man skulle kunna 
anknyta till och därigenom ingå i ett akademiskt samtal om designmetodikens 
användningsområde – något som skulle kunna komma både existerande och 
framtida designer till del via utbildning och fortbildning. Att varken arbete eller 
rapporter anknyts till ett mer generellt kunskapsläge är dock något som gäller för 
flera SVID-projekt.  

Projektet har till största delen genomförts av personer som inspirerats av de-
signmetodikens kreativitet för att arbeta med ”kommunala designfrågor” men 
som inte själva är professionellt utbildade designer, utan snarare konst-
när/ekonom/projektledare och ekonom/design manager. Detta behöver inte alls 
betyda att arbetet blir dåligt - tvärtom kan en sprängning av professionsgränserna 
ibland vara intressanta och leda till nya spännande arbetssätt. Som utvärderare av 
ett projekt där man ska demonstrera själva designprofessionens möjligheter att 
öka den svenska konkurrenskraften anser jag det emellertid problematiskt.  

Utemiljön – Design för den lärande skolan 
Projektet bygger på att olika perspektiv kombineras. Det handlar både om att  
”barnen ska få det bättre” och att ”företag ska utveckla och sälja nya kvalitets-
säkrade produkter”. Utgångspunkten är FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Projektet vill få företag att implementera konventionen om barnens delaktighet i 

––––––––– 
117 Rapporten ”Design för små och stora samhällen. Kommundesign. Ett pilotprojekt med kommu-

nerna Orsa, Hällefors, Laxå och Västervik. Svid. Januari 2005” har rapporterats till NUTEK som 
varit medfinansiär av projektet.  
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utformningen av produkter och miljöer. Slutprodukten ska bli ”Barnbra” produk-
ter, dvs. produkter som är bra för barn och utformade tillsammans med barn. 
Detta ska garanteras genom att ett varumärke/en kvalitetsmärkning skapas (jfr 
olika miljömärkningar). Marknaden för ”Barnbra” utemiljöprodukter tror man 
finns både i Sverige och utomlands.  

Barnkonventionen omfattar barn i åldrarna 0-18 år, och för att vila på FN- 
konventionen har man i projektet bestämt sig för att 4 artiklar ska bilda bas för 
kvalitén.  De två viktigaste är ”delaktighet” och ”hållbarhet”. Konventionens 
krav på delaktighet gör att det inte räcker med en konsekvensanalys utifrån bar-
nens perspektiv, utan att barnen också måste vara  aktivt delaktiga. Genom pro-
jektet ”Utemiljön – design för den lärande skolan” har man velat utveckla en de-
signprocess som involverar barnen och uppfyller kraven i FN:s konvention om 
barnets rättigheter. De företag som deltar i processen, och får använda varumär-
ket ”Barnbra” kommer förhoppningsvis att få ett försteg på marknaden. 

Projektet har inneburit att utveckla skolmiljöer som är stimulerande och in-
tressant för barnen och en pedagogisk resurs för skolans lärande. Det handlar om 
att göra detta på ett sådant sätt att den är bra för alla barn, även handikappade. 
Det finns alltså i projektet ett stort inslag av metodutveckling samt inslag av 
”universal design” eller ”inclusive design” som det benämns inom designforsk-
ningen där detta är ett stort område. Dessutom finns det ett kommersiellt tänkan-
de där man ser framför sig en stämpel där företagen på motsvarande sätt som de 
kan anhålla om ”miljömärkning” ska kunna ansöka om att få produkter märkta 
”BarnBra”. I det sistnämnda hänvisar man till FN:s barnkonvention och projekt-
ledaren ser projektet som en implementering av denna. 

Projektet är ett av de två som inte har SVID som huvudman. Föreningen Mil-
jöresurs Linné är huvudman och projektet är förlagt till Småland. Miljöresurs 
Linné var även huvudman för satsningen ”Miljödrivet näringsliv i Småland” en 
exportsatsning för företag i Småland. Projektet BarnBra har en regional förank-
ring i utveckling och anknytning till näringslivet, men resultatet förväntas kunna 
tillämpas av företag och skolor över hela landet också internationellt. 

Projektledaren Margareta Moqvist kom in i bilden för att göra en utredning 
om huruvida det var intressant att jobba med barnkvalité som utgångspunkt för 
produktutveckling och marknadsföring – och att i så fall ta FN:s barnkonvention 
som utgångspunkt. Det visade sig att så var fallet och ”Projekt BarnBra” har star-
tat från den utgångspunkten. Projektet har omfattat en kunskapssammanställning 
och metodutveckling av barns boendemiljö/typhusvillor och utemiljö-
er/utemiljöredskap. SVID:s ekonomiska stöd är riktat mot det senare, samt mot 
den kunskapssammanställning som gjorts inom projektets ram. 

Arbetet är inriktat på metodutveckling dvs. att finna ”en barnbra designpro-
cess” eller att designa skolmiljöer tillsammans med barnen. Det betyder att de-
signprocessen ska vara en del av skolans arbete där barnen engageras på olika 
sätt. Hur detta samarbete mellan vuxna och skolbarn bäst kan utformas är något 
som man experimenterar med i projektet. Designprocessen är alltid kopplad till 
både studier av brukaren och brukarmedverkan är förhållandevis vanligt. Men 
hur ska samspelet, den skapande processen där barnets delaktighet är den röda 
tråden, genomföras? Hur kan och bör företag, kommuner mfl att arbeta och  in-
volvera barn så att man uppfyller FN:s konvention om barnets rättigheter? Barn 
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kan användas som testpiloter, som informatörer och kravställare eller som ”de-
signkompisar” och medskapare. Det är erfarenheterna från det senare som, enligt 
projektledaren, har gett projektets mest intressanta erfarenheter. 

Projektets perspektiv skulle kunna benämnas ett ”demokratiskt brukar och 
samhällsperspektiv” som innebär att det inte enbart handlar om slutprodukten 
utan att processen har ett värde i sig och att utemiljön som diskuteras i denna 
process fungerar som ”material för den demokratiska processen”. I regeringens 
designsatsning sägs uttryckligen att projekt som påverkar konkurrenskraften ska 
prioriteras. På vilket sätt kommer då näringslivsutvecklingen in i sammanhang-
et? Jo, i flera fall har man i samband med elevernas arbete med utemiljö funnit 
att det behövs nya produkter som lokala företagare har övertalats att utveckla och 
sätta igång produktion av. Projektledaren säger att hon hoppas att Barnbra ska bli 
ett varumärke och en kvalitetsgaranti – och att delaktighet ska vara ett krav för 
varumärket BarnBra. Ett annat konkurrensperspektiv är att varumärkningen som 
sådan kan ge en näringslivsutveckling. Det finns, enligt projektledaren, flera fö-
retag som tror att de markant kommer att öka sin försäljning i bla. Danmark om 
de kan varumärka sina produkter med BarnBra. 

Projektets ekonomiska resurser 
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut 

 
Figur 26: Det nationella projektet Utemiljön – design för den lärande skolan och dess 
andel av de 50,8 miljoner som regeringen anslagit för DsU exklusive designåret 
 
 
vecklingskraft (DsU) som Utemiljön – design för den lärande skolan har haft. 
Figuren visar att haft en mycket liten andel av DsU:s samlade medel eller bara 
1,5% (inklusive over head kostnader som SVID centralt har haft) av de totalt 51 
miljonerna som regeringen satsat.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
medel (809.000 kronor) för DsU som projektet har fått (som framgått av kapitel 

809.000 kronor 
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2 har det varit ett krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regi-
onala fonder och EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

Figur27: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor 
 
Figuren visar att bidraget från Design som utvecklingskraft är cirka en fjärdel, 
dvs ungefär som flera andra projekt. Andelen ”annan statlig finansiering” är 
emellertid extremt hög – vilket gör att sammanlagt 80% av resurserna kommer 
från statlig verksamhet. Andelen EU-medel är 0%. Att andelen medel från när-
ingslivet är så låg som 0% när det gäller ett projekt som bland annat handlar om 
varumärkesskapande och exportmöjligheter måste anses anmärkningsvärt. 

Projektets genomförande 
Under projektet har man genomfört en skolgård med en motorikidrottsplats. För 
att utveckla BarnBra metoden – dvs den metod man tänker sig att företag mer 
allmänt ska kunna använda för att utveckla produkter med barn som målgrupp – 
har pedagoger arbetat tillsammans med barnen. På det sättet har man i det här 
fallet kommit fram till en metod där man utvecklar produkter tillsammans med 
barn. Därefter, när den pedagogiska processen har utvecklats, har man vänt sig 
till en designer för att denne ska använda metodiken och integrera den med de-
signprocessen.  

Man har haft kontakt med sammanlagt ett 30-tal företag. 2 företag har vid pro-
jekttidens slut inlett samarbete för att se hur de kan utveckla produktion tillsam-
mans med designer och med utgångspunkt från BarnBrametoden.   

Inga färdiga produkter eller dokumenterade designprocesser har ännu realise-
rats. 
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Erfarenheter och reflektioner från projektledare och utvärderare 
Det svåraste har enligt projektledaren varit att få den attitydförändring som hon 
anser vara nödvändig för att företagen ska ”ta till sig och se affärsmöjligheten 
och samtidigt se barn som en jämbördig och viktig part i produktutvecklingen”. 
Så här säger hon: 

Att se möjligheterna och affärerna har inte varit lika svårt som att 
få företagarna att ta steget och se barnen och ungdomarna som en 
jämbördig part när man utvecklar deras vardag och dess förut-
sättningar. Vi har haft svårt att hitta verktyg för att hjälpa företa-
garna att ta det steget för ett pedagogiskt samspel med barn och 
ungdomar. Detta har gett mycket funderingar. 

En reflektion från utvärderaren gäller målet ”metodutveckling”, som varit pro-
blematiskt på flera sätt. Dels har den inte (åtminstone inte under den officiella 
projektperioden118) byggt på en utveckling av designmetodiken som sådan, utan 
snarast på en pedagogiskt grundad metodutveckling. Designer har i mycket liten 
utsträckning varit involverade i metodutvecklingsarbetet, och kunskapssamman-
ställningarna har inte varit fokuserade på själva designmetodiken. Våren 2006 
saknades en dokumentation av vad man kommit fram till avseende designmeto-
dik och designaspekter. Även om man från projektets sida hävdar att man arbetat 
med designprocessens utgångspunkter att sätta brukaren i centrum, så är det 
tveksamt om detta räcker. Som utvärderare finner jag det märkligt att man i ett 
projekt där just designkompetensen ska utvecklas inte använder sig av professio-
nella designer för att göra detta.  

Ett stort antal regionala och lokala projekt  
SVID har utöver de nio projekt som beskrivits ovan även satsat en betydande 
summa119 på regionala och lokala projekt av olika slag: 
 
- 6 regionkontor och 3 regionala satsningar (Next i Skåne, Nätverkssamarbete 

kring produktutveckling och design i Småland och en designsatsning i Norr-
botten och Västerbotten) har fått ekonomiskt stöd för att bedriva en mer om-
fattande verksamhet än den som rymts inom tidigare basfinansiering.  

 
- 16 lokala/regionala satsningar i olika län har gjorts och hanterats av 7 SVID-

kontor120. 
 

––––––––– 
118 Projektet – som inte har SVID som huvudman – är inte avslutat årsskiftet 2005/06 utan fortsätter. 
119 Regionala och lokala projekt har fått sammanlagt drygt 10 mkr för 2003-2006 dvs. ungefär  dub-

belt så mycket som det största nationella projektet. Därtill tillkommer en förstärkning av 6 region-
kontor för SVID:s regionala verksamhet.  

120 SVID har 6 regionkontor och 1 lokalkontor (i Luleå). 4 av de 6 regionkontoren har också varit en-
gagerade i de nationella projekten parallellt med att att de bedrivit regionalt arbete. 
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De regionala och lokala projekten har bedrivits tillsammans med andra finansiä-
rer som stått för huvuddelen av kostnaderna. I de regionala projekten har som re-
gel SVID varit projektägare, men i de lokala projekten har olika lokala aktörer 
varit det. Landsting, länsstyrelser, regionförbund, kommunförbund, utvecklings-
centra etc. har drivit och ansvarat för de lokala projekten. Verksamheten har dels 
omfattat seminarier och utbildningsverksamhet för att skapa uppmärksamhet 
kring design och dess betydelse men också direkta näringslivsprojekt. SVID har 
medvetet låtit denna del av verksamheten få en stor bredd; man har velat bygga 
på regionala och lokala initiativ och förutsättningar, säger Anne Flyboo:  

Tanken är ju att öka förutsättningarna och möjligheterna så att 
kunskapen om design blir bestående i regionerna… och att den 
fortsätter att växa… så att designfrågorna utvecklas också efter 
satsningen. Vi vill ju att designfrågorna ska integreras och bli en 
naturlig del av affärsutvecklingen och i den regionala utveckling-
en. Och att den ska förbli det även när SVID inte är där. 

Vad vi fått höra är att det är så svårt att få till stånd satsningar om 
det inte finns lite statliga medel. Finns det statliga medel – ja då är 
man mån om att ta tillvara dem på bästa sätt för regionen och se 
till att man får ut så mycket som möjligt. Därför har vi tyckt det 
varit viktigt att ge lite medel till ett stort antal regioner och lokala 
projekt. 

Nedanstående 16 regionala/lokala projekt har fått stöd. De är, som framgår av 
förteckningen, av högst olika karaktär och det har inte varit möjligt för mig som 
utvärderare att inom ramen för givna tidsramar sätta mig in i de olika projekten. 
Däremot kommer synpunkterna från deltagande organisationer att fångas in i den 
enkätundersökning som genomförts (se nästa kapitel):   
 
1. Regionalt designcentrum Jämtland har fått medel för bland annat Åre de-
signcenter – en omfattande satsning för regional utveckling av Åre som samhälle 
inför Alpina VM i skidåkning 2007. Satsningen har innehållit flera olika kompo-
nenter: Dels har man haft en workshop då man arbetat med skyltar och grafisk 
utformning, dels har man arbetat med utställningsverksamhet i designcentret.   
 
2. Design i Västernorrland har fått medel för att arbeta gentemot gymnasiesko-
lor med designtävlingar och med att införa design som ett eget ämne i alla gym-
nasieskolorna i Västernorrland. Man har också varit med om att initiera tre nya 
designutbildningar och en professur i design vid Mittuniversitetet. Man har också 
arbetat med utställningsverksamhet.  
 
3. I Gävleborgs län har man arbetat med Design X, en satsning på seminarier 
och projekt med designgenomgångar i flera företag inom livsmedelsbranschen. 
Dessutom har man gjort en förstudie för ett Design för alla center i Bollnäs.  
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4. I Dalarna har man ett projekt som benämns Design i Dalarna och som inne-
burit samverkan med Gävleborg i livsmedelsprojekten och ett sommardesign-
kontor.    
 
5. I Örebro län har man bedrivit projektet Formens hus i Hällefors, ett omfat-
tande nationellt projekt för kompetensutveckling inom designområdet. Syftet är 
att skapa en jordmån för samverkan mellan företag, offentlig sektor, utbildnings-
institutioner och allmänhet. SVID är en av stiftarna av Formens hus.  
 
6. I Mälardalen har man skapat en designstudio på Mälardalens högskola där 
man bedriver projektverksamhet tillsammans med näringslivet och erbjuder af-
färsutvecklingskompetens, modell och prototypkompetens. 
 
7. I Värmland har SVID utöver det nationella projektet även satsat medel i ett 
regionalt projekt för att se till att kompetensen i det nationella projektet överförs 
till företag i Värmland oavsett bransch.  
 
8. I Stockholms stad har SVID satsat medel på en person som hjälpt till att tyd-
liggöra design inom näringslivsområdet och integrera design och designmetodi-
ken i Stockholms stads utvecklingsarbete. 
 
9. Design i Södertörn är ett projekt som bedrivits av KTH Syd i Södertälje som 
sökt samla designkunnande och kreativitet på Södertörn för att öka designkom-
petensen såväl hos företag som offentlig sektor och marknadsföra regionen.  
 
10. Trollhättan. Det kommun och näringslivsägda Innovatum i Trollhättan har 
bedrivit ett projekt där man arbetat med metodutveckling som innebär en speciell 
form av designgenomgångar som innebär att man arbetar med företagsanalyser 
genom olika visualiseringar.   
 
11. Design i Halland har satsat på ett projekt på Högskolan i Halmstad där man 
driver projektverksamhet tillsammans med näringslivet för att synliggöra design 
som utvecklingskraft. Man har haft Sommardesignkontor och samarbetat med 
det nationella fordonsprojektet.  
 
12. I Sjuhärds kommunalförbund har man satsat på ett designcentrum och tre 
olika noder med mål att synliggöra designaspekterna på ett brett sätt för att stärka 
den regionala Sjuhäradsidentiteten. 
 
13. Regionförbundet Östsam har satsat på projektet Design i Östergötland som 
innehållit flera olika komponenter: produktutveckling i ett nätverk av företag, en 
utställning, utbildningsdagar om design som utvecklingskraft. 
 
14. Regionförbundet i Kalmar har fått medel för en extra tjänst som arbetat 
med att stärka näringslivets konkurrenskraft via design genom att initiera och 
samordna regionförbundets satsningar inom design. Arbetet är starkt kopplat till 
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det regionala utvecklingsprogrammet. Inom temat  ”ljus” har man arbetat med en 
omfattande verksamhet.  
 
15. Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Gnosjöregionen har arbetat med 
designseminarier och uppsökande verksamhet för att hjälpa företagen att utveck-
la sitt design och produktutvecklingsarbete och bli bättre inköpare av design.  
 
16. Industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Olofström har fått medel för ett 
näringslivsprojekt inriktat på att få företagen att förstå potentialen i design och 
använda sig av design i högre utsträckning. Dessutom har man haft flera Som-
mardesignkontor där företagen efter samverkan i dessa gått med i affärsutveck-
lingsprojekt. 
 

Ekonomiska resurser för de regionala projekten  
Nedanstående diagram visar vilken andel av medlen för projektet Design för Ut-
vecklingskraft (DsU) som den regionala förstärkningen och satsningen på regio-
nala projekt har haft.  
 

Figur28: Den regionala förstärkningen och dess andel av de 50,8 miljoner som regering-
en anslagit för DsU exklusive designåret(Källa: SVID) 
 
Den regionala förstärkningen har med sina 17,7 miljoner fått drygt en tredjedel 
eller 35% av DsU:s samlade medel (inklusive over head kostnader som SVID 
centralt har haft). Detta gör satsningen lika stor som de tre största projekten till-
sammans.  

Nedanstående bild illustrerar vilka tillkommande resurser utöver regeringens 
medel för DsU som projektet har fått (som framgått av kapitel 2 har det varit ett 
krav från regeringens sida att medel från såväl näringsliv, regionala fonder och 
EU ska sökas i så hög utsträckning som möjligt):  

17 674 000
kronor 
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Figur 29: Andelen medel från DsU i relation till medel från andra källor 
 

Som framgår av figuren ovan utgör stödet från DsU ungefär en tredjedel av de 
regionala projektens finansiering. Det regionala stödet utgör något mer än än 
tredjedel eller 39%. Stödet från EU och näringslivet är ungefär lika stort vardera 
och utgör tillsammans något mindre än en tredjedel eller 29%. 

Röster från fokusgruppen med företrädare för de regionala 
projekten 
De regionala projekten har, som framgår av ovanstående text, haft mycket olika 
inriktningar. Vid samtalet kring projekten hävdar emellertid gruppen unisont att 
det finns flera gemensamma drag. Ett är att de på olika sätt försöker gynna den 
egna bygdens utveckling genom design som utvecklingskraft. 

I Kalmar har tex den regionansvariga ägnat en förhållandevis stor del av sin 
tid åt att hjälpa de designstudenter som går på Designhögskolan i Kalmar att fin-
na utkomstmöjligheter i bygden – och därigenom både klara sig själva och gynna 
bygden på samma gång. Så här säger Maria Agestam:  

Jag sitter med - eller har gjort i alla fall - som opponent … för de-
ras examensarbeten. Dom vet vem jag är, och jag talar om var jag 
finns och vad jag gör. Dom som sen går ut… och vill starta eget i 
Kalmar eller ha kontakter på något sätt, dom kommer till mig. Så 
jag blir …ja, lite mentor eller coach. En del kommer flera gånger 

Regioner
39%

EU
15%

Näringsliv
14%

DsU+annan statlig 
32%
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och vi sitter och spånar och pratar och dom får råd eller idéer el-
ler vad det kan vara. Och idag finns det alltså ett 10-tal, det är två 
årskullar som har gått ut... Och jag tror att det är ungefär ett tiotal 
som har stannat kvar och försörjer sig i Kalmar. … Dom här som 
startar eget dom har jättemycket att göra. Jag vet inte hur feta 
dom blir av det, men dom har alltså massor med uppdrag. Mycket 
handlar det om varumärken.  

Tore Brännlund från Regionalt Design Centrum Jämtland säger att de inte har 
någon utbildning att anknyta till men att en del av de som kommer till sommar-
designkontoren ”dom stannar och blir kvar efter sommardesignkontoret”. Och 
flera av de andra deltagarna gör liknande reflektioner – de tycker det är viktigt att 
få designer till bygden. För att sedan förlita sig på att deras egen kreativitet och 
koppling till bygdens behov ska leda till utveckling både för designerna och re-
gionen. 

Synpunkter på designbegreppet – vad är det för företeelse som man 
ska ”missionera om”? 
Gruppen diskuterar ”Varför sitter vi här egentligen? Vad är det som driver oss?” 
och man är överens om att det är ”någonting utöver att vi ska ha ett jobb.” Det 
finns någon djupare drivkraft som är svår att definiera, och som har med värde-
ringar att göra säger, man. För det är ”någon slags värdegemenskap som finns i 
det här nätverket”  

… det finns någonting i designbegreppet, i den här företeelsen, 
som fascinerar och som man gärna vill föra vidare. Är det inte så? 
Så upplever jag det i alla fall. Och att vi har inte lyckats på något 
vis att uttala det. 

Tore Brännlund beskriver sitt eget förhållningssätt så här: 

Jag har verkligen svängt .. Jag jobbar ju sen gammalt här i stan 
och alla mina kompisar kommer ifrån Bernadotte Design. Vi rita-
de allt från väghyvlar till tandborstar och sen skolade jag om mig 
till tandläkare för jag ville flytta till bergen, och bodde där uppe. 
Så jag hade jag företag länge. Och så kom designåret och så den 
här perioden när alla var trötta på design, en mycket märklig före-
teelse.  .. Inför Designåret så satt jag med i några paneler här nere 
på Rival, där hela kåren blev så trötta av ordet design. Det är näs-
tan som du säger att vi måste tona ner det. Jag har vänt på det nu. 
Så nu när jag föreläser, så säger jag ”det är ett fantastiskt områ-
de. Har ni tänkt på det? Allt från örhängen, glitter, glamour, ända 
sen Caesars dagar så har vi velat göra oss vackra och .. hela den 
delen till industridesign, där vi tillverkar truckar, väghyvlar, osv. 
Och när jag är ute på ett sånt ställe och föreläser om dom här gre-
jerna, hur viktigt det är, att göra en väghyvel till Bolinder Munk-
tell .. så måste man titta i fabriken, hur ser det ut, vad kan dom 
göra? Då satt jag inför ett gäng företagare där uppe, och då säger 
en gubbe ”men fan det här var bra ser du, du vet .. design för mig 
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det har varit någonting som kärringarna håller på med ” Det är 
jättekul, jag tror inte att man ska vara rädd för begreppet,. Tvärt-
om. Man ska panga på allt vad man kan.  

Man konstaterar gemensamt att det finns mycket fördomar och förutfattade me-
ningar om design. Och att en viktig uppgift för dem är att rasera och utmana de 
fördomarna – för det är först då det kan bli ett konstruktivt möte mellan företa-
gen och design, bli ”design som utvecklingskraft”. 

I diskussionen kring designbegreppet talar Tor Brännlund om hur han använ-
der designbegreppet i regionala sammanhang:  

Jag har ju inga fabriker att jobba med. Därför har jag myntat det 
här begreppet ”destinationsdesign”. Jag vill jobba med dom fem 
sinnena va. Hur upplever man en destination eller ett samhälle? … 
Och då kommer du ju in på allting. Hur ser det ut, samhällen? Hur 
smakar dom…luktar dom och hur känns det osv. Och det var 
ganska kul. Åre blev ju nu Årets tillväxtkommun. Ett stort jippo på 
Globen, och en bit in i motiveringen va, var att ”en expansiv tjäns-
tesektor och en medveten satsning på ett Designcentrum bidrar till 
att lägga grunden för en långsiktig tillväxt, inte bara i tätorten 
Åre, utan runt om.”  

Siv Andersson, Innovatum Design Center Trollhättan, säger om apropå fördomar 
om design ..  

Man träffar ofta människor som säger ”Oh, jag är så intresserad 
av design.” och då menar man att man är intresserad av kalender-
kunskapen, och vem som har gjort vad och ytligheten i design, som 
också är en del utav design, ytan, skalet, det glänsande, glittret 
och så. Men det som jag tror att vi har kommit underfund med, det 
är ju att det finns en djupare sida hos detta, som handlar dels om 
filosofin bakom, känslokommunikationen bakom och funktionen 
bakom design. Det är det som jag vill få fram. Och när jag har till-
fälle att möta människor så nära, som man gör i såna här analy-
ser, så kommer jag dit eller när jag har seminarier om form och 
kommunikation, då kommer jag ju dit och jag tänder ett ljus hos 
människor, och det är ju det som driver mig. Det blir ju så jävla 
häftigt .. Ursäkta .. Det blir liksom ”Aha, det fanns något annat än 
ytlighet och så” och det tror jag vi har upptäckt nu, att det inte 
bara är ytlighet som är design.  

Vad har de statliga pengarna betytt? 
På frågan om vad de statliga pengarna har betytt för något – på vilket sätt har 
dom varit viktiga? – svarar Bo Willemark, IUC Industriellt utvecklingscentrum i 
Gnosjöregionen så här: 

Jag skäms inte för det .. Jag har sagt att det har varit helt avgö-
rande för oss att överhuvudtaget kunna göra någonting, att dom 
pengarna har funnits. Vi lever i en ganska kärv miljö, där det är 
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oerhört svårt att få loss pengar till den här typen av verksamhet 
och vi har ju sett det, att det går inte att bedriva en sån här typ av 
missionsverksamhet, om man nu får kalla det så, utan .. något 
smörjmedel, någon form av finansiering, för att det går inte. Vi 
försöker jobba mycket på marknadens villkor, men när det gäller 
detta arbetet så går inte det, anser vi då, utan man måste ha någon 
form av stödfinansiering någonstans ifrån… Ska man .. göra an-
språk på att driva någon form utav utvecklingsverksamhet, så mås-
te man ha någon form utav finansiering i botten. Sen kan det kom-
bineras med andra .. Så att har vi inte den grundläggande finansi-
eringen, så kommer vi inte åt det andra. ..  Det skulle jag vilja 
säga. 

Kenneth Isaksson, SVID:s lokalkontor i Luleå, Centek fyller på och betonar  
betydelsen av SVID som kvalitetsstämpel – och därmed något som underlättar 
den kompletterande finansieringen : 

Det som också har varit viktigt det är just det att ha SVID i bak-
grunden så att dom på något sätt  ... sagt att det här är bra, det vi 
håller på med. På så sätt har ju vi lyckats varva upp det lite mer, 
men jag tror att hade vi inte haft SVID i botten, så hade vi fått 
svårt att få ett förtroende för projektet. Det har på något sätt varit 
en kvalitetsstämpel. 

Siv Andersson fyller i med ”Att man har fått dom pengarna har ju också betytt 
att man kan söka mer pengar från andra håll liksom”. Något som flera andra 
nickar instämmande till.  

Jonas Olsson, tidigare Sjuhärads kommunförbund (nu Rådet för arkitektur och 
design) säger att  

Det handlar inte så mycket om pengarna faktiskt, även ifall 
200.000 det kunde bli hur mycket som helst. Men det handlar om 
att man ändå har dom pengarna för att kunna visa. Det är som 
sagt ett slags legio för att gå vidare med den verksamheten. Och 
att man tar det på allvar också.  

Legitimationen verkar alltså vara lika viktig som pengarna – även om pengarna 
är av en storleksordning som gör att de också är viktiga. Men med SVID:s medel 
i grunden har man större chans att med legitimitet i ryggen få ytterligare lokala 
och regionala medel – det verkade alla vara överens om.  

Vilka erfarenheter har varit viktiga? 
Vad har varit viktigt och haft en sådan karaktär att man skulle vilja lämna över 
de erfarenheterna till en eventuell efterträdare? Det första man talar om är beho-
vet av ett långsiktigt synsätt när det gäller kommunikationen och attitydföränd-
ringar.  

Det är ett väldigt långsiktigt arbete. Det går inte att tro att man 
ska jobba kanske ett halvår eller ett år. Man måste hålla på gans-
ka länge. Det krävs nog eldsjälar liksom för att orka med det.  
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Det långsiktiga arbetet har underlättats och gått lite snabbare tror 
jag i alla fall i Sjuhärad, just genom att man har haft ett nationellt 
nätverk i ryggen.  

Maria Agestam, Regionförbundet Kalmar tar under allmänna erfarenheter upp en 
fråga som berör effektiviteten i implementeringen av ”design som utvecklings-
kraft”:  

Jag skulle vilja lägga till en annan sak, som jag saknar … och 
saknat hela tiden som jag har varit med i det här… Man [SVID] 
stödjer egentligen inte designers utan SVID stödjer designutveck-
ling i företag.  

Reflektioner kring de olika delprojektens 
karaktär 
Det är onekligen ett brett spektra av projekt och olika typer av designinsatser 
som presenterats. Design är här långt bort från och utanför de snäva formgiv-
ningsföreställningar som det oftast förknippas med – inte minst genom massme-
dia. Design handlar om funktion och form – men också om att kommunicera fö-
retagets målsättningar och värden. Design som kommunikativt uttryck framträ-
der i flera av projekten. I design av tjänster framträder design både som ett analy-
tiskt instrument och ett sätt att visualisera – och därmed materialisera det imma-
teriella. Något som i sin tur torde vara vägen för att kunna kommersialisera det.  

Men kanske är det ännu mer design som en speciell form av kreativ process 
som framträder allra tydligast. Flera olika projekt har arbetet med metodutveck-
ling och satt den i centrum – om än på helt olika sätt. Att beklaga är emellertid 
att samtidigt som metodutvecklingen poängterats så har den med något undantag 
inte varit ett regelrätt utvecklingsarbete i betydelsen att man systematiskt prövat 
sig fram och dokumenterat sina erfarenheter på ett sådant sätt att det kan ligga till 
grund för andras arbete med samma eller liknande metoder.  

I mötet mellan designer och företag händer ofta många spännande saker som 
ligger utanför både uttryck och process – det har inte minst mina sporadiska kon-
takter och upplevelser via de studenter som undersökt projekten bekräftat. Det är 
som om själva mötet i sig och de olika logiker och föreställningar som där bryts 
mot varandra genererar ny energi och oväntade utvecklingar. Detta är ett område 
jag inte kunnat gå in på inom ramen för det här uppdraget men som jag upplever 
som ett mycket fascinerande forskningsområde med många infallsvinklar. Jag 
tänker ibland på det som Ivar Björkman kallar för ”Auraproduktion”121 – som jag 
i det här sammanhanget vill använda som en metafor för att det ligger känslo-
mässigt kopplat till men ändå utanför de direkta artefakter som designerna ofta 
arbetar med. Inte bara Sven Duchamp – som Ivar Björkman skriver om – utan 

––––––––– 
121 Se Björkman 1998 
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många designer är specialister på auraproduktion, och på auraproduktion av helt 
annat slag än Sven Duchamp.  

Fyra kritiska synpunkter på arbetets 
uppläggning 
Samtidigt som jag som utvärderare kan konstatera att helhetsomdömet är mycket 
positivt är jag också kritisk i flera avseenden. Min huvudsakliga kritik kan sam-
manfattas i följande punkter:  

1. Satsningen på så många olika typer av projekt och 
storlekar tveksam 
Satsningen har inte avsett 9 olika typer av projekt utan 9 nationella projekt som i 
sig rymt ett varierande antal projekt som skiljt sig starkt åt både i karaktär och 
storlek. Det finns en fördel med mångfalden; den visar att designkompetensen 
kan användas i ett stort antal olika utvecklingssituationer och branscher. Men det 
finns också flera nackdelar med att ha ett så brett register av projekt. Möjligheten 
att reflektera och dra lärdom av projekten minskas när mängden av projekt har så 
stor spridning som nu är fallet. Spridningen gäller ju både mål med projektet, 
branschinriktning, karaktär på designinsatsen, koppling till regional och 
branschutveckling mm. Både för litet och för stort antal teman kan vara proble-
matiskt. I det här fallet är det enligt min bedömning klart för många olika teman 
och inriktningar – åtminstone om syftet är att man ska kunna dra erforderliga 
lärdomar av dem. Betraktat som utvecklings- och lärdomsprojekt är projektin-
riktningarna alltför spridda. Trots att jag som utvärderare troligen kommit när-
mare alla projekten än någon annan som inte är direkt inblandade i dem, har jag 
funnit det svårt att få tillräckligt grepp om dem och vad de egentligen innebär.  

2. Bristande kopplingar till existerande kunskap inom 
akademin 
Liknande satsningar som den SVID har gjort har också gjorts tidigare i tex. Eng-
land, Danmark mfl. Länder. Dessutom finns det, om än ganska lite, forskning 
kring designens inverkan på konkurrenskraften. För mig ter det sig naturligt att 
projekten dels skulle anknyta till och bygga på det existerande kunskapsläget för 
att sedan leverera de vunna erfarenheterna tillbaka till en mer allmän och kumu-
lativ kunskap. Detta är för mig grunden i den akademiska kunskapen; man tar 
reda på och lyssnar på den kunskap som redan finns och söker sedan utveckla 
den vidare.  

SVID- kulturen verkar emellertid ha en annan och avsevärt mycket mer icke-
akademisk syn på kunskap. Kunskapen verkar vara mer personbunden än organi-
sations och projektbunden. Det verkar inte vara naturligt att först ägna tid åt att 
undersöka vad som tidigare är gjort i en mer allmän bemärkelse, d.v.s. generellt i 
världen, utan man intar ett snävare svenskt perspektiv, där man inom organisa-
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tionen självfallet har en mycket gedigen erfarenhetsbaserad kunskap. Det är min 
uppfattning att projekten skulle vinna på om man kombinerade denna erfaren-
hetsbaserade kunskap med en mer akademisk kunskap som underlag för projek-
tens utformning. Det är troligt att så också kommer att ske i framtiden. Ett tecken 
på att SVID närmar sig den akademiska diskussionen – där man kan spela en 
viktig roll – är att man anställt en forskningssekreterare. En annan är att denna 
utvärdering lagts vid ett universitet. 

Jag vill också påpeka att det ingalunda helt saknas kontakter mellan SVID-
projekten och högskolor och universitet. Tvärtom finns det flera intressanta un-
dantag. I Fordonsleverantörers konkurrenskraft – för övrigt ett av de mest lyck-
ade projekten – finns omfattande kontakter med framförallt Chalmers. I För-
packningen som värdeskapare – också det ett mycket lyckat projekt - har det un-
der projektets gång utvecklats ett allt intimare samarbete med Karlstad universi-
tet och dess Centrum för tjänsteforskning. Detta är kopplingar som både univer-
sitet och designprojekten vinner på och som definitivt bör uppmuntras mer. En 
del av projekten skulle mycket väl kunna ses som aktionsforskningsprojekt – och 
den kunskap man vunnit i projekten bör kunna tas tillvara, analyseras och reflek-
teras över inom forskarvärlden för att åter komma samhällsutvecklingen tillgodo 
i fördjupad kunskap om designens betydelse och påverkan. 

3. För lite resurser avsatta till utvärdering av de enskilda 
projekten  
Endast tre av de nio projekten har haft separata utvärderingar. (Projektet företag 
och anställda i god form har haft en doktorand vid Lunds Universitet som stude-
rat projektet utifrån genusutgångspunkter. Projektet Förpackningen som värde-
skapare har haft en konsultfirma som gjort en attitydundersökning av attityderna 
gentemot projektet hos det nätverk man samarbetat med. Utemiljöprojektet har 
en planerad utvärdering separat utvärdering).  

Utvärderingar har inget egenvärde utan är till för att ge mer systematiserade 
och reflekterade erfarenheter inför framtida handlande. Genom att inte använda 
sig av mer systematiska återkopplingsinstrument kommer flera av projekten att 
befinna sig kunskapsmässigt på konsultnivå dvs vara beroende av enskilda per-
soners och deras företags synsätt snarare än vara en del i en vetenskapligt grun-
dad dialog . Möjligheten att ”växla upp” satsningens erfarenheter och dra slutsat-
ser blir därigenom mer begränsade än nödvändigt.  

Slutsatsen att satsningen som helhet varit lönsam är lätt att dra. Men samtidigt 
framgår också att satsningen haft mycket olika karaktär – och här är det svårare 
att dra slutsatser.  

4. Metodutvecklingsprojekten får kritik i flera avseenden  
Flera olika projekt har metodutveckling som en del av syftet (tex Förpackningen 
som värdeskapare, Tjänstedesignprojektet, Design för entreprenörskap, Utemil-
jöprojektet). Mycket begränsade resurser har emellertid avsatts för ett systema-
tiskt utvecklingsarbete i betydelsen metodutveckling av designområdet och de-
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signernas arbetssätt.  Flera olika kritiska kommentarer kan riktas i detta sam-
manhang. 

I den mån man arbetat med metodutveckling är det lika ofta icke designer som 
varit engagerade och getts det tidsmässigt största utrymmet och resurserna me-
dan designer som sådana använts för mer reguljära designuppdrag snarare än vad 
som kan betraktas som utvecklingsarbete från designernas professionella per-
spektiv. Detta stämmer också med att designbyråerna ansett att de arbetat mer 
traditionellt än vad övriga kategorier ansett att de gjort. Dvs. själva mötet med 
designernas sätt att arbeta har varit utvecklande för övriga grupper men inte lika 
utvecklande för designerna själva. Naturligtvis kan detta ses från en positiv 
aspekt nämligen den att projekten har gått ut på att visa vilken nytta för företa-
gens och organisationernas arbete som den traditionella designmetodiken kan 
vara. Å andra sidan undrar man vad som hade hänt om man också satsat på att 
ytterligare utveckla den mer generella designkompetensen som sådan. Detta har i 
viss mån skett inom projektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft där man vi-
dareutbildade arbetslösa industridesigner som senare gjorde ett så bra jobb att de 
projekt de medverkade i placerade sig bland de allra främsta (se kapitel 4).  

Av alla projekt som haft med metodutvecklingen i syftet är det enligt min be-
dömning bara ett projekt, nämligen ”Förpackningen som värdeskapare”, som har 
hanterat denna metodutveckling på ett intressant och i stort sett tillfredställande 
sätt. Designstudio Värmland har bedrivit ett mycket metodiskt utvecklingsarbete 
när det gäller att hantera designmetodiken för kreativt arbete där både designer 
och andra professioner ingår. Detta metodutvecklingsarbete bedömer jag som 
mycket intressant och flera respondenter har också visat mycket uppskattning 
över det. Ett problem är emellertid att metoden inte dokumenterats och därmed 
inte heller relaterats till andra metoder eller till det allmänna kunskapsläget inom 
design. Det innebär att effekterna av utvecklingsarbetet kan bli mer begränsade 
än vad som är nödvändigt. Genom en ingående dokumentation av akademisk ka-
raktär finns möjligheter att sprida arbetet utöver och fristående från de personer 
som utvecklat det. Detta är en av grunderna i den akademiska kunskapen – att 
göra den tillgänglig för alla och att hantera den i sådana former att den kan rela-
teras till tidigare kunskap, som den bygger på eller tar avstånd från eller relaterar 
sig till på annat sätt.  

Det är dock ännu inte för sent att göra en sådan dokumentation och relatering 
av metodiken till ett mer allmänt kunskapsläge. Det är min förhoppning som 
forskare att utvecklingsarbetet så småningom ska kunna leda till en avhandling i 
designmetodik.  

Förslag till åtgärder inför framtiden 
De insikter som erhållits under utvärderingsprojektet gör att vissa åtgärder fram-
står som en mer eller mindre naturlig följd av utvärderingsresultaten. Jag tar mig 
därför friheten att formulera några normativa påpekanden, även om detta inte in-
går i mitt uppdrag.   



 158

Fortsätta gärna på (o)lika sätt - det finns ännu mer att hämta! 
De olika nationella projekten har, som framgått av rapporten, gett mycket olika 
resultat. Det innebär givetvis att man, om man tar de bästa projekten som ut-
gångspunkt för fortsatt arbete, har möjligheter att ytterligare effektivisera insat-
serna som investering utifrån näringslivssynpunkt.  

Det är min övertygelse som utvärderare att man på ett sätt ska fortsätta på lik-
artat sätt som tidigare. Sättet att arbeta med ett stort antal delprojekt på olika te-
man anpassade efter projektledarnas kunskaper och de olika regionernas närings-
livsstruktur torde vara rätt.  

Samtidigt ser jag också som utvärderare möjligheter till ytterligare förbättrad 
återbäring på investerade medel om man väljer att satsa på det som redan visat 
sig ge utdelning och om man ytterligare utvecklar kunskapen om vad det är som 
lett till utdelning och vad som inte gjort det. Även om man säkerligen måste ac-
ceptera ett visst riskmoment även i framtiden torde mer ingående kunskaper och 
uppföljningar kunna leda till att man gör mer precisa investeringar – och därige-
nom ökar utdelningen på investerade medel ytterligare.  

Skilj mellan olika slag av projekt och deras hantering 
Det finns anledning att vara mer tydlig med gränserna mellan demonstrations-
projekt, utvecklingsprojekt och projekt som stimulerar till designanvändning: 

 
 Utvecklingsprojekt bör kopplas till forskningsprojekt som både kan ga-

rantera att man verkligen bygger på och utvecklar redan befintlig kun-
skap (i motsats till att uppfylla hjulet på nytt) och att man sammanfattar 
och reflekterar över vunna erfarenheter på ett sådant sätt att de kan bilda 
utgångspunkt för framtida arbete. Designområdet är tyvärr, till skillnad 
från teknikområdet, inte ett fält där forskningen har tillvaratagits för ett 
kumulativt kunskapsbyggande. SVID har tyvärr hitintills mera sällan 
medverkat till reflekterande och erfarenhetsdokumenterande forskning 
utan i stället oftast satsat på mer PR-inriktade broschyrer och utställ-
ningsmaterial. Anställningen av en forskningsansvarig tjänsteman och 
de diskussioner jag fört med SVID tyder emellertid på att en positiv för-
ändring är på gång. 

 
 Demonstrationsprojekt behöver inte någon reflekterande forskningsupp-

följning utan snarare en dokumentation som stimulerar andra att följa 
efter. Denna typ av projekt har SVID alltid varit mycket duktiga på att 
genomföra. Frågan är emellertid om denna typ av projekt över huvud 
taget behövs så mycket inom de närmaste åren med tanke på designårs-
satsningens funktion som demonstrationsprojekt. 

  
 Stimulansmedel för att stimulera designanvändning dvs. för att få före-

tagen att börja använda design behövs. Det är något som den här och 
utvärderingar i andra länder tyder på är väl investerade medel. Här be-
hövs emellertid en helt annan och mycket billigare slag av forskning 
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och uppföljning än för utvecklingsprojekt. Det viktiga här är inte att ge-
nerera ny karaktär av kunskap utan mer att följa upp om de satsade re-
surserna gett förväntat resultat dvs. ren resultatuppföljning.  

 
Någon särskillnad mellan dessa tre olika slag av satsningar har inte gjorts i den 
aktuella nationella satsningen, som snarare utgör en blandning av alla tre slagen 
av projekt. Det finns troligen anledning att stödja alla tre formerna. Men efter-
som de kräver helt olika finansiella och organisatoriska villkor när det gäller re-
lationen till forskning och utvärderingsarbete finns det anledning att särskilja 
dem om man vill ha ett mer effektivt resultat.  

 
 
 



 

Det CD-baserade affärsutvecklingsverktyget DiA, Design i affärsutveckling,  
har genom workshops och undervisning inspirerat företag, organisationer och  
designer. Målet har varit att företag ska öka sin konkurrenskraft och designer  
sin affärsmässighet. 
 
Bilder från det nationella projektet Design för entreprenörskap. 

 
 
 
 



 

 

Sommardesignkontoret i Hällefors 2005 resulterade i en rad designkoncept.  
Studenterna utvecklade bl. a ett nytt system, Personlig Informationsbärare  
förAkutmottagning, till Lindesbergs länslasarett.     
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella 
projektet Sommardesignkontoret. 

 



 

 

Att utveckla KirunaBilden både internt och externt kräver innovativa 
kombinationer av kreativt utvecklings- och gestaltningsarbete. Bilderna 
ovan användes som utgångspunkt för att illustrera nuläget i kommunen. 
 
Illustration av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella  
projektet Design för små och stora samhällen. 

 



 

 
Bilder av designprojekt som genomfördes inom ramen för det nationella projektet 
Utemiljön – Design för den lärande skolan. 
Ribborna blev lösningen – när utemiljön designas på ett för barnen relevant sätt. 
 
Noggrann dokumentation, även filmproduktion, gjordes av vuxna, under det att barn 
provade en mångfald av aktiviteter. Men det vuxna ögats perspektiv missade viktiga 
delar.     
Gåturen, som gav barnets 
eget perspektiv, lyfte 
fram lösningen,  
ribborna.     
Ribborna – en viktig funktions-
detalj. Genom att använda olika 

tekniker - gåturer, aktivitets-
kartor och samtal, kan man lägga 
grunden till en BarnBra utemiljö.   



 
 
 
 
 

Elmia AB i Jönköping och SVID genomförde under Designåret satsningen 
Elmia Design Initiative under fyra branschmässor. Bild ovan: Koncept för 
nytt förarsäte till lastbilar. Uppdragsgivare: Hofsupplier. Design: Cliff  
Design & Development. 

 

 

 
Bilder och illustrationer från det nationella projektet Regional utveckling.
Åre Designcenter fortsätter 
förberedelserna inför alpina 

VM 2007. Både nationell 
och lokal design kommer att 

bli viktiga inslag under de 
två tävlingsveckorna. 
Formens Hus i Hällefors, som
invigdes 2005, fungerar som 
kompetenscentra och mötes-
plats inom designområdet.  
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De medverkande företagens 
och organisationernas 

synpunkter 
 

 
 
 
 
 

En så omfattande satsning som ”Design som utvecklingskraft” med flera hundra 
deltagande organisationer och företag som deltagit i 10 huvudprojekt av vitt skil-
da karaktär har inte varit möjlig för mig som utvärderare att sätta mig in i som 
helhet på annat än aggregerad nivå. Jag har genomfört en enkät för att få klart för 
mig vilka samlade ekonomiska värden som genererats via projekten och vilka 
förändrade förhållningssätt som de olika delprojekten och satsningen som helhet 
åstadkommit. Nedan redovisas först enkätens uppläggning och genomförande. 
Därefter presenteras resultatet både för satsningen som helhet och för olika del-
projekt. 

Enkätens utformning och genomförande  
Ett mål för utvärderingen har varit att ge en bild av vilka effekter som satsningen 
som helhet har gett och i vilken mån ökad konkurrenskraft kan identifieras och 
mätas. I flertalet av projekten handlar det om investeringar som kommer att ge 
utdelning först om ett antal år. Detta hindrar emellertid inte att inblandade parter 
kan göra uppskattningar av olika slag och att det med dessa som grund går att 
göra vissa beräkningar.  

Vad har åstadkommits som sannolikt inte hade hänt om satsningen inte gjorts? 
För att få en samlad bild av detta har nedanstående kriterier valts ut. Kriterierna 
har applicerats på samtliga 9 nationella projekt samt de regionala projekt som 
fått del av de medel som ställts till förfogande via regeringens speciella design-
satsning.  

Den kvantitativa inriktningen gör det möjligt att uppskatta de ekonomiska 
värdena dvs. sätta priser på effekterna och därmed göra jämförelser mellan vad 
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satsningen kostat och vad den gett för övriga effekter dvs. effektiviteten i sats-
ningen122.  

Vid valet av kriterier har jag valt att gå balansgång mellan att å ena sidan så 
enkla och få kriterier som möjligt och å andra sidan en så nyanserad bild som 
möjligt. Dessutom har jag påverkats av en önskan om att anknyta till internatio-
nellt använda kriterier. Efter att ha startat med fem kriterier har jag slutligen fast-
nat för en dubblering till nedanstående 10 kriterier. Anledningen härtill är fram-
förallt att jag velat ta fram ett material med en viss koppling till kriterierna i olika 
internationella undersökningar, främst brittiska.  

Följande kriterier har bildat utgångspunkt för det frågeformulär som utforma-
des123: 
 
Kriterium 1:   Ökad omsättning och/eller vinst 
Kriterium 2:  Reducerade kostnader 
Kriterium 3: Nya produkter och förbättrad kvalité på existerande produkter 

och service 
Kriterium 4:  Förbättrad konkurrenskraft/starkare marknadsposition 
Kriterium 5: Förbättrad intern/extern kommunikation 
Kriterium 6:  Förbättrad image av företaget/organisationen och dess 

 Produkter eller tjänster 
Kriterium 7:  Ökat antal arbetstillfällen 
Kriterium 8: Övriga identifierade positiva effekter och deras uppskattade  

ekonomiska värde    

Ökad omsättning och/eller vinst  
I vilken utsträckning har de medverkande företagen haft omsättningsökningar 
som kan hänföras till projekten och utvecklingen av nya produkter eller andra 
designinsatser? Hur stora omsättningsökningar kan totalt sett uppskattas och hur 
stora skatteintäkter kan beräknas följa på detta? 

Frågornas svar kommer i figurer som anger kronor och miljoner men har 
självfallet inte den exaktheten. Följande perspektiv bör tas med i beräkningen när 
man bedömer siffrorna:  

 
 

––––––––– 
122 Detta är dock – som alltid när det gäller effektivitet – en sanning med modifikation. Detta av flera 

skäl. Ett uppenbart skäl är att alla effekter inte kan identifieras och därmed inte mätas i nuvarande 
skede. Ett annat skäl är att effektivitet som sådant kan ses som ett kvalitativt begrepp som avser 
grad av måluppfyllelse – och måluppfyllelse är i sig ett kvalitativt begrepp. Till syvende och sist 
handlar det i hög grad om vilka (politiska) näringslivsstrategier som man vill välja för att ge Sveri-
ge en god internationell konkurrenskraft. Och att mäta det – jämfört med alternativa – finns ingen 
möjlighet till eftersom någon experimentsituation med alternativ inte existerar när det gäller sam-
hällets politiska inriktning. Man kan bara spekulera om vad som skulle kunna varit en alternativ hi-
storisk utveckling.   

123 Se kapitel 2 för mer noggrann genomgång av valet av kriterier samt svarsfrekvens och källkritiska 
reflektioner kring trovärdighet mm. 
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1. Tidsperspektivet – det handlar ofta om framtida beräkningar 
Tidsperspektivet är viktigt att ta med i bilden och uppskattningarna över tiden är 
viktiga att identifiera. I några av projekten - tex. det som berör medicinsk teknik 
– räknar man inte med att få kortsiktig avkastning på investeringarna. Den nor-
mala utvecklingstiden från koncept till färdig produkt på marknaden rör sig ofta 
om 5-6 år inom den här branschen, varför det är osäkert om man kan mäta de 
verkliga utfallen förrän omkring år 2010 för projekten. I andra fall – som tex för 
några projekt inom fordonsleverantörsprojekten - har projekten redan lett till nya 
order och ökat antal anställda. Enkäten bygger på en kombination av uppgifter 
som är av reell karaktär och uppskattningar om framtida troliga/beräknade om-
sättningsökningar. 
  
2. Företagens trovärdighet 
De uppskattade omsättningsökningar som presenteras här har gjorts av medver-
kande företagen själva via enkäterna. Hur trovärdiga är dessa? Vilka risker finns 
att företagen över- eller underskattar framtida omsättningsökningar? 

Förutom enkäten har jag haft enskilda intervjusamtal med ett antal företagsle-
dare och då diskuterat tänkbara framtida omsättningsökningar. Detta har visat sig 
att man inledningsvis tycker att dessa är mycket svåra att uppskatta. Under sam-
talets gång har vi kommit fram till vad jag upplevt som realistiska bedömningar. 
Dessa samtal har bildat underlag för frågeformuleringen i enkäterna, så att de ska 
vara möjliga att besvara så enkelt och realistiskt som möjligt.  

Min erfarenhet från kontakterna är att företagen inte har något intresse av att 
”blåsa upp” betydelsen av de insatser och det stöd de fått – snarare tvärtom. Man 
gör en lätt undervärdering av samhällsstödet - och därmed visar man att man inte 
är alltför beroende av det. 

 
3. Uppskattningarnas osäkerhet - gäller både uppåt och neråt 
Troligtvis har företagen gjort både överskattningar och underskattningar av fram-
tida omsättningsökningar. Det verkliga utfallet kan vi som nämnts inte få reda på 
förrän om ett antal år fram i tiden. Det är dock troligt att några företag anger en 
beräknad omsättningsökning som av olika anledningar inte kommer till stånd. På 
motsvarande sätt är det samtidigt troligt att ett antal företag har angett en omsätt-
ningsökning som i realiteten kommer att bli avsevärt mycket större än de angivit. 
Det senare är enligt min bedömning troligtvis vanligare än det förra. Denna be-
dömning gör jag mot bakgrund av skillnaden i muntligt svar och skriftligt enkät-
svar från företag jag varit i kontakt med. Det har visat sig att flera företag varit 
mer försiktiga när de svarat på enkäten än i mina muntliga direktkontakter. Efter-
som jag samtidigt bedömde dessa muntliga resonemang och uppskattningar som 
trovärdiga gör jag den samlade bedömningen att siffrorna snarare ligger i un-
derkant ön överkant.  
 
4.   Osäkerhet när det gäller sambanden mellan designinsatser och omsätt-

ningsökningen 
I några fall har det visat sig att företagen mycket lätt kan identifiera nya order 
som de inte skulle fått om de inte varit inblandade i projektet. I andra fall är upp-
skattningarna mer vaga – det kan tex. vara svårt att veta vilken roll som projektet 



 163

haft för nya order om det inte är helt uppenbart. Det kan också. vara så att man 
från företagets sida inte så gärna vill tillskriva projektet rollen av att ha hjälpt fö-
retaget öka omsättningen, utan hellre med rätt eller orätt tillskriver sig själva den 
rollen. Utöver frågan om vem eller vad som haft betydelse för en eventuell om-
sättningsökning, så är omsättningsökningarna på grund av designåtgärder i sig 
inte alltid så lätta att identifiera.  

Att jag ändå väljer att lägga vikt vid omsättningsökningen har följande skäl: 
De samlade uppskattade omsättningsökningarna har en sådan storlek att de inte 
kan negligeras utan utgör tvärtom ett starkt argument för projektens lyckade re-
sultat. De kan ses som en indikation på affärsutvecklingsprocesser. Och då det är 
näringslivsaspekten som regeringen har betonat är det naturligt att lägga vikt vid 
en analys av omsättningsökningarna som en indikation och mått på näringslivs-
utveckling – även om det på vissa sätt är ett ganska trubbigt sådant mått. (Så har 
ju tex. en del av projekten lett till minskad omsättning men ökad vinst. Och detta 
torde ofta i sig vara ännu mer önskvärt än ökad omsättning. Detta gäller dock för 
ett så litet antal företag att det är negligerbart). 

Drygt en halv miljard i omsättningsökningar med 
designinsatserna som en bidragande orsak 
Ett mindre frågebatteri i enkäten handlar om huruvida det blivit en omsättnings-
ökning som följd av projekten, hur stor den i så fall varit, hur betydelsefull de-
signinsatsen varit för denna (om den varit mycket viktig eller mindre viktig) 
samt om designinsatsen varit nödvändig för omsättningsökningen eller inte (se 
fråga 12 a-12f i bilagda enkätformulär).  

Den första frågan gäller ”Har projektet bidragit till/eller kan det förväntas bli 
en del i framtida ökad omsättning (för företaget som helhet eller viss produkt-
grupp)?” På den frågan svarade sammanlagt 43 respondenter eller cirka en fjär-
dedel av alla som besvarat enkäterna att projektet de deltagit i hade lett till en 
ökad omsättning för företaget som helhet eller viss produktgrupp. Eftersom vi 
inte skickat ut mer än en enkät per företag betyder det att sammanlagt minst43 
företag kan identifiera omsättningsökningar som är relaterade till designprojek-
ten124. (18 svarade nej på frågan om det lett till omsättningsökningar och 61 sva-
rade att frågan inte var relevant för deras del. Resterande svarade inte alls på frå-
gan). 

Hur stor var då den samlade omsättningsökningen som man identifierat? Re-
spondenterna fick fylla i om den var  

 
O under 3 Mkr 
O 3-5 Mkr 
O 6-10 Mkr 

––––––––– 
124 I själva verket torde det vara fler eftersom 60 respondenter svarat på en annan fråga – nämligen 

om designinsatsen varit nödvändig för omsättningsökningen (27 svar) eller om omsättningsökning-
en förmodligen hade kunnat ske ändå (33 svar). Det är alltså 20 personer som hoppat över den för-
sta frågan men svarat på den andra frågan om hur nödvändig designinsatsen varit.  
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O 11-20 Mkr 
O 21-50 Mkr 
O 51-100 Mkr 
O 101-200 Mkr 
O över 200 Mkr 

 
Resultatet av den samlade omsättningsökningen som respondenterna relaterade 
till de olika designprojekten framgår av nedanstående figur: 
 
Antal företag som angivit specifik omsättningsökning Sammanlagd  

omsättningsökning 
25 företag under 3 mkr  c:a 3-75 mkr 
4 företag 3-5 mkr  12-20 mkr 
5 företag 6-10 mkr  30-50 mkr 
4 företag 11-20 mkr  44-80 mkr 
4 företag 21-50 mkr  84-200 mkr 
1 företag 51-100 mkr 51-100 mkr 
0 företag 100-200 mkr 0 mkr 
1 företag över 200 220 mkr 
Totalt 44 företag som tillsammans haft en omsätt-
ningsökning om cirka 

 444-745 Mkr 

Figur 30: Antal företag som angivit olika grad av omsättningsökning relaterad till de-
signprojekten  
 
Enligt vad företagen uppgivit i enkäten är det alltså en omsättningsökning som 
troligen ligger någonstans mellan en halv och tre kvarts miljard som kan relate-
ras till designprojekten. Men vilken roll spelar designinsatsen för dessa ökning-
ar? Hur stor andel kan tillskrivas designinsatsen och hur stor del måste tillskrivas 
andra orsaker? På denna fråga finns det minst två olika svar: 
 
 Man kan anse att ”det är svårt att avgöra eftersom designinsatser sällan är 

enda avgörande faktorn”. För att designinsatserna ska ge utdelning krävs 
tex. ett ledarskap som har förståelse och vilja att satsa på den här typen av 
projekt125. Företag som är duktiga på att tillvara ta designens potentiella 
möjligheter är dessutom ofta duktiga på att tillvarata andra möjligheter som 
tex marknadsföring, teknikutveckling etc. Design är mycket sällan enda or-
saken utan snarare en del i ett sammanhang.  

 
 Även om design bara är en del av flera kan den ibland vara en nödvändig 

del. ”Utan de här designinsatserna hade vi inte fått den ordern” eller ”ja, den 
har varit nödvändig” fick jag ofta som svar vid enskilda samtal med före-
tagsledare om designens betydelse för omsättningsökningen.  

 

––––––––– 
125 Kopplingen mellan design som strategisk resurs och ledarskap har diskuterats av bla Svengren 

(1995). 
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Detta har lett mig till två följdfrågor för att undersöka designinsatsens betydelse i 
sammanhanget. Den ena frågan handlade om designinsatsen var nödvändig eller 
ej. Resultatet av den behandlas i nästa avsnitt. Den andra frågan handlade om hu-
ruvida man bedömde designinsatsens betydelse som stor eller liten – och den be-
handlas i avsnittet därpå. 

27 företag räknar med sammanlagt cirka 200 miljoner kronors 
omsättningsökning som de säger inte hade kunnat 
åstadkommas utan designinsatsen 
Den fråga som företagen fick fylla i löd ”Kan du ange om designinsatsen varit en 
nödvändig förutsättning för omsättningsökningen eller ej”. Denna fråga om efter 
det man angett storleken på omsättningsökningen. Man hade två alternativ att 
fylla i:  

 
o tror att den hade kunnat åstadkommas utan designinsatsen  
o tror inte att den hade kunnat åstadkommas utan designinsatsen 

 
Denna fråga besvarades således oberoende av både storleken på omsättningsök-
ningen och den inledande frågan om vilken betydelse designinsatsen hade haft. 
Tanken med detta var att design ju kan ha en liten men avgörande roll. Att så 
ofta var fallet hade dessutom framgått av mina fokusintervjuer. Om jag samman-
ställer enbart de företag som kryssat för att designinsatsen varit en nödvändig del 
för omsättningsökningen får jag nedanstående figur. Den visar bland annat föl-
jande: 

 
• Att 27 företag ansett att designinsatsen varit nödvändig för omsättningsök-

ningen. Detta innebär att 27 företag av de 162 som svarat - och troligen ock-
så 27 av de sammanlagt 349 som deltagit i olika projekt och fått en enkät - 
ansett designinsatsen nödvändig för omsättningsökningen de uppgivit. Det 
innebär att mellan 8% och 17% (beroende på om man räknar på andelen som 
svarat eller totala antalet som fått enkäten) av projekten har lett till en identi-
fierad omsättningsökning som man bedömer inte hade skett om inte design-
projekten hade genomförts. Man kan också uttrycka det som att mellan vart 
6:e och vart 12:e projekt verkar ha lett till sådana omsättningsökningar. 

 
• Dessa 27 företag står för en betydande andel av den samlade omsättningsök-

ningen cirka 40% (drygt 200 mkr av drygt 500 mkr) om man ställer den ”de-
signnödvändiga” gruppen mot den totala. Gör man den viktning som be-
skrivs under nästa avsnitt blir andelen ännu större. 

 
• Eftersom siffrorna är ungefärliga ter det sig naturligt att avrunda uppskatt-

ningen. Slutsatsen man kan dra av enkäten är att 27 företag har ansett att 
designinsatsen varit nödvändig för en uppskattad omsättningsökning som 
torde uppgå till dryga 200 miljoner kronor.  
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Antal företag som angett att designinsatsen var en nödvändig 
förutsättning för omsättningsökningen – samt storleken på 
angiven omsättningsökning 

Sammanlagd 
omsättningsök-
ning 
 

5 företag som ej specificerat omsättningsökningen i kronor – 
men angett att projektet lett till sådan och att designinsatsen 
varit nödvändig 

C:a 20 mkr126 

13 företag under 3 mkr   C:a 1,3-39 mkr 
1 företag 3-5 mkr  C:a 3-5mkr 
4 företag 6-10 mkr  C:a 24-40 mkr 
1 företag 11-20 mkr C:a 11-20 mkr 
2 företag 21-50 mkr   C:a 42-100 mkr 
1 företag 51-100 mkr  C:a 75 mkr 
Sammanlagt 176-299 mkr 
Totalt 27 företag med sammanlagd omsättningsökning om Drygt 200 mkr 
Figur31: Antal företag som på frågan om omsättningsökningens karaktär svarat att de 
”tror inte att den hade kunnat åstadkommas utan designinsatsen”. 
 
Som utredare anser jag denna siffra snarare vara i underkant än överkant. Detta 
grundar jag på flera olika faktorer: 

 
 Fem företag har angett att de haft omsättningsökningar och att design varit 

en nödvändig faktor men de har inte fyllt i några siffror om hur stor denna 
omsättningsökning kan uppskattas till. Det är mycket troligt att min bedöm-
ning 20 miljoner kronor är i underkant. 

 
 Flera företag inom projektet ”företag och anställda i god form” har en för-

längd tidsrymd mellan projektarbetet då idéerna föds och då de kan komma i 
produktion. Detta beror på att det ofta är en organisation som designern först 
arbetar med och ett helt annat företag som producerar de produkter man 
kommit fram till behövs. Detta gäller tex både för projektet Posten och den 
sorteringsvagn som tagits fram där och den brandhjälm med infraröd kamera 
som tagits fram inom projekt brandkåren. Båda projekten kan eventuellt 
komma att omfatta avsevärda produktionsbelopp – men inget av projekten 
finns medräknade i ovanstående siffror, eftersom de inte angavs i enkäten.  

 
 Motsvarande gäller delvis projektet medicinsk teknik där i stort sett samtliga 

företag vid fokusgruppen talade om omfattande omsättningsökningar som 
sattes i samband med projektet. När man har fyllt i enkäten har man emeller-
tid varit avsevärt mer återhållsam och endast 2 företag med omsättningsök-
ningar inom mer närstående tidsram har angett dem i enkäten. 

––––––––– 
126 Att jag väljer att bedöma omsättningsökningen för de fem företagen som något mellan 0-20 miljo-

ner kronor beror på att jag haft kontakter med några av dem via fokusgrupper och därför gör upp-
skattningen att 20 mkr inte utgör en orealistisk siffra för de fem företagen sammanlagt. Tvärtom 
torde det utgöra en relativt lågt uppskattad bedömning.  
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Ovanstående iakttagelser gör att jag som utredare betraktar siffran 200 miljoner 
kronors produktionsökning som ej hade kommit till stånd om inte designprojek-
ten hade genomförts som liggande i underkant snarare än överkant.   

19 företag hade omsättningsökningar där designinsatsen 
bidrog till cirka 100 miljoner kronors omsättningsökning 
Den första frågan om omsättningsökningen löd ”Har projektet bidragit till/eller 
kan det förväntas bli en del i framtida ökad omsättning (för företaget som helhet 
eller viss produktgrupp)?” Om man svarade ja på den frågan fick man gå vidare 
och svara på hur stor den omsättningsökningen varit. Därefter fick man – innan 
man svarade på om designinsatsen varit nödvändig eller ej – svara på följande 
påstående och fråga: 
 
Design är sällan ensam orsak till omsättningsökningarna. Kan du ange hur stor 
del av orsaken till omsättningsökningarna som beror på design? 
  
Efter denna fråga fick man fylla i en sjugradig skala med ”liten del” i ena kanten 
och ”stor del” i andra kanten. Jag valde att inte sätta ut procentsiffror eftersom 
jag vid mina tidigare kontakter märkt att de skrämmer. Icke desto mindre kom-
mer jag att göra en översättning som innebär att de som kryssat för mitten - dvs 
ruta nr 4 – kommer jag att tolka som att design utgjort halva orsaken och därmed 
tilldela design 50% av omsättningsökningen. För övriga kommer jag att göra 
uppskattningen på följande sätt 
 
Liten del       O 15 % 
 O 25 % 
 O 35 % 
 O 50 % 
 O 65 % 
 O 75 % 
Stor del O 85 % 
 
Att sätta siffror på en relativ skala som ursprungligen saknar siffror och därmed 
inte är någon kvotskala utan en ordinalskala är naturligtvis en grannlaga uppgift. 
Jag har ändå valt att göra det för att få en ungefärlig uppfattning om vilken roll 
som designprojekten spelat i de projekt där respondenterna angett att de inte varit 
nödvändiga men varit en del.  

Sammanlagt 42 företag har svarat ”ja” på frågan ” Har projektet bidragit 
till/eller kan det förväntas bli en del i framtida ökad omsättning?” och samtidigt 
svarat att de ”tror den hade kunnat uppnås ändå” dvs. design har varit en bidra-
gande men inte nödvändig orsak till omsättningsökningen (se bilaga xx för en-
kätfrågornas utformning). 23 av dessa 42 har emellertid inte brytt sig om att ange 
storleksordningen på omsättningsökningen (en del har påpekat att den är svår att 
uppskatta och/eller att den ligger långt fram i tiden) eller på annat sätt varit ofull-
ständiga. Återstår 19 företag som angett både en trolig omsättningsökning och 
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designens vikt för denna. Det är denna grupp jag om 19 företag jag nu är intres-
serad av.  

Dessa 19 företag har rankat designens betydelse för omsättningsökningen i en 
sjugradig skala från ”liten del”  till ”stor del”. Denna skala har sedan översatts 
till procentuell betydelse enligt figuren nedan: 
 
Antal företag Designprojektets uppskattade bety-

delse för omsättningsökningen 
Översatt till  procentuell 
 Andel 

1 företag Liten del  15% 
7 företag 2 25% 
7 företag 3 35% 
2 företag 4 50% 
1 företag 5 65% 
1 företag 6 75% 
0 företag Stor del 85% 
Summa 19 företag 
Figur 32: Översikt över hur designprojektets uppskattade betydelse översatts till viktad 
omsättningsökning  

 
Om man räknar om omsättningsökningen så att man tar hänsyn till den betydelse 
som designinsatsen haft får man vad jag benämner ”viktad omsättningsökning” 
dvs den procentuella andelen som design tillmätts gånger den totala omsätt-
ningsökningen. Detta ger nedanstående resultat för de 19 företag som fyllt i både 
omsättningsökningens storlek och designens vikt: 
     
Antal företag Sammanlagd om-

sättningsökning i 
Mkr (avrundat ge-
nomsnitt) 

Viktad omsätt-
ningsökning 

Genomsnittlig 
vikt som de-
signinsatserna 
tillmäts 

9 företag under 3 mkr  6,75-27 mkr 2,5-11 mkr C:a 40% 
3  företag 3-5 mkr  9-15 mkr 3-5 mkr C:a 30% 
2 företag 6-10 mkr  12-20 mkr 2,5-4 mkr C:a 20% 
2 företag 11-20 mkr  22-40 mkr 6-12 mkr C:a 30% 
2 företag 21-50 mkr  42-100 mkr 12-30 mkr C:a 30% 
0 företag 51-100mkr  0 mkr 0 mkr - 
0 företag 101-200  0 mkr 0 mkr - 
1 företag över 200 220 mkr 55 mkr C:a 25% 
19 företag 312-422mkr 88-117 mkr C:a 25-30% 
Figur 33: Viktad omsättningsökning = totalt uppskattad omsättningsökning i relation till 
den betydelse man tillmäter designarbetet.  
  
Figuren ovan ger bland annat upphov till följande reflektioner:  
 
 Det verkar som designsatsningen har lett till minst 100 miljoner kronors 

omsättningsökning för dessa 19 företag. Till detta kommer ytterligare ett an-
tal företag som antingen angett en viss betydelse för designsatsningen men 
inte markerat någon siffra och som kunnat medräknas. Dessutom tillkommer 
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ytterligare företag som inte svarat på enkäten men som jag vid samtal med 
fått bekräftat att de haft ett värdefullt projekt som lett till nya produkter. 

  
 Tillsammans med de företag som ansett design vara en nödvändig del för en 

samlad omsättningsökning om cirka 200 miljoner kronor leder det till en 
omsättningsökning som kan relateras till design och/eller design är nödvän-
dig om sammanlagt 300 miljoner kronor. 

  
 Att ett litet antal företag står för den klart största delen av omsättningsök-

ningen. Så står tex de tre företag som haft den största omsättningsökningen 
för cirka 80% av omsättningsökningen medan de bara utgör 15% av antalet 
företag.  

 
 Att det finns en svag tendens att uppskatta designens betydelse för projektet 

som något viktigare för de projekt som lett till en mindre omsättningsökning 
än de som lett till en större. Detta ter sig förhållandevis naturligt med tanke 
på att större projekt oftare kräver en mängd olika kompetenser för att reali-
seras och sällan är enbart designprojekt. Samtidigt är det intressant att notera 
att just dessa större projekt ändock sammantaget har en sådan storlek att de-
signinsatsens viktade betydelse blir stor (jfr ovan). 

Hur ligger omsättningsökningen i tiden? 
Att veta hur man bedömer att omsättningsökningarna ligger tidsmässigt kan vara 
intressant av flera olika skäl. Det naturligtvis avsevärt mycket mer säkra resultat 
om det är ”redan uppnådda resultat”. Samtidigt vet vi att det handlar om pro-
duktutveckling och verksamhetsutveckling som tar tid och har långa planerings-
perspektiv från ide till färdig produkt/service. Det kan därför vara intressant att 
se hur man bedömer att de beräknade omsättningsökningarna ”ligger i tiden”. 

Sammanlagt 53 respondenter har svarat på frågan ”Hur ligger omsättningsök-
ningen i tiden?” Fördelningen av svaren ser ut på följande sätt: 

 
 
 

 Redan 
uppnådd 

Uppnås 
inom 1-3 år 

Uppnås 
inom 3-5 år 

Uppnås längre 
fram i tiden 

Summa 

Antal företag 6  
 

40  6  1   53 127 

Figur 34: Fördelningen av svar på frågan ”Hur ligger omsättningsökningen i tiden?” 
 

––––––––– 
127 Denna summa stammer inte överens med summan xx företag som angivit omsättningsökning. 

Skillnaden beror på att vissa företag angett omsättningsökning utan att ha angett när den beräknas 
ske och andra har angett när den beräknas ske utan att ha angett hur stor den är. Detta gör att mar-
ginella skillnader i populationen uppstår mellan de olika figurerna.  
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Det är alltså helt uppenbart att de flesta företagen bedömer att det är en omsätt-
ningsökning som kommer att inträffa inom 1-3 år, dvs det handlar om en upp-
skattning snarare än om en redan konstaterad omsättningsökning. Samtidigt visar 
figuren att det handlar om en uppskattning på relativt kort tid för flertalet företag 
och för den absolut största delen av omsättningsökningen.  

Rent metodologiskt skulle det därför vara av mycket stort intresse att åter-
komma med förfrågningar till dessa företag dels efter 1,5 år och höra deras be-
dömning då, dels när 3-årsperioden gått ut för att se i vilken utsträckning som de 
gjorda uppskattningarna har realiserats. Bortsett från hur utfallet blir innebär det 
att vi får ökad kunskap om vilken realism som kan tillmätas framtida uppskatt-
ningar.  

Hur omsättningsökningen fördelar sig mellan de olika SVID-
projekten 
Hur fördelar sig omsättningsökningen mellan de olika SVID-projekten? Har alla 
projekten ungefär lika stor andel eller är det vissa projekt som framträder som 
speciellt intressanta när det gäller att påverka företagens omsättning? 

Av följande figur framgår att det är ganska stora skillnader mellan de olika 
projekten och att vissa projekt framstår som särskilt intressanta – även om man 
tar hänsyn till att det samtidigt är de företagen som erhållit den största andelen av 
medlen: 
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Figur 35: Antal företag som angett specifik omsättningsökning uppdelat på SVID:s natio-
nella projekt, samt på om designprojektet bedömts vara  en nödvändig  förutsättning eller 
ej  
 
Figuren ovan visar, liksom alla övriga figurer, på ungefärliga siffror utifrån de 
enkätsvar som erhållits. När det gäller tillförlitligheten i siffrorna kan jag göra 

SVID-projekt Antal 
företag 

Samlad 
uppskattad 
omsätt-
ningsökning 
för företag 
som  angett 
att design-
insatsen va-
rit nödvän-
dig (miljoner 
kronor) 

Samlad 
uppskattad 
omsätnings-
ökning för 
företag som 
angett att 
designinsat-
sen ej varit 
nödvändig  
(miljoner 
kronor) 

Viktad om-
sättnings-
ökning  
(miljoner 
kronor) 

Summa 
nödvän-
dig och 
viktad 
omsätt-
ningsök-
ning 
(miljoner 
kronor) 

Företag och 
anställda i god form  
 

5 6 1,5 0,75 7 

Fordonsleverantörers 
Konkurrenskraft 
 

12 134 48 11 145 

Design för export av  
Medicinsk teknik 
 

4 15 8 2 17 

Design för tjänster 
 

2 1,5 15 3,75 5 

Förpackningen som 
värdeskapare 
 

14 6 221,5 47 53 

Design för Entrepre-
nörskap  
 

4 5,5  36,5 12,63 18 

Sommardesignkonto-
ret 
 

8 38 10 5,23 
 

43 

Design för stora och 
små samhällen 
 

0 0 0 0 0 

Design för utemiljö 
 

1 0,1-0,25 0 0 0,1-0,25 

Regionala projekt 
 

3 16,5 8 1,2 18 

Summa 
 

53 223 349 84  307 
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följande kommentarer och bedömningar utifrån den kännedom jag har från fo-
kusgrupper samt besök och samtal med projektledarna: 
 

 De siffror som framträder för projektet ”Företag och anställda i god 
form” i enkäten är förmodligen rejält i underkant och en undersökning 
om några år skulle vara mycket intressant att genomföra. Eftersom pro-
jekten när det gäller offentliga verksamheter genomförts på en organisa-
tion, samtidigt som de produkter som tagits fram ska tillverkas av en 
annan organisation/företag, finns en speciell fördröjningseffekt. De två 
stora projekten på Posten och Brandkåren kan komma att ge avsevärda 
omsättningsökningar som inte finns medräknade i enkätens resultat. Ef-
tersom tillverkningarna vid enkätens genomförande ännu inte var klara, 
har de som svarat på enkäterna inte angivit några ökade omsättningssiff-
ror. Det företag som ska tillverka det höj- och sänkbara sorteringsbordet 
kan dock komma att få en omsättningsökning mellan 5-30 miljoner kro-
nor. Det företag som planerar att tillverka den infraröda kameran för 
rökdykning kan komma att få ännu större marknad förutsatt att produk-
ten slår både på hemmamarknad och export. Det är svårt att bedöma 
omsättningen förrän år 2007 men det är mycket troligt att det finns en 
miljardmarknad vilket skulle kunna innebära en årlig omsättningsök-
ning som placerar det nationella projektet ”företag och anställda i god 
form” i samma klass som ”fordonsleverantörers konkurrenskraft” – trots 
att anslagen varit mycket mindre128. Utöver dessa två projekt finns ytter-
ligare en handfull projekt som startade mycket sent hösten 2005 och 
som inte hade fullföljts helt när enkäten genomfördes. Huruvida projek-
ten kommer att leda till några produkter och följande omsättningsök-
ningar var därför inte möjligt att avgöra vid enkätens genomförande. 
Det är därför troligt att siffrorna för det nationella projektet ”företag och 
anställda i god form” kommer att visa sig bli flerdubbelt högre om man 
genomför en ny enkät bara om ett år. 

 
 För projektet ”Fordonsleverantörers konkurrenskraft” gäller att siffror-

na förmodligen är relativt korrekta, om än något i underkant. 3-5 re-
spondenter som jag som utvärderare varit i kontakt med har vid person-
liga samtal uttryckt att de förväntar sig omsättningsökningar men de har 
inte redovisat dessa i enkäten – troligtvis beroende på att man fortfaran-
de upplever en viss osäkerhet kring projekten. Detta innebär att siffror-
na bör bedömas vara i underkant. Som utvärderare är jag också medve-
ten om att några respondenter fyllt i att omsättningsökningen sker inom 
1-3 år när den i själva verket redan är genomförd. Detta beror troligen 
på att man tolkat ”1-3 år” som ”1-3 år efter det vi genomförde projek-
tet”. Siffrorna är som tidigare sagts undervärderade. Trots detta står pro-
jektet för omkring hälften av omsättningsökningen.  

––––––––– 
128 Uppgifter från samtal med Odd Romell på Saab Tech AB, 5 maj 2006 dvs i samband med enkä-

tens bearbetning. 
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 Projektet medicinsk teknik har också enkätsvar som är mycket låga jäm-

fört med de samtal om framtida omsättningsökningar som jag förde på 
fokusgruppen. Där uttryckte man sig oerhört positivt och svarade ”ja” 
på min avslutningsfråga ”det innebär alltså att ni tillsammans troligen 
får omsättningsökningar som ligger omkring eller över ett par hundra 
miljoner kronor – och som är relaterade till designprojekten?”. Detta är 
en intressant skillnad gentemot enkätsvaren som anger att det snarare 
handlar om ”en nolla mindre” dvs ett 20-tal miljoner. Denna avsevärda 
skillnad tolkar jag på två sätt. Fokusgruppen genomfördes i samband 
med ett internat som hade haft en mycket positiv stämning och grup-
pens deltagare var mer eller mindre euforiska och positiva i sina be-
dömningar. Väl hemma på kammaren kanske man blir lite mer försiktig 
i sina omdömen. Dessutom tror jag att det kan förhålla sig så att man är 
mer rädd för att påstå något skriftligt än muntligt – det upplevs som mer 
förbindande och gör att man tar till i underkant i enkäten och i överkant 
i fokusgruppen. Det verkliga utfallet kan mycket väl vara något mitt 
emellan – eller ännu mer. Detta är inte möjligt att avgöra förrän om någ-
ra år. Speciellt i den här branschen tar det lång tid innan nya idéer och 
koncept kan översättas till reguljär produktion.  

 
 För projektet Tjänstedesign är siffrorna förmodligen relativt korrekta, 

även om osäkerhet självfallet finns. Jag har som utvärderare svårt att 
bedöma dessa siffror. Mot bakgrund av tidigare kommentarer är de för-
modligen snarare i underkant än överkant. En del av utvecklingsprojek-
ten pågår fortfarande och det är osäkert vad de kommer att leda till. 

 
 Projektet Förpackningen som värdeskapare visar större resultat än jag 

som utvärderare förväntat mot bakgrund av att projektet arbetat starkt 
med nätverksarbete och att bygga plattform. Det intressanta med dessa 
siffror är att de var avsevärt högre än vad mina kontakter med projektet 
och genomförda fokusgrupper indikerade. Projektet har fokuserat på 
nätverksbyggande och på metodutveckling och där gjort en mycket 
stark insats. Det är därför intressant att de dessutom har lyckats mycket 
bra när det gäller att åstadkomma klart mätbara resultat också i andra 
avseenden. 

 
 Siffrorna för Design för entreprenörskap ger förmodligen en korrekt 

bild. Det är ett litet antal företag som verkar ha klara resultat. Intressant 
är här att enkäterna för det här projektet - i motsats till flera andra pro-
jekt - gett mer resultat än vad jag förväntat utifrån samtal med projekt-
ledaren (som förmodligen haft avsevärt högre ambitioner). Ser man det 
i relation till insatsen och övriga projekt är resultatet emellertid inte då-
ligt. 

 
 Sommardesignkontorets resultat torde förmodligen vara ganska korrekt 

eller möjligen i underkant. Projektet har kommit att bli en etablerad 
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verksamhet med goda resultat både utifrån utbildningssynpunkt och  
näringslivssynpunkt. 

 
 Resultaten för Design för stora och små samhällen har förmodligen kor-

rekta resultat. I det här projektet har man arbetat mer med attitydarbete 
och nya förhållningssätt och det är svårt att säga om det kommer att 
leda till några konkreta näringslivsprojekt inom de närmaste åren. 

 
 För Utemiljöprojektet är resultaten mycket osäkra. Endast framtiden kan 

visa om det blir nollresultat utifrån näringslivssynpunkt eller om det blir 
ett antal företag som får ökad omsättning och export på grund av pro-
jektinsatserna.  

Reducerade kostnader 
Internationella undersökningar129 visar att företagen ofta kan reducera sina pro-
duktionskostnader genom samarbetet med designer. Detta är något som går på 
tvärs mot de förställningar man vanligen konfronteras med när man möter före-
tagsledare och praktiskt verksamma personer, som ofta betraktar design som en 
dyrbar kostnad snarare än en investering130. Orsaken till att designerna kan hjälpa 
till att reducera produktionskostnaderna är att de ofta kommer på lösningar som 
förenklar tillverkningen och slår samman eller tar bort olika produktionsmoment. 
Detta är också vad tidigare svenska forskningsrapporter visar131.  

I vilken mån har sådana kostnadsreduktioner ägt rum via de här aktuella pro-
jekten? Och vad är värdet av dessa kostnadsreduceringar? Resultatet av enkäten 
visar att 25 respondenter angett att det designprojekt de varit inblandade i ”i viss 
mån” (19 företag) eller ”i hög grad” (6 företag) lett till kostnadsreduktioner. Jäm-
för man dessa siffror med tex Design Councils surveyundersökning av 1500 eng-
elska företag 2004-05 visade den att mellan 0-13% av företagen angav att desig-
nernas medverkan hade lett till kostnadsreduktioner. 0% avsåg de företag som 
inte integrerat design i företagets produktutveckling och 13% de företag där de-
sign var en integrerad del av produktutvecklingen. Att 25 företag av de 162 som 
besvarade enkäten (alternativt de 349 som ingått i projektet) hade upplevt kost-
nadsreduktioner innebär 15% (alternativt 7% om man utgår från alla de 349 som 
fått enkäten). Tar man dessutom hänsyn till att 27% inte ansåg frågan relevant 
blir andelen svenska företag som upplevt kostnadsreduktioner som en följd av 
projektet ännu större; 18% av de som besvarat frågan och ansett den relevant 
hade upplevt kostnadsreduktioner. Det torde dock inte vara rimligt att påstå att 
18% av företagen i projekten upplevt kostnadsreduktioner eftersom det förutsät-
ter samma fördelning i bortfallet – något som tidigare diskuterats och inte befun-

––––––––– 
129 Se tex  Design Councils undersökning  “Design in Britain”2004-05”  och Hertenstein et al 2005.  
130 Detta framkom mycket tydligt i en magisteruppsats vid Växjö Universitet av Anette Sjölander 

höstterminen 2005. 
131 Se tex. Johansson och Svengren 2006.  
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nits trovärdigt. En trovärdig siffra torde ligga någonstans mitt emellan 7% och 
18%. Detta får betraktas som ett gott resultat. Fördelningen på olika delprojekt 
ser ut på följande sätt:  
 
SVID-projekt Antal företag /organisationer som angett att 

de haft kostnadsreduktioner 
Företag och anställda i god form  1 
Fordonsleverantörers konkurrenskraft 6 
Design för export av medicinsk teknik 3 
Design för tjänster 1 
Förpackningen som värdeskapare 2 
Design för Entreprenörskap  3 
Sommardesignkontoret 4 
Design för stora och små samhällen 1 
Design för utemiljö 0 
Regionala projekt 4 
Summa 25 företag 
Figur 36: Översikt över antal företag/organisationer som angett att de haft kostnadsre-
duktioner uppdelat på de olika nationella projekten. 
 
Det finns ingen anledning att göra någon djupare analys av ett material med så 
små siffror. Dock kan man konstatera att samtliga delprojekt utom ett har haft 
något företag som anser att de fått kostnadsreduktioner dvs. troligen kommit 
fram till förenklade tillverkningsformer av tjänster och eller produkter. Man kan 
också konstatera att mönstret och fördelningen mellan de olika projekten verkar 
följa fördelningen för omsättningsökningar ganska väl.  

Att studera karaktären på dessa kostnadsbesparingar och hur de uppstått är en 
intressant framtida forsknings- och/eller utredningsuppgift. I det här samman-
hanget finns endast möjlighet till en kortare sammanställning av de svar som er-
hållits. 

Hur har kostnadsbesparingarna uppstått 
Flera, men långt ifrån alla, har kommenterat kostnadsbesparingarna. Nedanstå-
ende kommentarer kommer från företag/organisationer som angett att projektet 
”i hög grad” lett till kostnadsreduktioner: 

- Ca 10-20 % 

- Materialkonvertering, vilket minskar materialkostnader med mer än 
60% 

- Vid nyutveckling av produkt kommer produktionsbarhet för produkten 
att väga tyngre. 

- Svaret ligger under sekretess. 

- Längre kvarboende bland hyresgästerna. 
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Följande kommentarer kommer från företag som anger att designprojektet ”i viss 
mån” har lett till kostnadsbesparingar: 

- En produkt modiferas ytligt/synligt för olika marknader. Påverkar ej 
funktion 

-  Tillverkningen kommer att bli effektivare. 

- Vårt projekt fokuserade på hela sortimentet. Vi tror att det vi utvecklat 
sedan projektet startade har blivit något bättre tack vare projektet. det är 
dock svårt att säga vad som berodde på projektet och vad som skulle skett 
ändå. 

- Prisreduktion med ca30 % genom investering i verktyg 

- Produktionsanpassning - effekt svårbedömd. 

- Mindre spilltid och färre akuta inläggningar 

- Vi har tagit fram en förpackning som fler i målgruppen kan använda 
utan att öka kostnaden. Därför sjunker förpackningskostnaden per kon-
sument när fler kan använda den. Enligt enkät så underlättar den nya för-
packningen beslut för konsument vilket spar tid för konsumenten. 

- Förhoppningsvis.Åtminstone om man ser till hela kedjan av aktörer. För 
tidigt att kvantifiera. 

- För tidigt att säga 
Hur stort det sammanlagda värdet av kostnadsreduktionerna varit har emellertid 
inte gått att få fram via enkätsvaren. 

Nya produkter samt förbättrad kvalité på 
existerande produkter och service 
Hur många nya produkter har sammantaget blivit resultatet av satsningen? På 
frågan ”Har det kommit fram några nya produkter eller produktidéer som du be-
dömer inte skulle kommit fram om inte projektet funnits?” fördelade sig svaren 
på följande sätt:  
 
Svarsalternativ Antal företag/organisationer 
Det har kommit fram helt nya produkter genom projektet 30 
Vi har arbetat med existerande produkter som har för-
ändrats I projektet 

37 

Nej  27 
Ej svar 13 
Frågan ej relevant för vårt företag/organisation 55 
Summa 162 
Figur 37: Antal nya produkter respektive förbättringar av existerande produkter som 
kommit fram genom projekten 
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Mot bakgrund av ovanstående figur kan man konstatera att det är troligt att minst 
30 nya produkter och 37 förbättringar av existerande produkter dvs sammanlagt 
67 produktutvecklingsprojekt är vad som (i stort sett) åstadkommits via de 349 
projekten som fått en enkät. Detta innebär i så fall att sammanlagt minst 20% av 
projekten har lett till nya eller förbättrade produkter. Detta bygger på antagandet 
att de som inte svarat inte heller har haft så många resultat att berätta om i enkä-
ten. Detta torde nog vara en lätt underdrift, eftersom det finns produktutveck-
lingsprojekt som ännu inte går att svara på om de kommer att ge något resultat 
eller ej. Procentsatsen torde därför vara i underkant – och 20-25% en mer rimlig 
bedömning både med hänsyn till framtida osäkerhet som gjort att företagen valt 
att svara försiktigt och med hänsyn till att det är troligt att det finns ytterligare 
några nya produkter/produktförbättringar bland de som ej svarat på enkäten. 

Att bara cirka 20-25% av projekten har lett till nya eller förbättrade produkter 
kan tyckas vara relativt lite med tanke på att näringslivsaspekten och konkurrens-
läget enligt regeringens direktiv skulle prioriteras i projekten. Flera olika aspek-
ter kan emellertid anläggas på detta. Dels kan man konstatera att den tidigare 
diskuterade stora omsättningsökningen blir desto mer imponerande med tanke på 
att den låga andelen av produktutvecklingsprojekt. Dels kan man konstatera att 
alla projekt och de som deltagit i enkäterna ingalunda haft som mål att utveckla 
produkter. Knappt hälften svarar ju att frågan inte är relevant för deras del. Detta 
kan dels bero på att man deltagit i utvecklingsarbete av annat slag, att man arbe-
tar inom offentliga organisationer eller branschorganisationer som inte sysslar 
med produktutveckling mm. De projekt som benämns ”Design management pro-
jekt” eller ”Corporate Identity” har i flera fall lett till avsevärda omsättningsök-
ningar och ökat antal anställda – men inte till nya produkter. Det är viktigt att ha 
dessa reservationer i åtanke när man bedömer huruvida det är bra eller dåligt, 
mycket eller lite att endast 20% av projekten har lett till förbättrade produkter el-
ler utveckling av redan existerande.  

Om man tar andelen projekt som lett till nya produkter eller förbättrade pro-
duktidéer (sammanlagt 67) i relation till de som inte gjort det (dvs de 27 som 
svarat ”nej” på frågan) blir andelen drygt 70% av en population som troligen haft 
produktutvecklingsprojekt och/eller förbättring av produkterna som mål. 

När det gäller fördelningen mellan de olika nationella projekt uppvisas ett lik-
artat mönster som för övriga frågor. De tre projekten i topp är  
 ”Förpackningen som värdeskapare” är det projekt som genererat flest nya 

produkter  - 10 nya produkter och 12 produktförbättringar. 
  ”Sommardesignkontoret” kommer därnäst med 6 nya produkter och 7 

förbättrade produkter, följt av 
 ”Fordonsleverantörers konkurrenskraft” med 3 nya produkter och 5 för-

bättrade produktidéer.  
De produkter som tagits fram har varit av vitt skilda karaktär – vilket är uppen-
bart mot bakgrund av projektbeskrivningarna i förra kapitlet. På frågan om när 
produkterna kommer att realiseras kunde 27 företag ange en tidpunkt som oftast 
låg inom ett år. 39 svarade att de kommer att realiseras men att det är osäkert när. 
Endast 8 företag svarade att de utarbetade förslagen inte kommer att realiseras.  

På en följande fråga om samarbetet med designer har lett till ökad kvalité i er-
bjudande blir svarsfrekvensen högre: 
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Kan projektet som företaget/organisationen deltagit i förväntas leda till 
förbättrad produkt eller servicegrad?  

Om ja, på vilket sätt? 

Sammanlagt 112 av 144 eller 78% anger att projektet de deltagit ”i hög grad” 
(24%) eller ”i viss mån” (53%) förväntas leda till en förbättrad produkt eller för-
bättrad servicegrad.    

Som ett axplock på de förbättringar som åstadkommits kan nedanstående 
nämnas: 

Bättre rostskydd med mindre delar som kan lackeras i ett conveyermåleri med Zink-
manganfosfatering och pulver. Moduler kan lätt bytas vid skada. (1) 
Bätte helhetsbild (1) 
Vi kan ge input i våra kunders utvecklingsprojekt. Det bidrar till att vi får en innova-
tiv prägel vilket genererar möjligheter att träffa nya kunder och få nya kontakter  (1) 
Nya mycket bra ideer (1) 
Bättre funktionalitet (1) 
T.ex nya förpackningar (1) 
Utveckling av nya beslag (1) 
Ett mer damfritt emballage. (1) 
Allmän proffsigare framtoning (1) 
Högre volymer, mindre varians (1) 
Vi får en mer genomtänkt produkt (1) 
Bättre servicekvalitet mot våra kunder (1) 
Modernare komponenter=bättre leveranstider (1) 
Bättre design innebär även en bättre produkt (1) 
Kvalitetskänslan exponeras tydligare i butik. (1) 
Bättre interface människa-maskin (och snyggare produkt) (1) 
Vet ej mer finns att utveckla innan det är kommersiellt (1) 
Tillgänglighetsanpassningen för funktionshindrade och barn (1) 
Det har givit oss ett nytt sätt att förpacka våra produkter (1) 
Behöver utvecklas vidare för att leda till ökad servicekvalité (1) 
Ökad tillgänglighet inom industriområdet. Tydligare skyltning mm (1) 
Bättre/attraktivare utformning av de besöksplatser vi anlägger och sköter. (1) 
Då produkten är designad för rätt miljö från början räknar vi med färre reklamatio-
ner (1) 
Ett genomtänkt designarbete borde leda till bättre produktkvalité och större chans att 
lyckas (1) 
Kommunikationen med målgrupperna kan göras med specifik. Bättre träffbild på 
gjorda insatser. (1) 
Produktionsprocessen och ytbehandlingen blir enklare och därmed minskar risken för 
kvalitetsbrister (1) 

Det sammanlagda framtida värdet av denna förbättrade kvalité är svårt att upp-
skattas utan förhållandevis ingående analys av varje företag – något som det inte 
finns möjligheter till inom ramen för denna undersökning. Däremot finns det 
möjligheter att genom enkäten identifiera vilka och hur många företag och orga-
nisationer som anser sig fått ökad kvalité på sina erbjudanden via projektet och 
designsamarbetet. Härmed skapas förutsättningar att genomföra fortsatta och 
fördjupade utforskningar i ett senare skede. 
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Förbättrad konkurrenskraft/stärkt 
marknadsposition  
Det är inte säkert att man i varje delprojekt kan identifiera vare sig nya produkter 
eller nya order. Ändock kan projekten ha lett till förbättrad konkurrenskraft jäm-
fört med om satsningen inte gjorts. Projektet kan tex. ha lett till åtgärder som 
förbättrad marknadspositionen och gjort att man hävdar sig bättre än man annars 
skulle gjort.  

Ett kriterium är därför företagens egna bedömningar om förbättrad konkur-
renskraft och stärkt marknadsposition samt exemplifieringar av det sätt som detta 
skett på. Antalet företag som själva anser att de delvis eller i hög grad förbättrat 
sin marknadsposition via projekten framgår av nedanstående figur132. 
 

 
Figur 38: Fördelningen av svaren på frågan ”Har företaget/organisationen på något sätt 
genom projektet fått eller kan det i framtiden förväntas få en stärkt marknadsposi-
tion/extern position?”. 1=Nej, inte alls och 7=Ja, i hög grad. Medelvärdet på svaren är 
3.96 
 
Som framgår av figuren är det en stor spridning men knappt hälften av de sva-
rande svarar att de fått en stärkt marknadsposition. Detta stämmer rätt väl med 
Design Councils undersökning (Design in Britain 2004-05) även om den inte är 
helt jämförbar.  

Nedan återges ett urval av de kommentarer som de som svarade skrev ner i 
anslutning till frågorna: 

 
 
 
 

––––––––– 
132 När man läser figuren bör man ha i minnet att det är fördelningen av de projekt som svarat dvs de 

som antas ha haft det mest positiva utfallet. 
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De som svarat att de ” i mindre grad” fått en stärkt marknadsposition (2-4) 
Kanske. Sommarprojektet kanske inte påverkar så mycket utan mer det 
arbetet som konstant pågår där sommarprojektet är en liten del 

Lite samma som ovan; Formgivningen av själva produkten hade dock haft 
stor påverkan (1) 

Bättre produkt (1) 

Kunder efterfrågar designade produkter (1) 

Ett enskilt projekt kan inte förändra en marknadsposition. (1) 

Bra design utstrålar en kompetent produkt vilket ger stärkt konkurrens. 
(1) 

Förväntas vara en del i att vi lyckas med ny produkt på marknad (1) 

 
De som svarade att deras marknadsposition stärkts ”i hög grad” (=5-7) 

Design har kommit för att stanna. Den stora frågan är vilka som kommer 
att vara med på tåget från början, springa efter tåget när det lämnar per-
rongen eller missa det helt. (1) 

Genom den grafiska profilen (1) 

Nischar oss mot kundanpassad design (1) 

Designmedvetande dock inte enbart från detta projekt (1) 

Eftersom design börjar bli viktigt inom den produktgrupp vi tillverkar (1) 

Vi kan vara steget före våra konkurrenter och attrahera nya kundgrupper 
(1) 

Ja i relation till ex bygdens struktur som tillgänglig för alla. Ex turism-
verksamhet (1) 

Vi har bättre överblick om marknaden och mer designat försäljningsmate-
rial så når vi fram bättre till kunden. (1) 

Stärkt profil (1) 

Vi uppfattas som mer innovativa (1) 

De projekt som drivits inom ramen för Förpackningen som värdeskapare 
av Designstudio Värmland har i hög grad bidragit till att man regionalt 
och nationellt uppmärksammat den förpackningskunskap som finns inom 
The Packaging Arena. (1) 

Vår maknadsposition har stärks. (1) 
Som framgår av citaten har marknadspositionen förstärkts på många olika sätt. 
Ibland handlar det om att bli mer innovativa dvs att få ett nytt sätt att tänka (jfr 
senare stycke om ”förändrad syn på design”), ibland handlar det om design som 
ett kommunikativt uttryck (tex grafisk profil och utseende på produkter och före-
tagsmiljö). Ibland handlar det om att design har hjälpt företagen till en ny och 
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förbättrad relation med kunden/marknaden – förbättrad kundrelation och/eller 
kundnytta torde vara det vanligast förekommande argumentet ovan. I andra fall 
handlar det mer om att företagets image har förändrats (se kriterium 6). De olika 
kriterierna griper in i varandra, även om de samtidigt avser olika företeelser och 
perspektiv på design. 

Förbättrad kommunikation internt/ externt  
Redan den första informationsrundan i de olika projekten indikerade att förbätt-
rad kommunikation har varit huvudresultatet i några av projekten. Det är också 
något som internationella undersökningar bekräftar. Hur många av företagen 
som menar att designern har bidragit till en förbättrad intern eller extern kom-
munikation är därför intressant att veta.  

Genom att ta med kriteriet som en fråga i enkäten ville jag dels se hur vanlig 
denna aspekt var i de svenska projekten, dels kunna få indikationer på karaktä-
ren av de kommunikationsförbättringar som åstadkommits. I figuren nedan åter-
ges fördelningen av svaren på i vilken grad projekten påverkat den interna kom-
munikationen. Det visar sig att 106 av de totalt 137 respondenterna som svarade 
angav att deltagandet i projektet hade påverkat den interna kommunikationen i 
någon mån. Omkring hälften av de som har svarat har angett att projektet påver-
kat den interna kommunikationen i medelmåttig eller hög grad (4-7 på en 7-
gradig skala från ”inte alls” till ”i hög grad”).  Det innebär att inte mindre än 63 
projekt har haft en effekt på den interna kommunikationen som man anger ligga 
mellan medelmåttig (4 på en sjugradig skala) och hög (7 på en 7-gradig skala). 
Här finns ett intressant forskningsområde att lyfta fram – nämligen att studera 
karaktären på designens inflytande på den interna kommunikationen. Vad är det 
som gör att design ofta verkar ha en positiv inverkan på intern kommunikation? 
För designerna med sig ett kreativt klimat? Är det designernas förmåga att visua-
lisera som gör att man kan enas omkring olika metaforer och koncept? Är det 
kanske så att det är de visualiserade bilderna som är en intressantare kommunika-
tiv form än språket? Man säger ju ibland att ”en bild säger mer än tusen ord”. El-
ler är det andra perspektiv och iakttagelser som ger designer den kommunikativa 
förbättring som både internationella studier och denna svenska studie bekräftar? 
Svaret på dessa frågor kräver mer ingående observationsstudier. 
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Figur 39: Fördelningen av svaren på frågan ”Har (eller kommer) deltagandet i projektet 
att påverka den interna kommunikationen inom organisationen/företaget?”. 1= Nej, inte 
alls. 7= Ja, i hög grad. Medelvärde=3.31 
 
Nedanstående punkter indikerar företagens och organisationernas egna kommen-
tarer kring designerns påverkan på den interna kommunikationen: 

Design diskuteras mer frekvent och öppet inom företaget eftersom medve-
tenheten om designens inverkan ökat. (1) 

Designmedvetande (1) 

Designfrågor diskuteras (1) 

Hela personalen involverades (1) 

Enhetligt tänkande. . (1) 

Försöker få med fler kompetenser från början i andra utvecklingsprojekt. 
(1) 

Människor från olika enheter möttes kring ett gemensamt intresse och om-
råde. (1) 

Info och utbildning om våran Designmanual (1) 

Ett gemensamt projekt för flera olika delar av företaget (1) 

Vi har ju fått en helt ny kunskap - som vi alla tar del av och diskuterar (1) 

Alltifrån målbild runt verksamheten till konkreta guide lines för produkt-
utveckling (1) 

Vi lägger större vikt på design (1) 

Flera har fått insikt i vad design ger till helheten (1) 
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Figur 40:Fördelningen av svar på frågan ” Har deltagandet i projektet påverkat eller kan 
det förväntas leda till framtida förbättringar av kommunikationen med kunderna/olika ex-
terna målgrupper?” 1= Nej, inte alls 7= Ja, i hög grad Medelvärde=3.92 
 
Som framgår ovan – vilket visar fördelningen när det gäller förbättring av den 
externa kommunikationen – så har påverkan här varit ännu större.  

Det visar sig att 124 (mot tidigare 106) av de totalt 140 (tidigare 137) respon-
denterna som svarade angav att deltagandet i projektet hade påverkat den interna 
kommunikationen i någon mån. Det betyder att en stor andel av de sammanlagt 
349 projekten har påverkats i sin externa kommunikation. Detta är kanske inte så 
märkvärdigt med tanke på att design kan ses som ett kommunikativt uttryck som 
berör mötet med marknaden/kunden men också som ett sätt att utveckla själva 
erbjudandet oavsett om det är i form av en produkt eller en service eller en inte-
grerad kombination. Omkring två tredjedelar eller 87 av de 140 som har svarat 
har angett att projektet påverkat den interna kommunikationen i medelmåttig el-
ler hög grad (4-7 på en 7-gradig skala från ”inte alls” till ”i hög grad”) – jämfört 
med cirka hälften för den interna kommunikationen. 

Nedan finns ett axplock kommentarer som avser designerns påverkan på den 
externa kommunikationen: 

Våra brukare får en bättre miljö (1) 

Man kan illustrera förslag på ett bättre vis (1) 

Bättre försäljningsmaterial så kunden blir mer säker på vad han köper. 
(1) 

IDA analysen kommer ligga som del i framtagandet av marknadsförings-
material och utformning av produkterna (1) 

Vi kan förmedla och komma överens om hur en ny produkt skall se ut och 
användas med våra kunder på ett bättre sätt. (1) 

Bidragen har presenterats för lokala näringslivsrepresentanter som visat 
stort intresse för ökad samverkan med skolan (1) 

Med en unik identitet komminicerar vi med våra kunder. (1) 

Fokusering mer på kundnytta tvingar fram bättre kommunikation.  
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Det är lättare att utföra arbeten där det finns genomtänkta förslag  

Snygg presentation (1) 

Genom utvecklad förpackning (1) 

Intressant design - något att prata om (1) 

Styrd målgruppsorientering, ex funktionshindrade, barn (1) 

Vi kan visa att vi kan erbjuda produkter med god design (1) 

Större intresse för interaktionen design/materialkunskap (1) 

Vår attraktionskraft ökar och därmed fler nya människor. (1) 

Ökad synlighet (1) 

För oss får vi större möjlighet att träffa fler inom våra företag som är 
kunder till oss när vi kan diskutera förpackningar och design .  

Ökad gemenskap mellan målgrupperna. (1) 

Gemensamt projekt mellan oss och kund (1) 

Tydligare underlag för kommunikation (1) 

Det ger oss ett sätt att kommunicera värdena med kundanpassad förpack-
ningsutveckling till olika aktörer inte minst varumärkesägare. (1) 

Bättre produktblad, hemsida, mm. (1) 

Vi kan diskutera design på ett annat sätt (1) 

Vi visar att vi är en partner som kommer med egna ideer. (1) 
Här finns det också ett intressant forskningsområde där man kan anknyta till de-
signers och marknadsförares olika traditioner när det gäller att kommunicera med 
och närma sig kunden/marknaden. Det är troligt att såväl marknadsförare som 
designer skulle ha mycket att vinna på att lära sig av varandras förhållningssätt. 

Förbättrad image av företaget/ organisationen 
och dess produkter/tjänster 
Att design leder till förbättrad image av företaget/organisationen och dess pro-
dukter eller tjänster torde vara en relativt allmän föreställning. Design kan t.ex. 
ses som en integrerad del i varumärkesbyggandet och värderas utifrån varumär-
kesdiskursen. 

I enkäten har jag velat se hur många av de företag och organisationer som fått 
ekonomiskt stöd som själva gör bedömningen att designinsatserna lett till en för-
bättrad image av företaget/organisationen. Detta är dessutom en fråga som fun-
nits med i Design Councils undersökningar av engelska projekt. Resultatet av 
enkätfrågan framgår av nedanstående figur. Intressant att notera är att fördel-
ningen på flera sätt påminner om svarsfördelningen när det gäller förbättringar i 
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marknadspositionen och den externa kommunikationen. Dock finns en intressant 
skillnad – och det är att ännu fler företag svarar ”ja i hög grad” på frågan om de 
fått en förbättrad image än på frågan om de fått en förbättrad kommunikation 
och/eller en stärkt marknadsposition. Sammanlagt 129 respondenter (av totalt 
137 som svarat) anger att projektet i varierande grad lett till en förbättrad image. 
Endast 8 svarar ”nej inte alls”. Det innebär att 80% av alla de som svarat på en-
käten och 40% av samtliga projekt har angett att projektet lett till förbättrad ima-
ge i mer eller mindre grad. Detta är ett något högre resultat än vad som var fallet 
både för intern och extern kommunikation och tyder på att flera projekt varit in-
riktade på/och eller lyckats med just imagearbete och design som uttryck.  

 
Figur 41: Fördelningen av svaren på frågan ”Har deltagandet i projektet påverkat eller 
kan det förväntas leda till framtida förbättringar i företagets/organisationens image eller  
bild utåt?” 1=Nej, inte alls och 7=Ja, i hög grad. Medelvärdet på svaren är 4.4. 
 
Att göra mer detaljerade beräkningar av värdet av den imageförbättrande effek-
ten av designinsatser är inte möjligt inom ramen för denna utvärdering. Detta är 
emellertid också – i likhet med flera av frågorna ovan – frågeställningar som det 
finns möjligheter att arbeta vidare med som forsknings och/eller utredningsfrå-
gor. Det vore tex intressant att göra en fördjupad undersökning kring vad det är 
för typ av åtgärder som lett till förbättrad image och hur olika åtgärder samverkar 
och hur effekterna av dem var för sig bedöms. Nedan anges endast ett urval av de 
kommentarer som erhållits av respondenterna i anslutning till frågan om företa-
gets image: 
 

Innovativ image (1) 

Ledande i teknikutveckling (1) 

Intresset bör öka avseende imagefrågor. (1) 

Våra förpackningar är vårt ansikte utåt. (1) 

Snyggare produkter (1) 

Image av Barn bra kvalitet (1) 

Moderna bra snygga produkter (1) 
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Bättre förståelse för våra kunders krav (1) 

Vi blir mycket tydligare och lättare att ta till sig. Vi sticker dessutom ut 
från mängden tack vare vårt vägval. (1) 

Vi hoppas att våra nya och kommande produkter skall uppfattas som pro-
fessionella inom sitt användningsområde.Vi hoppas vara en av de verkligt 
stora aktörerna på vår marknad inom en 3 årsperiod. Detta delvis tack 
vare ett mer systematiskt användande av design. (1) 

Imagen kommer att förbättras (1) 

Vi förknippas med nytänkande (1) 

Vi uppfattas som mer innovativa (1) 

Innovativ image - mer effekt regionalt än globalt. (1) 

Projektet stöder vår ambition att bli en kompetentent utvecklingspartner 
(1) 

Projektet har kraftigt förstärkt den profil som The Packaging Arena byg-
ger upp inom förpackningsutveckling i Sverige. (1) 

Bättre tydlighet och fokusering. (1) 

Att den omgivande miljön har en stor imageskapande effekt (1) 

Vi har med oss Design 2005 pris som ett argument för ”vad bra vi är” (1) 

Ökat antal anställda  
Inledningsvis var jag tveksam till att ta med ”ökat antal anställda” som ett krite-
rium. Jag bedömde det vara lite optimistiskt att tro att designprojekten skulle 
leda till ett stort antal arbetstillfällen och jag trodde att det skulle vara svårt att få 
några spår av nyanställningar på så kort tid. Flera produkter hade trots allt inte 
börjat tillverkas när enkäten planerades våren 2004. Dessutom tvekade jag när 
det gällde möjligheten att få vettiga svar: kunde företagen verkligen uppskatta 
antalet anställda i framtiden – och relatera dem till just de här projekten?  

En helt annan skeptisk linje gick ut på att det skulle vara mycket få nyanställ-
ningar över huvud taget eftersom företagen visserligen ökar vinsterna och om-
sättningen – men med hjälp av redan existerande anställda. Detta var vad flera 
initierade bedömare informerade mig om. Färre anställda och bättre resultat har 
ju varit lite av 90-talets slimmade honnörsord (eller kanske horror). Så förmodli-
gen fanns det inte så mycket att hämta – det trodde knappast projektledarna själ-
va även om ökat antal arbetstillfällen ingick i deras målsättning.  

Trots min egen skeptiska förförståelse valde jag att ta med några olika frågor 
för att ringa in om den ökade omsättningen lett till ökat antal anställda. Jag ville 
se hur verkligheten förhöll sig och jag visste att svaret skulle vara efterfrågat.  

Till min förvåning fann jag när enkätsvaren räknades samman att inte mindre 
än 22 företag (visserligen bara 6% av samtliga som deltagit och fått enkät – men 
ändå inget dåligt resultat) redan hade anställt 55 personer. Dessutom planerade 
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man att anställa ytterligare sammanlagt 90-95 personer omräknat till heltids-
tjänster.  

Trovärdigheten när det gäller antalet arbetstillfällen är sådan att det finns skäl 
att tro att de kan bli fler. Detta eftersom flera delprojekt har bedömts i underkant 
och vissa företag/organisationer inte angett några siffror, troligen därför att de 
fortfarande är oklara. Så kan tex. postens och brandkårens projekt – om produk-
terna realiseras - kanske generera ytterligare mellan en handfull och ett dussintal 
arbetstillfällen för tillverkning av rökdykarutrustning respektive sorteringsvagn. 
Flera andra projekt av likartat slag gör att jag som utvärderare inte bedömer siff-
rorna vara i överkant utan snarare tvärtom. 

De siffror som redan finns tillgängliga (och som redovisas i figurerna nedan) 
tillsammans med ovanstående källkritiska reflektioner gör att jag som utvärdera-
re kan konstatera att designprojekten utifrån perspektivet att skapa nya arbets-
tillfällen varit mycket lyckat. 

Hur stor betydelse har projektarbetet och designen? Här varierar föreställning-
arna – och kommentarerna – starkt. Några säger att det visserligen inte varit den 
enda anledningen men att det varit en nödvändig ingrediens för att omsättnings-
ökningen och nyanställningen skulle komma att äga rum. Andra säger att det var 
en del bland många ingredienser, en viktig men inte helt nödvändig faktor. And-
ra lägger ännu något lägre vikt vid designinsatserna.  

Tar man den grupp som säger att designinsatsen varit nödvändig så handlar 
det om 12 företag som redan anställt 44 personer och som planerar att anställa 
ytterligare 43 personer. Det betyder att, allt under förutsättning att planerna rea-
liseras, satsningen Design som utvecklingskraft genererat 87 arbetstillfällen där 
projektet inte varit den enda ingrediensen – men en nödvändig sådan.  

Hur fördelar sig då arbetstillfällena mellan de olika delprojekten? Har alla del-
projekten genererat arbetstillfällen eller är det några som utmärker sig speciellt? 
Av nedanstående figur framgår hur många nyanställningar som enligt enkätsva-
ren genererats av de olika delprojekten i form av redan gjorda och planerade ny-
anställningar; anställningar som är följd av den tidigare diskuterade omsättnings-
ökningen. 
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 ANTAL FÖRETAG 
SOM SVARAT ATT 
DESIGNINSATSEN 
OCH OMSÄTT-
NINGS-ÖKNINGEN 
VARIT RELATE-
RAD TILL NYAN-
STÄLLNINGAR 

ANTAL 
PERSONER 
SOM RE-
DAN AN-
STÄLLTS 
(OMRÄKNAT 
HELTAL) 

ANTAL 
PERSONER 
SOM KOM-
MER ATT 
ANSTÄLLAS 
(OMRÄKNAT 
HELTAL) 

SUMMA 
ANSTÄLLNINGAR 

Anställda och företag i 
god form  

2 3 1 4 

Fordonsleverantörers 
konkurrenskraft 

6 41 43 84 

Design för export av 
medicinsk teknik 

2 0 5 5 

Design för tjänster 
 

1 1 0 1 

Förpackningen som 
Värdeskapare 

4 7 11 18 
 

Design för entrepre-
nörskap 

2 2 15-20 17-22 

Sommardesignkontoret 
 

4 1 16 17 

Design för stora och 
små samhällen 

0 0 0 0 

Utemiljö – Design för 
den lärande skolan 

0 0 0 0 

Regionala projekt 
 

1 0 0,1 0,1 

Summa 
 

22 företag 55  91-95 146-151 

Figur 42: Översikt över antal nyanställda som följd av designsatsningen och fördelat på 
de olika delprojekten.  
 
Av figuren framgår att det är ett projekt som står i särklass när det gäller att ge-
nerera nya arbetstillfällen; det är Fordonsleverantörers konkurrenskraft med 84 
arbetstillfällen. Det handlar om ett antal underleverantörsföretag – oftast mycket 
små företag – som mer eller mindre fördubblat (och i vissa fall mer än så) sin 
omsättning och antal anställda genom designprojekten. 

Ytterligare några projekt är intressanta – speciellt eftersom jag där misstänker 
att siffrorna snarare är tagna i underkant än tvärtom. Det är följande projekt: 
 

Design för entreprenörskap. Här anges 17-22 arbetstillfällen, vilket gör att 
projektet kommer på andra eller tredje plats om de förverkligas.  
 
Förpackningen som värdeskapare. Här anges 18 arbetstillfällen – något som 
är särskilt glädjande eftersom projektet på många sätt varit inriktat på nät-
verksbyggande och att skapa en kreativ grogrund för fortsatt arbete. Uppen-
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barligen har man lyckats med både grundläggande nätverksarbete och att 
åstadkomma mätbara effekter av arbetet. 
 
Sommardesignkontoret. Här anges 17 arbetstillfällen. Det finns mycket som 
talar för att sommardesignkontoret under perioden etablerat sig som en regul-
jär verksamhet med kombinerade utbildnings- och kommunutvecklingsambi-
tioner. Resultatet när det gäller nya arbetstillfällen tyder på att denna dubbla 
ambition har förverkligats och är en faktor att räkna med.  
 
Design för export av medicinsk teknik. Här anges 5 arbetstillfällen, men sam-
tidigt vet vi att tiden från koncept till tillverkning här är mycket lång och re-
sultaten av fokusgrupperna i jämförelse med enkäten tyder på att man svarat 
mer försiktigt på enkäten. 
 
Företag och anställda i god form. Här anges 4 arbetstillfällen. Det innebär att 
de nya arbetstillfällen som kan bli följden av tillverkningen av den nya sorter-
ingsvagnen för posten och de som kan bli följden av en tillverkning av en ny 
infraröd kamera för brandkåren inte finns medtagna. Projekten är fortfarande 
osäkra men kan komma att leda till fler arbetstillfällen. Ytterligare ett antal av 
de övriga projekt som satts igång under 2005 kan mycket väl leda till både 
ökad omsättning och ökat antal anställda, men det är för tidigt att uttala sig om 
idag. En separat uppföljning om 1-2 år vore intressant. 

 
Frågan om antal nyanställningar är så formulerad att den som besvarar enkäten 
får bedöma huruvida designinsatserna varit nödvändiga för omsättningsökningen 
– och den därmed följande nyanställningen – eller om den inte varit nödvändiga. 
Om man begränsar sig till de företag som säger att designinsatsen varit nödvän-
dig för den omsättningsökning som resulterat i ökat antal anställda och/eller pla-
nerat ökat antal anställda så får man figuren nedan. 
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 Antal företag som 
svarat att design-
insatsen varit 
nödvändig + sva-
rat att de har eller 
kommer att an-
ställa 

Antal perso-
ner som re-
dan anställts 

Antal perso-
ner som 
kommer att 
anställas 

Summa 

Anställda och företag i god 
form  
 

1 3 1 4 

Fordonsleverantörers kon-
kurrenskraft 
 

4 39 33+ 72+ 

Design för export av medi-
cinsk teknik 
 

1 0 5 5 

Design för tjänster 
 

1 1 0 1 

Förpackningen som 
Värdeskapare 
 

2 0 1 1 

Design för entreprenörs-
kap 
 

0 0 0 0 

Sommardesignkontoret 
 

3 1 3 4 

Design för stora och 
små samhällen 
 

0 0 0 0 

Utemiljö - Design för den 
lärande skolan 
 

0 0 0 0 

Regionala projekt 
 

1 0 0,1 0,1 

Summa 
 

13 44 43+ 87+ 

Figur 43: Översikt över antal redan anställda samt planerat antal anställningar för före-
tag som angett att designinsatsen varit nödvändig för omsättningsökningen och den där-
med förknippade nyanställningen. 
 
Av figurerna framgår bland annat att lite drygt hälften av företagen (12 av 22)  
angett att designprojektet varit en nödvändig förutsättning för omsättningsök-
ningen och den därmed följande nyanställningen. Samtidigt bör man komma 
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ihåg att det är sammanlagt 349 företag133 som deltagit i projektet och som erhållit 
en enkät. Cirka hälften av dem eller 161 företag och organisationer har besvarat 
enkäten. Det är troligt att de mer aktiva och positiva företagen har besvarat, var-
för jag tror att antalet skapade arbetstillfällen i stort sett finns bland de som sva-
rat. Men mönstret är, enligt min tolkning, att det är en mycket liten andel av det 
totala antalet designprojekt som leder till ökat antal anställda. Om man räknar 
med att cirka 350 projekt har bedrivits så är det 22 av dem eller cirka 6% av de 
olika designprojekten som lett till nya arbetstillfällen. Samtidigt har det samman-
lagt blivit så många arbetstillfällen att de tillsammans representerar ett väsentligt 
värde och kanske i sig motiverar en stor del av satsningen.  

Ett projekt har, som tidigare påpekats, avsevärt mycket fler anställningar som 
följd än de övriga. Det är Fordonsleverantörers konkurrenskraft. Det är samtidigt 
det projekt som har flest företag som angett att designprojekten varit en nödvän-
dig ingrediens för omsättningsökningen och nyanställningen. 6 företag av 20 el-
ler cirka en tredjedel av de som svarat i de här projekten (vilket innebär en sjät-
tedel av samtliga) har angett nyanställningar och 4 företag av dessa 6 har sagt att 
designsatsningen var nödvändig för omsättningsökningen och därmed följande 
nyanställningar. Det innebär att en fjärdedel av de som svarat (och minst en åt-
tondel av samtliga företag) har haft nyanställningar som följd av projekten inom 
fordonsleverantörers konkurrenskraft. I genomsnitt handlar det om fyra anställda 
per projekt – detta är dock inte ett rättvisande sätt att räkna eftersom det handlar 
om några få med avsevärt mycket mer och flertalet med mindre.  

Att mäta värdet av dessa nyanställningar är inte helt lätt, eftersom det beror på 
vad alternativet till den nya anställningen är. Var det annars arbetslösa som fick 
chans till arbete? Eller var det arbetslösa som i en förlängning fick ett jobb som 
förlängningen gjorde någon annan arbetslös? Även om nya arbetstillfällen i da-
gens ekonomiska situation anses som något mycket positivt är det svårt att mäta 
värdet på dem utan ingående kännedom om och beräkningar av den specifika si-
tuationen. Detta har inte varit möjligt.   

Förändrad syn på design en svårvärderad 
men viktig effekt  
Utöver ovanstående kriterier fanns ytterligare ett antal frågor som handlade om 
huruvida man förändrat sin syn på design och om man trodde man skulle utnyttja 
design mer i framtiden. Dessa frågor lade jag in mot bakgrund att några av mina 
studenter funnit att så var fallet i några delprojekt de studerat.  

––––––––– 
133 Siffran 349 låter något mer exakt än den är. 349 är antalet företag och organisationer som SVID 

själva identifierat som deltagande och som erhållit en enkät. I själva verket finns avsevärt fler före-
tag som på ett mindre aktivt sätt – tex en konferens eller några föredrag – varit involverade i delar 
av projektverksamheten.  
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Varierande erfarenhet av design innan projektet 
Det var inte så att projekten riktade sig till de som inte alls kommit i kontakt med 
design innan. Tvärtom, frågan ”Vilken erfarenhet hade företaget/organisationen 
av samarbete med designer innan det kom i kontakt med designprojektet?” visa-
de att bara en tredjedel (50 av 150) helt saknade tidigare erfarenheter av samar-
bete med designer, medan två tredjedelar hade samarbetat med designer tidigare. 
De flesta hade dock liten erfarenhet (73 av 150). Bara 27 av de 150 som svarade 
på frågan hade ”ganska stor eller stor erfarenhet”. Huruvida dessa svar är möjliga 
att överföra till hela populationen av deltagande företag är omöjligt att svara på. 
Svaren indikerar dock att det är en grupp med blandade erfarenheter och således 
inte enbart företag som aldrig tidigare kommit i kontakt med design.  

 

En klar majoritet har ändrat inställning till design och dess 
möjligheter att bidra till innovation och utveckling 
På frågan ”Har kontakten med designprojektet påverkat er inställning till design 
och dess möjligheter att bidra till innovation och utveckling samt ökad konkur-
renskraft?” var det en överväldigande majoritet som svarade ja i olika stark ut-
sträckning. Enbart 21 av 150 eller 14% svarade nej. Drygt två tredjedelar eller 
över 100 kryssade för de tre mest positiva alternativen på en sjugradig skala och 
ytterligare 27 dvs en knapp femtedel svarade med mittenalternativet. Det tyder 
på att satsningen varit mycket lyckosam när det gäller att visa på designens möj-
ligheter att bidra till innovation och utveckling samt ökad konkurrenskraft. Detta 
framgår särskilt tydligt av nedanstående diagram som illustrerar siffrorna ovan: 

 

Figur 44: Fördelningen av svaren på frågan ”Har kontakten med designprojektet påver-
kat er inställning till design och dess möjligheter att bidra till innovation och utveckling 
samt ökad konkurrenskraft? Svarsalternativen var en sjugradig skala där 1=nej,inte alls 
7=ja,mycket. 

Två tredjedelar kommer att öka sin designanvändning i 
framtiden  
Man kan tänka sig att alla de som insett designens möjligheter när det gäller in-
novation och utveckling samt ökad konkurrenskraft kommer att använda design i 
högre utsträckning i framtiden. Så är delvis, men inte helt och hållet, fallet. På 
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frågan  ”Gör du bedömningen att företaget/organisationen i framtiden kommer 
att använda designer i högre utsträckning än ni gjorde innan ni deltog i projek-
tet?” svarar mindre än en femtedel (27 av 151) ”ja i avsevärt högre utsträckning”.  
Dryga hälften av (78 av 151) säger ”ja i något högre utsträckning”.  En knapp 
tredjedel (44 av 151) svarar däremot att de varken kommer att använda den mer 
eller mindre än tidigare. Det betyder dock att sammanlagt drygt två tredjedelar 
av de som svarat kommer att öka sin designanvändning i framtiden om man får 
tro enkätsvaren. 
 

Figur 45: Andelen respondenter som säger att de kommer att öka sin designanvändning i 
framtiden. 1=mindre än tidigare 2= varken mer eller mindre. 3= ja, i något högre ut-
sträckning 4= ja, i avsevärt högre utsträckning. 

Två tredjedelar instämmer i att kontakten med projektet ”fått 
mig att tänka på nya sätt” 
Det huvudsakliga resultatet från en magisteruppsats som lades fram vid Växjö 
universitet höstterminen 2005 – Sagan om Design av Anette Sjölander – var att 
de som deltagit i de projekt hon undersökte hade fått en ny inställning till vad de-
sign innebar. Även de övriga studentgrupperna kände igen det resultatet från sina 
kontakter med andra företag. Jag valde därför att i enkäten ta med frågan ”In-
stämmer du eller tar du avstånd från påståendet att kontakten med projektet har 
”fått mig att tänka på nya sätt”? 

Det visade sig att bara 10% (dvs 15 av 150) tog avstånd från påståendet. Res-
terande (84% eller 126 av 150) svarade antingen att de instämmer helt eller del-
vis dvs befann sig på skalan 4-7 i en sjugradig skala (se illustrationen nedan). 
Nästan två tredjedelar eller 94 av 150 instämde så starkt att de befann sig på ska-
la 5,6 eller 7 på en sjugradig skala.  

Sammantaget innebär det att minst två tredjedelar av de som svarat instämmer 
i att kontakten med projektet ”fått mig att tänka på nya sätt”.  
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Figur 46: Antalet personer som tar avstånd från respektive instämmer i påståendet att 
kontakten med projektet ”har fått mig att tänka på nya sätt”. 1= tar helt avstånd från. 
7=instämmer helt. 

 
Denna effekt kan mycket väl vara den mest väsentliga av samtliga effekter – ty 
nya sätt att tänka är på många sätt förutsättningen för nya sätt att handla. Att änd-
ra attityder och förhållningssätt är en både svår och kostsam process både när det 
gäller företag och enskilda individer. Tidigare forskning visar dessutom att en 
förståelse för designens innebörd och karaktär hos ledningen är en viktig förut-
sättning för att design ska kunna utnyttjas som strategisk resurs (Svengren 1995). 
Det ska därför inte ses som ”en mindre bieffekt” utan snarare som en av de mest 
väsentliga effekterna. 

Däremot är det en effekt som är svår att uppskatta i ekonomiska termer. En-
dast framtida undersökningar av samma population skulle kunna ge svar om på 
vilket sätt företagens framtida handlande har påverkats av denna designsatsning. 
Svårigheten att mäta dessa effekter hindrar emellertid inte att de uppmärksam-
mas och tillmäts värde – om än ej i monetära termer.  

Nedan följer ett axplock av de kommentarer som lämnades. De snarare anty-
der än visar på den förändring som diskuteras mer ingående av Sjölander (2005).  
(De första kommentarer avser de som angav alternativ 4 dvs mitt emellan och 
fortsätter med de som instämmer helt): 
 

Jag är den som utvecklade idén till projektet och är ganska van vid typen 
av frågeställning. Däremot har jag fått uppleva nya sätt att tänka under 
projektet. (1) 

Gav några goda insikter (1) 

Kanske lite, men det krävs otroliga krafter för att driva ett dessa ideer vi-
dare, resurser som saknas i mindre företag där redan alla har mycket ar-
betsuppgifter/person, och nyanställning måste leda till nya order, det får 
inte bara vara att det kanske gör det, då är man borta. (1) 

Jag tänkte redan så innan, men kanske det finns fler i min organisation 
som tänker nytt nu.  

Kanske mer att tänka på flera olika sätt. (1) 
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Fick nya infallsvinklar på annan än intern kompetens (1) 

Snarare vad som krävs för att tänka på ett nytt sätt (1) 

Dom ger ett vidare tankeperspektiv (1) 

God design behöver inte kosta skjortan. (1) 

Det har hjälpt företaget att applicera och prova processer (1) 

Lika viktigt för mig har varit att jag också har fått bekräftelser (1) 

Ett första steg till industrialisering och effektivisering av tjänsteutveck-
ling. (1) 

Värdesätter i högre utsträckning att en kreativ människa får spela in sina 
ideer (1) 

Man kan använda design tidigt i projekt för att snabbt visualisera ideér 
kostnadseffektivt.  

Metodiken lägger grunden till ett nytt tankesätt inom området förpack-
ningsutveckling och inom The Packaging Arena - det vi kallar för För-
packningens värdestjärna. (1) 

Design är viktigt och säljande !!! (1) 

Att jobba med människor som tänker annorlunda och ser möjligheterna. 
(1) 

Dålig kunskap om det ekonomiska stödets 
storlek  
En fråga i enkäten löd ”Hur stort har det ekonomiska stödet, eller värdet av stö-
det, varit?” Jag var intresserad av vad företagen själva värderade insatsen till. Det 
visade sig att flertalet tolkade frågan som hur mycket resurser företaget fått – och 
det visade sig dessutom att de flesta antingen inte visste (antalet kommentarer 
med ”ingen aning” var större än för någon annan fråga) eller underskattade vad 
det kostat SVID att genomföra projektet. Många av de som angett ”under 10.000 
kronor” avsåg projekt som jag vet har kostat mer om man tar med alla kostnader 
i beräkningen. Detsamma gäller för övriga projekt. Det är svårt att säga hur stor 
skillnaden mellan verklig kostnad och uppskattad kostnad är eftersom det skulle 
kräva att jag gick in på varje respondent och dessutom räknade ut kostnaden för 
vart och ett av de olika delprojekten. Skillnaden indikerar emellertid att det finns 
anledning att mer tydligt tala om hur stort bidraget i själva verket är – något som 
var mycket tydligt när man för några år sedan talade om en ”designcheck” där 
man kunde köpa designinsatser för visst värde (även om där tillkommer kostna-
der för projektledare mm).    

En intressantare skillnad är emellertid att flera företag angav att stödet var värt 
oerhört mycket mer än vad insatserna kostat – något som ter sig naturligt mot 
bakgrund av resultatet i omsättningsökning mm.  
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Två tredjedelar klart positiva men en liten del är faktiskt 
negativa 
Sammantaget är det en mycket positiv bild som tecknas på frågan ”Hur bedömer 
du projektets effekter i följande skala:” 

 
1. Mycket negativa (3/153) 
2. (5/153) 
3. (12/153) 
4. (36/153) 
5. (44/153) 
6. (37/153) 
7. Mycket positiva (16/153) 
 
 

Figur 47: Svarsfördelningen på frågan ”Hur bedömer du projektets effekter i följande 
skala” med möjligheter att kryssa för i en sjugradig skala där 1= mycket negativa och 7= 
mycket positiva. 
 
 Nästan två tredjedelar (97 av 153) är positiva i varierande grad. Ytterligare en 
stor grupp (36) är varken positiva eller negativa. Endast 13% (20 av 153) är i va-
rierande grad negativa.  

Detta måste betecknas som ett mycket bra resultat. Jag har emellertid bland 
några projektledare stött på uppfattningen att företagen antingen är positiva eller 
mer neutrala. Den uppfattningen stämmer alltså inte helt. En liten grupp uttalar 
sig faktiskt negativt. Några kommentarer fanns tyvärr inte möjlighet att göra i 
anslutning till denna fråga. 

Sammanfattande kommentarer kring enkäten 
och dess resultat 
Det är ingen tvekan om att enkätresultaten – trots dålig svarsfrekvens och trots 
lägre siffror vid enkäten än vid vissa samtal med respondenterna – är överras-
kande positiva. Mina tidigare kontakter med projekten via fokusgrupper och stu-
diebesök hade indikerat att det skulle bli ett positivt resultat. Men jag hade inte 
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förväntat mig att både omsättningsökning och ökat antal anställda skulle nå så 
höga mätbara värden.  

Det är ingen tvekan om att det sammanlagda resultatet – som enkelt kan be-
skrivas som cirka 300 miljoner kronor i omsättningsökningar som direktrelateras 
till designinsatsen och cirka 150 nya arbetstillfällen som följd – mer än väl moti-
verar både den gjorde satsningen och framtida liknande satsningar. Detta under 
förutsättning att siffrorna är trovärdiga. Mina tidigare källkritiska reflektioner ty-
der dock på att siffrorna snarare är i underkant än i överkant. 

Olikheterna mellan de olika projektens resultat indikerar också att det finns 
möjligheter att ytterligare höja effektiviteten om gjorda erfarenheter tas tillvara. 
Projektet ”Förpackningen som värdeskapare” har visat att det är möjligt att på 
den förhållandevis korta tiden om 3 år utgör både arbeta med nätverksbyggande 
och komma fram till konkret mätbara resultat. Andra projekt som tex ”Fordons-
leverantörers konkurrenskraft” har byggt på tidigare existerande nätverk men in-
neburit en klart höjd konkurrenskraft för många företag i branschen. Dessa två 
projekt har via enkätsvaren utmärkt sig speciellt positivt.  

Avseende trovärdigheten har jag argumenterat för att det finns mycket som ta-
lar för att siffrorna i själva verket är större snarare än mindre och att trovärdighe-
ten därför kan anses hög. Det finns all anledning att än en gång trycka på önske-
målet att göra en uppföljning av utvärderingen vid ett senare tillfälle för att se 
om uppskattningarna har realiserats eller inte. En sådan uppföljning kan också ha 
intresse ur metodsynpunkt eftersom den kan ge indikationer på tillförlitligheten 
mer allmänt när det gäller den här typen av frågeställningar som berör framtida 
förhållanden och uppskattningar.  
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De medverkande 
designernas synpunkter 

 
 
 
 
 
 
I föregående kapitel redovisades den enkät som sändes ut till de företag och or-
ganisationer som medverkat i satsningen. Designföretag är också företag, men de 
utmärker sig genom att arbeta som konsulter till de övriga företagen och organi-
sationerna. Designföretagen har de andra företagens utveckling som fokus. Deras 
egen utveckling blir förhoppningsvis en konsekvens av att de lyckas hjälpa de 
övriga med deras situation. Jag har därför valt att behandla designföretagen sepa-
rat och sända en särskild enkät till dem134. 

Intressant i sammanhanget är också att designföretagen som bransch inte är en 
särskilt lönsam bransch. Hans Tell, fd regionkonsult på SVID, gick 1995 igenom 
de stora designföretagens lönsamhet och fann att ”ingen av dem tjänade några 
pengar” och fortsätter ”och då kan man ju tänka sig vad som gäller för de små fö-
retagen”. Han berättar följande om när han startade sitt arbete på SVID 1995: 

…jag insåg redan då att jag skulle in och arbeta med företag i en 
krisbransch. Och det har påverkat hela mitt synsätt sedan dess. 
För jag menar att om designföretagen kan nå bättre lönsamhet – 
då kan vi lättare nå våra övriga mål också135.  

Under 2004 genomförde SVID med stöd från Visanu136 en kartläggning av de-
signbranschen och dess lönsamhet137. Man kom fram till att det fanns samman-
lagt 180 aktiebolag inom designbranschen och att de tillsammans hade en om-
sättning om 345 miljoner kronor. Detta innebär att branschen med några få un-

––––––––– 
134 Inledningsvis hade jag dock tanken att ha samma enkät till samtliga företag och organisationer. 

Det visade sig emellertid att det skulle bli alltför många frågor som skulle upplevas som irrelevanta. 
135 Undersökningen dokumenterades inte officiellt. Uppgifterna kommer från samtal med Hans Tell i 

maj 2006. 
136 Visanu är ett program som pågått mellan 2002-2005 och har syftat till att utveckla kluster och in-

novationssystem som instrument för att bidra till hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft i 
Sverige. Programmet har haft en budget på 70 mkr och har genomförts i samarbete mellan ISA, 
Nutek och VINNOVA.  

137 Se Projekt Designkartläggning – design som konkurrensmedel.  
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dantag består av enmansföretag och att omsättningen ligger klart under såväl re-
klambranschen som teknikkonsultbranschens omsättningar/anställd138.  

I min förhållandevis enkla enkätundersökning ville jag ta reda på vilken bety-
delse för designbranschen och dess ekonomi som satsningen inneburit och kan 
förväntas innebära – samt hur designerna upplevt satsningen.   

Utgångspunkterna för undersökningen 
Mina frågor eller ”undringar” när jag planerade enkäten var följande: 

 
1. Har uppdragen upplevts? Upplever designerna projekten, i likhet med före-

tagarna, som lite annorlunda utvecklingsuppdrag? Handlar projekten om en 
utveckling av designkompetensen som sådan, eller är det utifrån designper-
spektiv relativt ”normala uppdrag”? 

Den här frågan har sin bakgrund i att jag i några av fokusgrupperna fått en 
mycket tydlig bild av att designerna upplevde uppdragen ”som förhållandevis 
vanliga designuppdrag” medan företagen upplevde dem som något ovanligt och 
nytt element som hade tillförts deras vardag. Jag ville få reda på hur utbredd 
denna skillnad i föreställningar var. 

 
2. Har designsatsningen förbättrat designföretagens situation? Har det varit 

så mycket uppdrag att de påverkat några av designbyråernas ekonomiska si-
tuation? För hur många företag? 

Designbranschen är ingen lukrativ bransch rent ekonomiskt. Hur stor del av de 
51 miljonerna hade kommit företagen till godo – och hur många företag kunde 
säga att deras situation hade förbättrats på grund av designsatsningen? 
 
3. Har projekten lett till följduppdrag? I vilken utsträckning? 

I några av projekten rapporterade flera designkontor till mig att de investerat 
ganska mycket tid i ett förhållandevis litet jobb. Detta gjorde de med avsikten att 
de skulle etablera en långsiktig relation och få uppdrag som skulle vara även på 
längre sikt. Hur hade det gått med detta? Hade man fått följduppdrag eller inte? 

 
I kapitel 2 framgår hur enkäten rent tekniskt hanterats och vilken svarsfrekvens 
som förekommit. Där kan man se att jag tyvärr endast erhållit svar från samman-
lagt 42 designer som tillsammans genomfört 65 projekt139. På grund av den låga 
––––––––– 
138 Designföretagen hade en genomsnittlig omsättning om 719.000 kronor/anställd medan teknikkon-

sultföretagen hade ett genomsnitt på 831.000 kronor/anställd och reklamkonsulterna 1.623.000 kro-
nor/anställd. Dock fann man att de designföretag som arbetade med Design Management/Corporate 
Identity hade en omsättning på 1.424.000 kronor/anställd – dvs en summa som ligger klart över 
teknikföretagen och ganska nära genomsnittet för reklamkonsulterna.  

139 För några enstaka frågor som rört designkontoren som helhet och hur de påverkats ekonomiskt 
harjag emellertid fått svar från 37 kontor som haft sammanlagt 108 projekt. Se kapitel 2 hur detta 
hänger samman. 
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svarsfrekvensen (som också diskuteras i kapitel 2) blir flera av frågorna ovan 
svåra att besvara på ett tillfredställande sätt. Nedan förs dock ett resonemang och 
reflektioner i anslutning till de olika frågorna. Det är resonemang och spekula-
tioner som bygger på en kombination av uppgifter som framkommit i enkäterna 
och som framkommit i olika fokusgrupper som hållits med designer i ett antal av 
projekten.  

Ett ganska (o)vanligt men positivt uppdrag 
En fråga löd ”Hur har ovanstående uppdrag uppfattats?” och de fyra svarsalter-
nativen var  

O Som ett förhållandevis normalt uppdrag 

O Som ett ganska ovanligt men positivt uppdrag 

O Som ett ganska ovanligt och lite krångligt uppdrag 

O Inget av ovanstående  
Avsikten var alltså att få reda på om det var ”ett vanligt uppdrag” eller ”ett gans-
ka ovanligt uppdrag” och om det var ovanligt – ifall det var det i positiv eller ne-
gativ bemärkelse. Dessutom fanns möjligheter att kommentera frågan.  

Knappt hälften av de projekt som bedömts i enkäten (22 av 48) har uppfattats 
”som ett ganska ovanligt men positivt uppdrag”. Det kan dock inte vara uppdra-
gets karaktär eller det egna designarbetet som varit det ovanliga, utan snarare den 
situation i vilken det utförts. Kommentarerna från de som ansett att det varit ”ett 
ganska ovanligt men positivt uppdrag” var nämligen av följande karaktär:  

Mycket engagerade människor! 

Engagerande och bra uppmärksamhet. 

Intressant och inspirerande. 

Mycket stimulerande men tidskrävande. 

Bra sätt att visa designmetodikens nytta och värde. 
Flera har kryssat för rutan som anger att det uppfattats som ”som ett ganska 
ovanligt men positivt uppdrag” - men samtidigt i kommentarrutan angett att det 
varit för lite tid till förfogande. 

Något färre (16 av 48) har angett att uppdraget varit ”som ett förhållandevis 
normalt uppdrag”. Kommentarerna i anslutning till detta svar har framförallt 
gällt ”för lite tid”, ”normalt men extremt lite tid” men också ”oerhört uppskattat 
projekt på kontoret” och ”bra mötestillfällen med öppna diskussioner”. Om man 
bortser från tidsaspekten är det enda negativ anmärkning eller ett konstaterande 
att det varit ”mycket analyserande som resulterade i en relativt lite designjuster-
ing”.  

Alternativet ”som ett ganska ovanligt och lite krångligt uppdrag” har bara 6 
designer kryssat för. I något fall upplevde man det krångligt eftersom kun-
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den/företaget var ovan beställare. I ett annat fall påpekar man helt korrekt ”van-
ligt för vem?” och påpekar att det för företaget/designköparen upplevdes som 
mycket ovanligt men att det för designkontoret var ett vanligt uppdrag. I ett an-
nat fall låg det krångliga i att det var ”stimulerande men tidskrävande”. Totalt 
sett var det alltså mycket få designer av de som svarat som ansett uppdragen vara 
krångliga. Det verkar snarare som om man upplever att designers mer traditionel-
la kompetens utnyttjas i nya – och oftast mycket stimulerande – situationer. Det-
ta är ju också helt i linje med målsättningen med satsningen. 

De fyra som inte ansåg att de färdiga alternativen stämde har inte alltid angett 
varför men en har kommenterat sin uppfattning med ”normalt men krångligt” 
vilket jag tolkar som att själva designarbetet är ett normalt designuppdrag men 
att den situation i vilket det genomförts upplevts som krånglig.  

Det är svårt att dra några generella slutsatser med så låg svarsfrekvens som 
varit fallet, men tendensen hos de som svarat är uppenbar – och stämmer med de 
uttalanden jag fått i fokusgrupper och vid enskilda samtal. Man har tyckt att det 
antingen varit ett förhållandevis normalt uppdrag eller ett normalt designuppdrag 
i en lite ovanlig och positiv situation. Det ovanliga har framförallt varit den in-
tensiva interaktionen med så många människor som oftast varit inblandade – 
samt att det ofta handlat om företag utan vana att arbeta tillsammans med desig-
ner. 

Några få har aktivt uttalat att uppdragen upplevts som krångliga. Fler har där-
emot spontant kommenterat att man haft onormalt lite tid – något som också 
stämmer med den uppfattning jag fått från fokusgrupper och andra samtal. 

Den intressanta iakttagelsen uppstår när man kombinerar svaren från desig-
nerna med svaren från företagen. Det är genomgående så att en stor del av de fö-
retag som varit ovana vid att arbeta med designer tycker att det är ”ovanligt” i 
positiv bemärkelse. Designerna kommer med ”designtänk” och ett nytt sätt att 
förhålla sig till företagets utveckling av tjänster och produkter. Det är i vissa fall 
som en virvelvind som far in i företagen och ger energi och nya infallsvinklar. 
Det är ett för tekniker och ekonomer ganska främmande arbetssätt de konfronte-
ras med. Men för designerna är det inte något nytt på samma sätt. Det är deras 
”vanliga arbetsmetodik”. Symptomatiskt är att de kommenterar det ”annorlunda” 
i de här projekten med att kommentera mötet med människorna snarare än annor-
lunda arbetsuppgifter eller arbetsmetod.  

Hur har satsningen påverkat designkontorens 
ekonomi? 
Eftersom designbranschens ekonomiska tillstånd inte verkar vara särskilt upp-
muntrande om man ser till tidigare undersökningar var jag intresserad av vilken 
betydelse den här satsningen skulle kunna ha utifrån branschsynpunkt. Det ver-
kade ju redan innan jag genomförde enkäten som om ett antal företag fått klart 
förbättrad ekonomi och ökad omsättning tack vare designernas arbete. Hur hade 
det gått för deras egna firmor? Skulle jag också här kunna se att satsningen hade 
haft en positiv inverkan? 
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För att utröna detta ställde jag ett frågebatteri med fyra frågor som alla anslu-
ter till ovanstående: 

 
 hur många timmar de formellt arbetat på projektet och hur många timmar 

de reellt arbetat 
 om de hade erhållit några följduppdrag 
 om de knutit kontakter som gjorde att de hoppades på uppdrag i framtiden 
 om designsatsningen inneburit så omfattande uppdrag att den påverkat 

designkontorets ekonomi i liten eller stor utsträckning 

Skillnaden mellan formellt och reellt antal timmar 
Det är tyvärr bara för 35 uppdrag som jag fått svar på hur många timmar som 
uppdraget formellt avsett och hur många timmar som designerna reellt lagt ner 
på det. Flera kommenterar att de inte vet hur många timmar det formellt omfatta-
de och andra kommenterar att de är osäkra på hur många timmar de lagt ner. 
Flertalet hoppar över frågan – vilket kan bero på just att man inte vet eller kom-
mer ihåg och saknar tid att ta reda på det. Har man haft ett 10 timmars uppdrag 
för tre år sedan är det förståeligt. 

Mitt intresse med frågan var att se hur mycket designerna hade investerat av 
egen tid i projekten – och att med utgångspunkt från det och frågan om följdupp-
drag se om deras investeringar i egen tid hade lönat sig. Några sådana mer sofis-
tikerade beräkningar låter sig materialet tyvärr inte låna sig till.  

Jag kan emellertid konstatera att av de 35 projekt som jag fick svar angående 
så var det knappt hälften (eller 16) som man enligt uppgift hade arbetat samma 
antal timmar som det formellt omfattat, medan man för drygt hälften av uppdra-
gen (eller 19) angav en siffra för antal timmar som man formellt arbetat och ett 
annat antal timmar som arbetet reellt omfattat.  

Dessa 19 uppdrag som designerna lagt ner mer tid än man fått pengar för 
skiljde sig emellertid i sin tur kraftigt, vilket framgår av följande figur:  

 
Antal uppdrag som man enligt enkäten 
omfattat fler arbetstimmar reellt än 
formellt 

Procent som den reella arbetstiden 
överstigit den reella: 

3 uppdrag 20-25% 
7 uppdrag 50-60% 
4 uppdrag 80-100% 
2 uppdrag 250% 
1 uppdrag 400% 
1 uppdrag 500% 
1 uppdrag 1000% 
Totalt 19 uppdrag  
Figur 48: Översikt över antalen uppdrag som angetts ha överstigit den reella arbetstiden 
och hur mycket. 

Ett av uppdragen har alltså designkontoret lagt ner 10 gånger så mycket arbete på 
som det reellt omfattat. Detta verkar emellertid ha varit en mycket medveten 
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satsning som också, utifrån enkäten och den bedömning jag i övrigt gjort, verkar 
ha lönat sig.  

Få direkta följduppdrag noterade  
Det var min tro att en stor andel projekt skulle ha genererat följduppdrag – kan-
ske rent av så många att man skulle kunna se ”en ljusnande framtida vår” för de-
signkontoren. Tyvärr verkar inte så vara fallet. Det är bara 5 projekt  som enligt 
enkätsvaren har lett till direkta följduppdrag. Svaren fördelade sig på följande 
sätt: 

 
Svarsalternativ Antal svar (relaterade till projekt) 
Nej, vi har inte fått några följduppdrag 36 
Ja, vi har fått ett direkt följduppdrag från 
SVID-projektet 

5 

Ja, vi har fått följduppdrag som till stor del  
beror på SVID-projektet 

0 

Ja, vi har fått följduppdrag som till viss del  
beror på SVID-projektet 

0 

Ej svarat 24 
Summa projekt 65 
Figur 49: Svarsfördelningen på frågan ”Har projektet lett till ytterligare uppdrag som 
inte bekostats med SVID:s projektmedel men varit en följd av kontakterna i projektet?”  
 
Vad kan man dra för slutsatser av ovanstående siffror? Eftersom svarsfrekvensen 
är låg och jag dessutom inte nått samtliga som har haft uppdrag är det uppenbart 
att siffran ”5 följduppdrag” inte är realistisk. Det kan hända att några få av de 
som svarat på enkäten men hoppat över frågan fått följduppdrag – det mest troli-
ga är dock att de är de som inte fått följduppdrag som hoppat över frågan.  

Hur ska man bedöma de 24 som fyllt i enkäten men varken svarat ja eller nej 
på frågan? Min bedömning är att de mycket väl kan ha fått några få timmar, eller 
kanske räknar med följduppdrag som delvis följd av SVID-uppdraget (ett alter-
nativ ingen fyllt i) – men att de bedömer detta som svårt att avgöra och därför 
väljer att låta bli att svara. Dock är det inte troligt att de som svarat på enkäten 
men hoppat över frågan har fått mer än något eller några enstaka uppdrag.   

Det är däremot troligt att det uppstått följduppdrag för åtminstone några av de 
två tredjedelar som inte svarat – men det finns ingen anledning att tro att det 
skulle ha uppstått fler följduppdrag i den gruppen. Om man emellertid antar att 
det uppstått lika många följduppdrag där skulle det ändå inte bli mer än 15-20 
följduppdrag. Om vi tillåter oss ännu lite mer marginaler kan man säga att det 
finns anledning att tro att antalet uppdrag som genererats i direkt anslutning till 
projekten kanske ligger mellan 15 och 25 uppdrag. Detta är enligt min mening 
som utvärderare en extremt låg siffra och utifrån designernas perspektiv en klart 
negativ aspekt.  

Att de direkta följduppdragen kanske begränsar sig till mellan 15 och 25 upp-
drag totalt sett är en siffra som måste stämma till eftertanke. Naturligtvis kan det 
hända att vissa uppdrag kommer senare – många projekt har bara nått koncept-
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stadiet och kanske kommer uppdrag till hösten. Det kan också hända att det 
kommer fortsatta uppdrag till kåren – men till en annan designer. Självfallet kan 
också de 15-25 uppdragen leda till nya intressanta uppdrag. Men oavsett vilket är 
det en alarmerande låg siffra utifrån designprofessionens utgångspunkt. 

Fler hoppas på uppdrag i framtiden 
Om siffran för direkta följduppdrag är skrämmande låg så är det något fler som 
räknar med att ha knutit kontakter som ska ge uppdrag i framtiden. På frågan 
”Räknar företaget med att ha knutit nya kontakter som kommer att generera yt-
terligare uppdrag i framtiden” blev svaret ”ja” för 27 projekt och ”nej” för 20 
projekt: 

 
Svarsalternativ Antal svar (relaterade till projekt) 
Ja 27 
Nej 20 
Ej svarat 18 
Summa enkäter 65 
Figur 50: Svarsfördelningen på frågan ”Räknar företaget med att ha knutit nya kontakter 
som kommer att generera ytterligare uppdrag i framtiden?”  

 
Det går inte att dra några säkra slutsatser ifrån detta lilla material. Men om de 
som inte svarat skulle ha ungefär samma inställning så skulle det innebära att 
över hälften av designerna hoppas på framtida uppdrag utifrån de kontakter som 
de knutit och det jobb de gjort – men att uppdraget inte hunnit komma in ännu.  

Det vore naturligtvis intressant att se om dessa förhoppningar också infrias i 
framtiden. Eftersom flera projekt vid projekttidens slut fortfarande befann sig i 
en aktiv fas är det mycket möjligt eller kanske snarare troligt att det handlar om 
ett större antal framtida uppdrag. Endast en framtida undersökning kan emeller-
tid utröna om så blivit fallet eller inte.  

De flesta kommentarerna går också ut på att tala om att det är mycket osäkert 
vad som kommer att hända i framtiden. Man vet inte om projekten kommer att 
vidareutvecklas eller ej. Med tanke på att det tydligt framgick av föregående ka-
pitel att det var ett ganska litet antal företag som stod för den största utveckling-
en ter det sig realistiskt att flertalet designer känner sig osäkra på om det projekt 
de arbetat på kommer att få en fortsättning och om kontakterna kommer att leda 
till nya uppdrag eller ej.  

Minst 22 designfirmors ekonomi har påverkats i mindre eller 
högre grad 
Hur mycket har designsatsningen påverkat designfirmornas ekonomi? Direkt ef-
ter det man fyllt i designfirmans namn och antal uppdrag som designfirman haft 
fick man svara på frågan ”Har uppdragen påverkat firmans ekonomi?” Svarsal-
ternativen var följande: 
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O Nej 
O Ja, i viss mån 
O Ja, i hög grad 

Det visade sig att av de som svarat var det bara 8 designföretag med tillsammans 
34 uppdrag som svarade att satsningen i hög grad hade påverkat firmans eko-
nomi. Ytterligare 14 designföretag satte kryss för rutan ” i viss mån”. Det betyder 
att 22 designfirmors ekonomi i varierande utsträckning påverkats positivt av 
satsningen Design som utvecklingskraft. Drygt hälften av kontoren med ungefär 
lika stor andel av uppdragen – 21 designföretag med 53 uppdrag svarade emel-
lertid ”nej” på frågan om kontorets ekonomi hade påverkats. Nedan en samman-
ställning av siffrorna: 

 
Svarsalternativ Antal företag Sammanlagt antal  

 uppdrag140 
Nej 21 företag 53 
Ja, i viss mån 14 företag 21 
Ja, i hög grad 8 företag 34 
 37 företag 108 uppdrag 
Figur 51: Svarsfrekvensen på frågan om i vilken mån uppdragen påverkat designfirmans 
ekonomi samt hur många uppdrag som de som svarat har haft. 
 
Det är svårt att säga om siffrorna skulle bli radikalt annorlunda med en högre 
svarsfrekvens. Men det är inte troligt att kontor som i hög grad påverkats positivt 
ekonomiskt av satsningen skulle vara underrepresenterade. Tvärtom är det troligt 
att de är överrepresenterade och att de som påverkats i högre utsträckning finns 
med.  

Det finns därför anledning att anta att bara ett litet antal företag påverkats 
ekonomiskt i någon högre grad av satsningen.   

Designsatsningens katalysatoreffekt för 
designföretagen tveksam  
Jag måste erkänna att jag länge hade en föreställning att de 51 miljoner jag fått i 
uppdrag att utvärdera skulle utgöra vad jag i mitt inre brukade beteckna som ”en 
katalysatoreffekt för designföretagen”. Jag trodde att satsningen skulle leda till 
att designföretagen och hela designbranschen skulle få en förbättrad ekonomi. 
Förutom ett antal bra uppdrag genom satsningen skulle designerna dessutom 
kunna visa företagen vilken nytta de gjorde och därigenom förbättra sin framtida 
säkerhet. Möjligen var det mer av en förhoppning, eftersom jag lärt känna många 

––––––––– 
140 Obs att detta antal uppdrag överstiger antalet enkäter som kommit in. Detta beror på att man kan 

ha besvarat förstasidan där man ska ange samtliga uppdrag kontoret haft – men därefter inte fyllt i 
en enkät för varje enskilt uppdrag.  
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sympatiska designer med hög kompetens som inte har någon slående lönsamhet 
på sina firmor. 

Oavsett om det var en bedömning, tro eller förhoppning så var det en före-
ställning som ofta uttalades på SVID. För hela satsningen har gällt att ”utveckla 
och stärka konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt i små- och medelstora 
företag skall prioriteras". Flera projektledare har påpekat för mig att designföre-
tagen är exempel på små företag där man kan se en potentiell utvecklingsmöjlig-
het – och ett av projekten har som mål att utveckla designföretagen och öka deras 
lönsamhet. 

Tyvärr måste jag konstatera att satsningen utifrån designföretagens perspektiv 
inte haft samma positiva effekter som den haft utifrån företags- och regerings-
perspektiv. Detta ter sig närmast ironiskt – eller kanske tragiskt – med tanke på 
att designföretagen trots allt är själva navet i satsningen och de som bidragit till 
att så mycket har skett inom företagen. 

Svarsfrekvensen är mycket låg – mindre än hälften har svarat. Men om jag ser 
till de aktiva designerna som varit med i de mer framträdande projekten är den 
inte lika låg. Kanske har de som låtit bli att svara gjort detta därför att de helt en-
kelt ”inte ids” – och att detta är ett tecken på frånvaron av en positiv inställning 
och kanske till och med en negativ kritik som man inte orkar ägna tid åt att fram-
föra. Om det förhåller sig så eller inte kan jag inte uttala mig om – endast speku-
lera. Och det skulle inte förvåna mig om man inte alls är lika positiv bland de-
signerna som bland företagarna. 

Designerna verkar inte heller ha tjänat särskilt bra på satsningen. Återigen vill 
jag påminna om att den låga svarsfrekvensen gör att jag inte kan göra några säkra 
uttalanden om designkontoren i gemen. Men även för de stora uppdragen har det 
inte varit några enorma summor det rört sig om. Endast 5 uppdrag har överstigit 
100.000 kronor och de allra flesta har rört sig runt 10.000 kronor om man får tro 
enkäten. Även om antalet uppdrag över 100.000 kronor skulle ha fördubblats om 
jag hade fått en bättre svarsfrekvens, handlar det ändå om relativt små uppdrag.  

De rapporterade följduppdragen har också varit färre än väntat – även om här 
finns en reservation att en del projekt fortfarande pågår och att man väntar på 
kommande uppdrag – något som enkäten ju antydde.  

Utifrån min bedömning skulle det behövas en ordentlig branschstudie som gör 
en ingående analys av designbranschens lönsamhet – och potentiella lönsamhet - 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt diskuterar vilka åtgärder som bransch-
mässigt vore möjliga att vidta för att förbättra situationen. Jag tänker på studier 
och analyser av alternativa prissättningsstrategier, analys av alternativa möjliga 
kompetensutvecklingsstrategier för att förändra positioneringen visavi andra yr-
kesgrupper (tex. marknadsföringsbyråer och andra kommunikatörer). Inom re-
klambranschen har en mycket starkt omvandling och profilering av reklambyrå-
erna skett under de senaste 25 åren. Detta är en förändring som inte skett för de-
signbranschen, trots att det rent intellektuellt inte är svårt att föreställa sig att de-
signföretagen skulle kunna genomgå motsvarande förändring.   

En studie av designers professionella identitet och den omvandlingsprocess 
den befinner sig i skulle också kunna ge ett intressant bidrag till och underlag för 
omvandlingsprocessen. I synnerhet om den kunde kombineras med internationel-
la studier av till exempel engelska designers professionella identitet. Det finns 
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mycket som tyder på att de skiljer sig åt och att svenska designer som utbildats i 
båda kulturerna har annorlunda förhållningssätt. Detta vore intressant att studera 
mer ingående via till exempel etnografiska metoder. 

Om designbyråerna i längden ska kunna fullfölja den uppgift som föregående 
kapitel antyder finns i framtiden så behövs en förändring där också designerna 
genomgår en förändringsprocess som gör också dessa företagen starkare. 
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Att se satsningen utifrån en 
”riskkapitalists” perspektiv  

 
 
 
 
 
 

Ganska snart märkte jag att utfallet för projekten inom de olika delprojekten så-
som ”Fordonsleverantörs konkurrenskraft”, ”Företag och anställda i god form” 
och andra projekt verkade variera kraftigt – inte bara mellan de olika nationella 
projekten, utan lika mycket inom de olika delprojekten.  

Ibland berättade projektledarna fantastiska historier för mig. Som till exempel 
historien om att ett företag fått en order om 65 miljoner som det inte skulle ha 
fått om det inte deltagit i ett designprojekt som totalt kostat SVID 50-100 000 
kronor. I andra fall var projektledarnas kommentarer mer slätstrukna; de talade 
om projekt som ”hade varit bra” men när jag frågade vidare trodde de inte att det 
hänt så mycket konkret efter projektets slut. Ofta berättades om en positiv före-
tagsledning men svåridentifierade effekter. Projekten betraktades som allmänt 
lyckade eftersom de ansåg dem vara en del i ett mer långsiktigt förändringsarbete 
avseende attityder och förhållningssätt. Men att särskilja och mäta betydelsen av 
insatserna skulle nog inte bli så lätt, det var vi överens om.  

Jag började så småningom se följande mönster framför mig: Det verkade fin-
nas ett mindre antal projekt där designinsatserna gett närmast orimligt goda re-
sultat – och sedan ett stort antal projekt med varierande resultat och där det 
tedde sig relativt svårt att mäta några ekonomiska effekter. Antingen var arbetet 
en del i ett attitydarbete vars framtida konsekvenser var svåra att förutse – eller 
så var konsekvenserna så indirekta att identifieringen av effekterna tedde sig som 
ett jättearbete.  

Den ojämna distributionen av resultatet var något som senare bekräftades av 
enkäterna. De visade, som framgår av tidigare kapitel, att en mindre del av före-
tagen står för större delen av de mätbara effekterna av satsningen. Redan innan 
jag fått detta bekräftat fick iakttagelserna om den ojämna distributionen av resul-
taten mig att slå in på tankegångar om att koncentrera utvärderingsinsatserna och 
fokusera på vad jag skämtsamt började kalla för ”stjärnföretagen”.   

Utifrån den bild som tecknade sig med ett litet antal mycket lyckade projekt 
kom jag in på ett riskkapitalistresonemang. Om man anlägger en riskkapitalists 
perspektiv på de medel som regeringen satsat på designprojekten vad innebär 
det? Har satsningen utifrån ett sådant perspektiv lönat sig? Fördelen med ett ris-
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kapitalistperspektiv är att man fokuserar på det som har gett positiv utdelning 
snarare än att försöka få någon form av genomsnittsbedömning av de olika pro-
jekten. 

Staten som försörjare av riskkapital   
Naturligtvis kan man tänka sig att studera design som en lämplig marknad för 
privata riskkapitalister. Det skulle i själva verket vara spännande att göra sådana 
beräkningar. I det här fallet är det emellertid de statliga insatserna som jag är ute 
efter att se vad de gett och om den näringspolitiska satsning som staten har gjort 
verkligen har gett avsett utbyte och eventuell återbäring för staten.  

Detta är orsaken att kalkylerna som presenteras i det här kapitlet är gjorda 
med utgångspunkt från vad staten kan tänkas få i återbäring på de medel som 
satsats på design som utvecklingskraft för att stärka den svenska konkurrenskraf-
ten. 

Intressant i sammanhanget är emellertid att detta resonemang inte är främ-
mande om man ser riskkapitalmarknaden i ett historiskt perspektiv. På grund av 
den strikta regleringen av banksektorn fram till slutet av 1980-talet hade banker-
na små möjligheter att bistå med riskkapital, utan var tvungna att minimera sina 
risker. Den privata riskkapitalmarknaden var mycket liten. Den absolut största 
delen av riskkapital kom därför från statliga utvecklingsfonder av olika slag141.  

Riskkapitalistens resonemang kontra den 
traditionella bankmannens  
Iden till riskkapitalistperspektivet fick jag på ett seminarium med den ameri-
kanske forskaren William B. Gartner142, känd entreprenörskapsforskare, som 
beskrev riskkapitalisten på ungefär följande sätt143:  

En riskkapitalist kanske satsar på 12 olika projekt som han eller 
hon finner intressanta. Han är klart medveten om att bara ett eller 
två av dem kommer att ge vinst – men hoppas och tror att den 
vinsten kommer att vara så stor att den motiverar satsningen på 
alla tolv. Poängen är nämligen att även om han vet att bara 1 eller 
2 kommer att lyckas så vet han inte i förväg vilka som kommer att 
göra det. Därför är det nödvändigt att satsa på alla.  

Frågan är om denna situation gäller också för de här aktuella projekten? Det 
finns perspektiv som talar både för och emot det. Det verkar i flera fall ha varit 

––––––––– 
141 Resonemanget bygger på en kombination av uppgifter från  Svenska Riskkapitalföreningens hem-

sida och samtal med professor Karin Jonnergård. 
142 William B. Gartner är professor vid Clemson University i USA och har under den senaste 25-

årsperioden varit en världsledande forskare inom området entreprenörskap och småföretagsutveck-
ling. 2006 fick han “FSF-NUTEK Award in entrepreneurship and small business research”. 

143 William B. Gartner. Seminarium vid Växjö universitet maj 2005. Fria anteckningar. 



 210

omöjligt att förutse att just de företag som blivit så lyckade skulle bli det. Samti-
digt finns ett antal erfarenheter att dra som gör att man i framtiden bör vara ka-
pabel att investera med ökad träffsäkerhet144. Oavsett förutsägbarheten gäller 
emellertid att riskkapitalistens fokus kan tas som utgångspunkt för utvärdering 
om man så vill – snarare än bankmannaperspektivet som torde vara det vanliga-
re. 

 Skillnaden mellan en bankinvesterares och en riskkapitalists perspektiv på 
satsningen handlar om vad man fokuserar på. Något förenklat uttryckt kan man 
säga att banker söker minimera riskerna och skaffa sig så stora säkerheter som 
möjligt. Ju större säkerhet desto lägre kostnad för lånen – det är något som alla 
villaägare eller andra som tar lån känner till.  

En riskkapitalist har en annan logik och fokuserar inte på förlustmöjligheterna 
och säkerheten utan mer på själva möjligheterna och vad de kan ge. Han eller 
hon är medveten om att flertalet av projekten kommer att leda till förlust, och att 
bara några få kommer att gå ihop sig och gå med vinst. Men å andra sidan kom-
mer troligen dessa få vinstgivande projekt att ge så pass mycket vinst att det mo-
tiverar hela satsningen. Problemet för en riskkapitalist – och anledningen till att 
han eller hon inte kan söka säkerheter – är att man i förväg inte har en aning om 
vilka projekt som verkligen kan leda till stora vinster och vilka som leder till sto-
ra förluster. Säkerhet existerar inte i en riskkapitalists logik – bara risker och 
möjligheter.  

Intressant i sammanhanget är också att den nationella projektledaren Anne 
Flyboo ofta nämner ordet ”risk”, och att ordet verkar har funnits med i de dagliga 
samtalen kring projekten. Anne Flyboo säger till exempel ofta att ”vi måste ta 
risker” och utvecklar sin syn på följande sätt:  

Om vi alltid säkert vet vad resultatet blir så skulle vi inte behöva 
driva den här typen av utvecklingsprojekt. För när vi driver ut-
vecklingsprojekt – bara ordet utveckling signalerar ju att det finns 
en risk – så vet man inte riktigt vad resultatet blir. I och med att vi 
är statligt finansierade så ska vi driva designmetodiken och prova 
i icke beprövade områden – till exempel hos underleverantörer där 
det inte finns någon tradition att arbeta med designer eller till ex-
empel arbeta att utveckla tjänster med hjälp av design. Det är så-
dana områden som ingen annan är villig att betala för – eftersom 
man inte vet resultatet. Och i det här fallet är det naturligt att sta-
ten arbetar med den här typen av områden. För med våra statliga 
pengar måste vi våga prova nya områden nya saker…  

Om det är sådant som man redan vet – ja då kan ju designföreta-
gen arbeta med det i sin marknadsföring. De kan säga ”vi har ar-
betat med denna typ av företag tidigare och det har gått bra”. Men 
SVID:s roll – som ju också är inriktad på små och medelstora fö-
retag där det inte finns medvetenheten om design – det är att lyfta 

––––––––– 
144 Se tex erfarenheter från kap 3 och slutsatser i kap 7. 
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fram och visa att det är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta i nya 
områden. Vår roll är att arbeta med omedvetna köpare. Och vår 
roll är också att visa vad design kan göra på olika områden. 

Genom den här satsningen fick vi möjligheter att visa att design 
kan göra skillnad i ett stort antal olika utvecklingsprojekt. 

Vad är det då för vits med att se satsningen som en riskinvestering? Och vad kan 
det innebära om man anlägger ett riskinvesteringsperspektiv på hela den natio-
nella satsningen ”Design som utvecklingskraft”? 

Varför se satsningen som en ”riskkapitalist-
investering”? 
Varför ska man se designsatsningen som en riskinvestering? Är det inte bara att 
krångla till det – det handlar ju inte om någon risk? Eller?  

Jag menar att begrepp har den intressanta egenskapen att de i viss mån får den 
innebörd vi tilldelar dem – och att vi därför kan se saker ”som om” dvs som me-
taforer. Det är delvis i metaforisk bemärkelse jag använder riskbegreppet – för 
man kan ju utifrån ett perspektiv påstå att i strikt mening inte riskerar de anslag 
de ger eftersom anslagen ges utan förväntan på direkt återbetalning. Anslagen 
ges och är inte avsedda att betalas tillbaka. Fast detta är också en sanning med 
modifikation – speciellt när det gäller näringslivspolitik och näringspolitiska 
satsningar. Återbetalningsfrågan kan betraktas som paradoxal – efter det faktiskt 
är avsikten att anslagen indirekt på olika sätt ska gynna både samhället och staten 
och på sikt därför ”komma tillbaka i form av utdelning”.   

Oavsett om man ser begreppet risk i reell eller metaforisk bemärkelse finns 
det flera olika, lätt sammanvävda, skäl till att använda sig av ett riskkapitalistper-
spektiv: 

Skäl 1: Riskkapitalisten fokuserar på det som realiseras 
snarare än på genomsnittet 
Tittar man på resultatet utifrån ett genomsnittsperspektiv uppstår flera problem. 
Dels är genomsnittet inte särskilt bra i de mått jag valt att mäta med för flera av 
projekten. Resultaten är svåra att både identifiera och mäta – och de är ojämna. 
Låt mig ta några exempel: 

 
 Trots att målet rimligtvis måste ha varit att samtliga företag man gett stöd 

inom projekten ”Fordonsleverantörers konkurrenskraft” skulle få ökad om-
sättning så har bara 30%145 angett att de haft eller uppskattar att få omsätt-
ningsökningar direkt relaterade till projekten. Ändå är detta ett av de bästa 
projektresultaten när det gäller omsättningsökning direkt relaterad till de-

––––––––– 
145 12 av sammanlagt 40 företag 
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signprojekten. De som verkligen lyckats har gjort det desto bättre! Fokuserar 
man på att öka siffran 30% för att höja effektiviteten är det möjligt att man 
fokuserar fel. Åtminstone bör man nog inte enbart ha det som fokus.  Foku-
serar man däremot på att 6,7 miljoner kronor i insats från statens sida gene-
rerat drygt 80 arbetstillfällen och 143 miljoner i omsättningsökning så blir 
både omdömet och framtidsperspektivet lite annorlunda! 

 
 27 företag av sammanlagt flera hundra säger att de räknar med en omsätt-

ningsökning som inte hade kunnat åstadkommas utan designinsatsen. Ser 
man denna siffra utifrån ett helhetsperspektiv så är det mindre än 10% av 
samtliga som deltagit i satsningen. Förutom att det inte alltid vart målet att 
öka omsättningen så kan man ändock konstatera att det faktiskt varit ett 
mycket bra resultat att 10% har ökat sin omsättning – eftersom resultatet för 
de 27 företagen blivit en sammanlagd uppskattad ökning om minst 200 mil-
joner kronor. Att fokusera på att öka de 10% verkar mindre angeläget än att 
fundera på om siffran 200 miljoner kronor kan ökas – och måttet kanske kan 
förfinas. 

 
Resultatets karaktär är alltså mycket ojämnt med ett litet antal projekt som fått 
klart mätbara positiva resultat. 

Skäl 2: De lyckade projekten berättigar hela satsningen 
Även om de lyckade projekten är få i förhållande till helheten har de blivit så po-
sitiva att de berättigar hela satsningen: 

 
 De tolv företagen som nämndes ovan som ökat sin omsättning avsevärt har 

fått en allmänt ökad konkurrenskraft där designinsatsen inte varit den enda, 
men en viktig del i sammanhanget – ja, en nödvändig del enligt företagen 
själva. Det som åstadkommits i dessa företag berättigar mer än väl satsning-
arna för samtliga företag inom projektet. 

 
 Inom projektet ”förpackningen som värdeskapare” har jag via enkäten bara 

identifierat 6 företag som säger att designinsatsen varit nödvändig. Samman-
lagt berättigar emellertid de resultaten alla de insatser som gjorts när det 
gäller nätverksarbete och attitydpåverkan för att se förpackningen som en 
skapare av värde snarare än något som ska vara maximalt billigt.  

 
 För SVID-satsningen som helhet gäller också att de mer lyckade nationella 

projekten räcker för att motivera hela satsningen.  
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Skäl 3: Att se design som riskinvestering146 betyder att se 
design som en investering snarare än en kostnad 
Tar man perspektivet ”riskinvestering” så säger det sig självt att man talar om 
”investering”. En investering är, till skillnad från underhållskostnader, en utgift 
som höjer förmögenhetsvärdet. I strikt bokföringsmässiga termer är det endast 
byggnader, maskiner och immateriella tillgångar som patent som utgör invester-
ingar och därmed kan bokföras som tillgångar147. I dagligt språkbruk talar vi 
emellertid om ”att investera i sin personal” vilket innebär att höja kompetensen 
och gärna också arbetsglädjen hos personalen och därigenom få tillbaka ökat ut-
byte av de utgifter man har för personalen. Investeringsbegreppet är således i en 
mer allmän bemärkelse kopplat till att man får tillbaka något som är mer värde-
fullt än det man sätter in. Detta skiljer investeringar från underhållskostnader, 
som är nödvändiga kostnader för att upprätthålla (förmögenhets)värdet.  

I en studentuppsats som genomförts i anslutning till utvärderingsarbetet fann 
studenterna148 att det var vanligt att företagen när de påbörjade projektet uppfat-
tade design ”som en kostnad” dvs. man fokuserade i första hand på utgifterna 
snarare än inkomsterna relaterade till designerns arbete. När projektet hade på-
gått en tid eller avslutats var det däremot vanligt att man hade förändrat synsätt 
på utgifterna för designers – man såg ”design som investering” dvs man fokuse-
rade på hur man med hjälp av designers kunde öka sina intäkter och få ett ökat 
värde på företaget och sina affärer. Det skedde en förändring av uppfattningen 
om vad design ”egentligen var för något”. Från att uppfattas ”som en kostnad” 
tranformerades föreställningarna under projektets gång sakta ”från kostnad till 
investering” 

Två investeringskalkyler  
Nedan har jag valt att konstruera två perspektiv som utgår från design som inve-
stering och konstruerat två enkla investeringskalkyler med de tidigare enkätresul-
taten som grund.  

Kalkyl nr 1: All omsättningsökning utöver drygt 100 mkr/år 
kan betraktas som ”bonus” 
Den sammanlagda kostnaden för den nationella satsningen ”Design som utveck-
lingskraft” är 51 miljoner kronor på en treårsperiod. Detta innebär att regeringen 
satsat 17 miljoner kronor/år. Vilka indikationer kan användas för att se om staten 
sammanlagt fått tillbaka minst 17 miljoner kronor/år tillbaka i någon form? Fle-

––––––––– 
146 Jag väljer i det här sammanhanget att likställa begreppen riskkapitalinvestering och riskinvester-

ing. 
147 Goodwill kan också bokföras – men det kan enbart aktiveras i samband med företagsförvärv och 

då enbart i koncernredovisningen. 
148 Se Duric, Måby och Wulcan som skrivit om Design som investering? En undersökning om For-

donsleverantörers konkurrenskraft. 
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ra olika mått på värdefulla effekter nämns i samband med ansökan. De flesta är 
emellertid av sådan karaktär att de antingen är för svåra att mäta eller av andra 
skäl inte lämpar sig som mått på projektets framgång: 
 
 Antalet nya arbetstillfällen är en betydelsefull effekt som visat sig mer signi-

fikant än vad de flesta inblandade trodde. Även om mellan 87-151 nya ar-
betstillfällen har konstaterats eller uppskattats inför framtiden149 så är nya 
arbetstillfällen tyvärr svårt att värdera det ekonomiska utbytet av – åtmin-
stone inom ramen för det projekt jag haft150. Jag har därför, efter viss tvekan 
och konsultation med arbetsmarknadsekonomer, valt att utesluta detta per-
spektiv. Delvis därför att det kräver mer tid än vad som stått till förfogande, 
och delvis pga att beräkningarna visar att satsningen blir lönsam ändå. Ar-
betsmarknadsaspekten kan därför betraktas som en ”bonus”.   
 

 Förbättrad hälsa, minskad dödlighet mfl faktorer finns med i åtminstone ett 
av projekten som betydelsefull effekt. Den är dock svår att mäta och beräkna 
värdet av, speciellt som produkten helt nyligen har börjat användas. Det är 
fullt möjligt att den på sikt kan ge sådana vinster både ekonomiskt och 
mänskligt att den i sig motiverar en stor del av hela satsningen. Det är emel-
lertid för tidigt att uttala sig om det vid den här utvärderingens genomföran-
de. Som indikator för att de 51 miljonerna har ”lönat sig” är de därför svåra 
att använda. En mer ingående analys, som också tar hänsyn till olika arbets-
marknadsaspekter och konkurrensförhållanden, skulle emellertid vara intres-
sant att göra om ett eller ett par år. 

 
 Ökad konkurrenskraft i betydelsen stärkt position på marknaden är en all-

män effekt. Konkurrenskraften har stått i fokus i regeringens motivering till 
satsningen och ter sig därför rimlig att utgå från. En indikator på ökad kon-
kurrenskraft utgör tex. måtten ökad vinst eller ökad omsättning. 

 
Att använda sig av måttet ”ökad omsättning” som ett mått på projektets ekono-
miska effekter ter sig av flera olika skäl vara en både trubbig och rimlig indika-
tion. Trubbig därför att det givetvis bara är en indikation och därför att det ibland 
är tveksamt om ökad omsättning alltid är eftersträvansvärt. Det finns också ex-
empel på företag som minskat sin omsättning (tex genom att åstadkomma bättre 
och billigare produkter) men ökat sin vinst (eftersom produkterna blivit så attrak-

––––––––– 
149 151 arbetsplatser har uppskattats bli en följd relaterad till designprojekten. 87 arbetsplatser är det 

antal jag kommit fram till när jag viktat designprojektens betydelse i relation till andra faktorer. Se 
kapitel 4. 

150 Några enkla mått på värdet av nya arbetsplatser utifrån statsmakternas perspektiv saknas eftersom 
det är avhängigt var arbetsplatserna är belägna (i ett överhettat område eller stödområde med många 
arbetslösa) vilken bransch det gäller och om de konkurrerar ut andra arbetsplatser eller utgör ett 
nettotillskott på arbetsmarknaden etc. Det är dock helt klart att nya arbetsplatser är av värde även 
om de konkurrerar ut andra – ty de torde i så fall utgöra mer konkurrenskraftiga och därmed mer 
långsiktiga än de utkonkurrerade. Inom ramen för det här projektet har det inte varit tidsmässigt 
möjligt att genomföra särskilda beräkningar av arbetsplatsernas värde. 
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tiva har vinstmarginalen kunnat ökas). Dessa företag är dock i en minoritet. För-
delen med ”ökad omsättning” är att det är ett förhållandevis enkelt mätetal som 
inte laboreras med på samma sätt som till exempel vinsten (där laborationsmöj-
ligheterna är större genom avskrivningar mm.) Utifrån statligt perspektiv är 
dessutom omsättningsökningar kopplade till ökad mervärdeskatt. Utifrån den ut-
gångspunkten ter det sig rimligt att studera vilka beräknade omsättningsökningar 
som de nationella designprojekten lett till. 

Att jag stannat för ökad omsättning som en indikator för att beräkna satsning-
ens lönsamhet från riskinvesteringsperspektiv innebär inte att jag förbiser övriga 
perspektiv. Det innebär endast att jag intellektuellt prövar vad ett sådant perspek-
tiv leder till – och att jag konstaterar att en sådan beräkning visat sig rimligt en-
kel att utföra.  

Ökad omsättning är en trolig indikator på ökad konkurrenskraft – som ju var 
målsättningen med regeringens satsning. Ökad omsättning innebär dessutom 
ökad mervärdeskatt för staten. Ett enkelt resonemang blir därför att cirka 25% av 
den ökade årliga omsättningen kommer staten tillgodo i form av ökade skattein-
täkter via mervärdeskatt151. Detta är en sanning med modifikation. Flera kritiska 
invändningar kan göras: 

 
 Mervärdeskatten varierar (den sk ”kulturmomsen” är bara  6% och mom-

sen på tjänster är 12%). De företag som nått ökad omsättning i denna 
satsning är dock nästan uteslutande producerande företag med 25% moms 
– eftersom också tjänstedesignprojekten varit relaterade till tjänster i in-
dustriföretag. Jag har därför valt att som utgångspunkt för kalkylerna räk-
na med att 25% av omsättningsökningarna kommer tillbaka till staten i 
form av mervärdeskatt.   

 
 Ökningen i statens inkomster via mervärdeskatten utgörs av skillnaden 

mellan ingående och utgående moms. För att beräkna den ökade momsin-
täkten krävs därför en uppskattning av hur mycket den ingående momsen 
har ökat i form av inköp av ytterligare material, varor och tjänster för att 
åstadkomma den ökade omsättningen. Här kan jag bara göra ett scha-
blonantagande – att studera de reella siffrorna skulle vara en orimligt om-
fattande uppgift i det här läget. Jag har valt att uppskatta att mellan 20-
30% av den ökade omsättningen rör nödvändiga inköp som är momsbe-
lagda. Detta innebär att för varje miljon i omsättningsökning räknar jag 
med att den ingående momsen är 25% av 200-300.000 kronor (dvs 50-
75.000 kronor) och den utgående momsen är 25% på 1miljon (dvs 
250.000 kronor). Det innebär att staten för varje miljon i omsättningsök-
ning från ett visst företag kan antas öka sina momsintäkter med mellan 
17,5%-20% eller 175-200.000 kronor. 

 

––––––––– 
151 Det är högst troligt att det dessutom blir ytterligare skatteintäkter genom ökat antal anställda mfl 

faktorer. Dessa har medvetet bortsetts från i denna förenklade kalkyl som inte gör anspråk på att 
vara fullständig. 
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 Ökad omsättning för ett företag kan dock innebära minskad omsättning 
för ett annat företag. Om tex företaget Alfa ökar med 10 miljoner kronor 
så kan det hända att företag Beta minskar med lika mycket dvs att man tar 
andra svenska företags marknad och omsättning. För den svenska staten 
blir det i så fall ingen extra inkomst, möjligen en mer säker inkomst. Med 
tanke på att flertalet av företagen sagt att de ökat sin exportmarknad tror 
jag att detta förhållande är ett realistiskt men inte dominerande företeelse. 
Jag väljer därför att räkna med att mellan 70-80% av företagens omsätt-
ningsökning genererar ett nettotillskott av ökad mervärdeskatt.  
 

En ökad omsättning för ett företag kan således enligt denna kalkyl antas ge 70-
80% av en momsökning på mellan 17.5-20%. Detta innebär att den del av före-
tagens omsättningsökning som kan beräknas återgå till staten i form av skattein-
täkter enligt denna förenklade kalkyl kan antas variera mellan 12.25% och 
16%152. 

Om regeringens satsning på 51 miljoner kronor under tre år – eller 17 miljoner 
kronor per år - lett till omsättningsökningar som ger statsmakterna tillbaka dessa 
17 miljoner kronor i form av ökad mervärdeskatt så har satsningen varit ekono-
miskt lönsam för staten enbart utifrån denna utgångspunkt. 
 
Det innebär att om satsningen lett till mellan 106-139 miljoner153 dvs drygt 100 
miljoner kronor i omsättningsökning så har staten fått tillbaka lika mycket 
som man satsat på projekten.   Allt utöver detta blir en ”bonusfaktorer” dvs. 
positiva effekter som man får ”på köpet” – och som är nog så viktiga.  

 
Hur säker är då en omsättningsökning på över 106-139 miljoner kronor? Synner-
ligen trolig skulle jag vilja påstå. Företagen har via enkäten angett en omsätt-
ningsökning på 200 miljoner kronor där de angett att designsatsningen varit nöd-
vändig och ytterligare omkring en halv miljard i omsättningsökning som när den 
”viktats” (se kapitel 4) inneburit cirka 100 miljoner i omsättningsökning som kan 
direktrelateras till designsatsningen. Det innebär en sammanlagd beräknad om-
sättningsökning på 300 miljoner kronor som är direktrelaterad till designsats-
ningen. Detta bedöms dessutom vara taget i underkant eftersom flera olika direkt 
nämnda projekt inte finns med i beräkningarna, då de vid enkätens genomföran-
de fortfarande var osäkra.  

Kalkyl nr 2: En omsättningsökning på 300 mkr motiverar 
starkt ökade framtida investeringar – upp till cirka 40 mkr/år 
Om vi utgår från den tidigare diskuterade omsättningsökningen om 300 miljoner 
kronor – som bedöms vara i underkant – hur mycket är det då ekonomiskt för-
svarbart att investera i Design som konkurrenskraft för regeringen?  Nedan pre-
senteras en kalkyl utifrån denna utgångspunkt: 

––––––––– 
152 0,7 x 17.5= 12.25   och  0,8 x 20=16 
153 Dvs   12,25% x  X=17mkr  och 16%x Y=17mkr  Svar: X=139   Y=106  
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 En omsättningsökning om 300 miljoner kronor för företagen ger staten en 

ökad skatteintäkt via mervärdeskatten om 12.25-16% av omsättningsök-
ningen enligt beräkningarna i kalkyl 1. Detta innebär att en omsättningsök-
ning om 300 miljoner kronor/år ger en årlig intäkt på 37- 48 miljoner kro-
nor.  

 
 Förutsatt att projekten fortsätter att ge samma utdelning som tidigare på in-

vesterade medel så det alltså försvarbart att satsa upp till 37-48 miljoner 
kronor/år. Givet att förutsättningarna är desamma kommer man i så fall att 
få tillbaka satsade medel i form av ökad mervärdeskatt – men dessutom alla 
övriga positiva effekter som utifrån de här kalkylerna betraktats som ”bo-
nuseffekter” (ökat antal arbetstillfällen, mer positiva arbetsmiljöer mm). 

 
Sådana satsningar bör emellertid följas upp mer ingående än vad som varit möj-
ligt med nuvarande satsning. Det finns flera anledningar till att koppla ett batteri 
av forskningsinsatser som både kan följa upp projekten ur strikt ekono-
misk/pengamässig bemärkelse och utifrån mer metod och begreppssynpunkt. Det 
första behövs för att kunna avgöra effektiviteten i satsningarna och det andra för 
att utveckla effektiviteten och det kvalitativa arbete som är grunden för de positi-
va kvantitativa resultaten. 

Sammanfattande reflektioner och slutsatser 
Det finns flera skäl till att man bör betrakta designinvesteringar som riskkapital-
investeringar: 
 
 Dels verkar karaktären på projekten ha ett ekonomiskt utfall som mer passar 

för riskkapitalistens bedömningskriterier än bankmannens. Det är långt ifrån 
alla projekten som ger återbäring men de som gör det ger i stället så stor 
återbäring att det motiverar även satsningarna på de som inte gett någon up-
penbar ekonomisk utdelning. 

 
 Genom att se satsningen som en riskinvestering fokuserar man på ”återbä-

ringssidan” snarare än kostnadssidan. Detta är detsamma som hänt med före-
tagsledarna när de kommit i kontakt med designsatsningen – de började se 
utgifterna för design som investeringar. Investeringar karakteriseras inte en-
bart av att de ger utdelningar längre fram i tiden utan också av att de för-
knippas med en karaktärsförändring. Man investerar i något som påtagligt 
förändrar (till skillnad från underhåll) och ger verksamheten en ny dimen-
sion. 

 
 Dessutom har de ekonomiska beräkningar som gjorts i detta och tidigare ka-

pitel visat att satsningen om 51 miljoner kronor eller 17 miljoner kronor/år 
har bedömts ge en utdelning om sammanlagt omsättningsökning om 300 
miljoner kronor samt 150 nya arbetstillfällen. Detta innebär utifrån invester-



 218

ingssynpunkt en mycket god ekonomisk investering. Enbart omsättningsök-
ningen motiverar – utifrån de kalkyler som gjorts – investeringar upp till 
cirka 40 miljoner kronor/år.  

 
Samtidigt som man betraktar tilldelade medel som en riskinvestering kan man 
därför konstatera att det handlar om ett mycket litet risktagande. Detta av flera 
skäl: Kalkylerna grundar sig på mycket försiktiga beräkningar av utdelningen 
som torde ligga i underkant snarare än överkant (se tidigare resonemang i kapitel 
4). Dessutom finns flera andra vinster som inte tagits med i investeringskalkylen 
(tex ökat antal arbetstillfällen, förbättrad arbetsmiljö mm). Slutligen är det möj-
ligheter att minska risken ytterligare genom att tillvarata erfarenheterna från den 
genomförda satsningen.  

Det är troligt att det går att öka utdelningen ytterligare 
Det finns därför all anledning att rekommendera fortsatta investeringar i design. 
Önskvärt är emellertid att vid framtida investeringar också investera i fortsatt 
forskning som kan identifiera några av de förutsättningar som verkar ge mest ut-
delning – samt för att samla och bearbeta de erfarenheter som man vinner vid 
projekt av det här slaget. 
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     Bilaga 1 

SVIDs egen uppföljning av mål och 
resurser154  
 
SVID har efter samråd med ITPS beslutat att använda följande övergripande mål 
för satsningen ”Design som utvecklingskraft”:  
 
Det övergripande målet för näringslivsprojekten är att öka antalet ”designmog-
na” företag i Sverige, dvs. företag som förstår att och hur de kan använda design 
som en metod för att stärka sitt utvecklingsarbete.  
 
SVID har vidare beslutat att använda följande fem gemensamma mål155 för samt-
liga de nio nationella projekten och de regionala projekten för perioden 2003-
2005: 
 

 350 företag har varit delaktiga i projekten under minst 2 månader.  
 40 kommuner eller kommunala bolag har varit delaktiga i projekten. 
 300 företag har genom projekten fått fram förslag i form av designkon-

cept.  
 50 företag har genomfört konkreta utvecklingsprojekt med hjälp av de-

signmetodik.  
 200 studenter ges yrkespraktik under minst 7 veckor inför framtida rol-

ler som utförare eller köpare av design, genom arbete i kompetensblan-
dade grupper inom projekten.  

 
Utfallet efter genomförd projekttid för de gemensamma målen är följande: 
 

• 490 (mot 350) företag har varit delaktiga i projekten under minst 2 måna-
der 
•  66 (mot 40) kommuner eller kommunala bolag har varit delaktiga i pro-
jekten  
• 498 (mot 300) företag har genom projekten fått fram förslag i form av de-
signkoncept  

––––––––– 
154 I denna bilaga har SVID dels redovisat hur fem uppföljningsbara mål har utfallit, dels angett vilka 

utvärderingsaktiviteter mm som genomförts utöver de som redovisas i denna bok och som utförts 
av Växjö universitet. 

155 Utöver dessa 5 gemensamma mål har varje projekt utarbetat specifika mål med olika aktivitets- 
och resultatmål. Då dessa mål omfattar 2-5 sidor/projekt tas de inte med i denna bok. 
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• 201 (mot 50) företag har genomfört konkreta utvecklingsprojekt med 
hjälp av designmetodik156.  
• 406 (mot 200) studenter har fått yrkespraktik under minst 7 veckor inför 
framtida roller som utförare eller köpare av design, genom arbete i kompe-
tensblandade grupper inom projekten157  
 

Den statliga finansieringen av ”Design som utvecklingskraft” uppgick till 60 
miljoner kronor. Denna siffra är jämförbar med den något högre finansieringen 
från näringslivet av de i projekten ingående företagen. Projekten har därmed 
överträffat de mål som Näringsdepartementet satt upp för den treåriga design-
satsningen. 

Design som 
utvecklingskraft

24%

Annan statlig 
medfinansiering

12%

Regional 
medfinansiering

28%

EG s 
strukturfondsprog

ram
10%

Näringslivsfinansi
ering 
26%

 

––––––––– 
156 Av de företag som får förslag till designkoncept i Sommardesignkontoret går normalt  70 % vidare 

och utvecklar förslagen. 
157 I denna summa ingår främst studenter verksamma i Sommardesignkontoret samt 90 studenter, 

som har deltagit i sommarkurser på Karlstads Universitet med stor andel praktiskt arbete. En mind-
re grupp har medverkat i projektet Fordonsleverantörers konkurrenskraft. 
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Övriga utvärderingar och studier 
För att stödja och samordna näringslivsprojekten och de regionala projekten ska-
pades ett ”projektnav”. Det har förmedlat kontakter, information, erfarenheter 
och designkompetens regionalt och lokalt. 

För att säkerställa projektens effektivitet och måluppfyllelse har SVID arbetat 
med en projektledningsmodell. Den har stötts av ett internetbaserat administra-
tionsverktyg som är tillgängligt för alla projektledare och deras samarbetspart-
ners.  

1. Designmogna företag  
För att ta reda på svenska företags ”designmognad” har SVID tillsammans med 
Teknikföretagen 2003-2004 genomfört en ekonomisk- och attitydundersökning 
om designmognad i svensk tillverkningsindustri.  

Fördjupade analyser av resultatet har genomförts tillsammans med Dagens In-
dustri och Svenska Dagbladet vilket redovisats i artiklar i dessa tidningar. SVID 
har tillsammans med Teknikföretagen inlett en förnyad undersökning, som be-
räknas klar i november 2006. 

Under 2005 har SVID arbetat tillsammans med designorganisationer från and-
ra länder för att koordinera undersökningar av hur företag använder design. Syf-
tet med samarbetet var att ta fram ett mindre antal gemensamma frågor som ger 
jämförbara data mellan de medverkande länderna. För att ta fram gemensamma 
frågor och metodik har en arbetsgrupp träffats i London, Köpenhamn och Mad-
rid. Under hösten/vintern 2005 har Storbritannien, Danmark, Spanien och Norge 
använt de gemensamma frågorna i respektive lands undersökningar. 

Vid en konferens, som anordnades av APCI, i Paris i januari 2006 jämfördes 
de första ländernas resultat och den framtida utvecklingen diskuterades.  

2. Designkartläggning 
SVID genomförde 2004 en Designkartläggning i samverkan med Vinnova, ISA, 
Nutek samt regionerna: Göteborg, Örebro, Norrbotten, Västerbotten, Skåne, 
Kalmar, Sjuhärad samt Jämtland. Syftet med kartläggningen var att attrahera ut-
ländska direktinvesteringar genom att i olika kluster, där design är viktigt, kunna 
beskriva vår kompetens inom området. 

Resultatet av kartläggningen pekar på att det inte finns något egentligt design-
kluster i Sverige, utan designföretagen finns spridda runt om i landet med en na-
turlig koncentration till storstäderna. Designföretagen är små, ofta enmansföre-
tag, och kännetecknas av en relativt svag lönsamhet. De svenska förhållanden il-
lustrerar hur det generellt ser ut inom designområdet i övriga västvärlden. Un-
dersökningen pekar också på att design, såsom en egen sektor, inte attraherar ut-
ländska investerare. Svensk industridesign ska därför i första hand ses som en 
kompetens för att stärka andra kompetensblock/klusters konkurrenskraft. För att 
bli mer konkurrenskraftiga och förbättra lönsamheten finns ett stort behov av 
strukturåtgärder, samordning och kraftsamling inom branschen. En längre rap-
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port om resultaten presenteras på Nuteks webbplats: 
http://www.nutek.se/content/1/c4/01/91/92ce2096.doc 

3. Design och IT 
I det ursprungliga förslaget till ett nationellt handlingsprogram för designområdet 
lyftes IT/telekomområdet fram som ett för Sverige viktigt och för designinsatser 
lämpligt näringslivsområde. De projekt som startade 2003 hade bara delvis kopp-
ling till detta område.  
För att undersöka möjligheterna att starta nya delprojekt med tydligare fokus på 
IT/telekom genomfördes under första kvartalet 2004 en förstudie, som identifie-
rade ett antal möjliga insatsområden samt konkreta delprojekt. Det var tydligt att 
det är vanligt att IT-projekt, som lämpar sig för designinsatser ofta handlar om 
tjänster till användare/konsumenter.   
För att utveckla kompetens och skapa erfarenheter för detta område har SVID 
inom ramen för projektet Design för tjänster valt att stödja flera projekt med stort 
inslag av IT, se utvärderarens rapport 
 
4. Designforskning 
SVID har under perioden genomfört två enkätundersökningar bland svenska 
forskare och doktorander  
Den första med syftet att primärt stödja initiativet till en nationell forskarskola 
inom design. Sedan dess har högskolenätverket Swedish Design and Research 
Network (D&R) bildats. Syftet med D&R är att driva forskarkurser i design samt 
stödja utvecklingen av designforskning i Sverige.  
Designforskning är ett nytt område som ofta bedrivs under andra namn och på 
institutioner för teknik, ekonomi och pedagogik. Syftet med den andra undersök-
ningen var därför att synliggöra designforskning och kartlägga viktiga aktörer, 
samt att sprida denna information. 

5. Design som tillväxtfaktor 
Under 2005 har SVID stött ITPS med material till deras studie av Design som 
tillväxtfaktor, kallad Design för innovation och tillväxt som publicerades i april. 
Rapporten har fått stor uppmärksamhet och har varit den tredje mest nedladdade 
rapporten från ITPS webbplats under våren och sommaren. 
SVID har fortsatt att stödja ITPS med det uppföljningsuppdrag om nationella de-
signpolicies de erhållit 2006.  

6. Upplevelseaspektens betydelse för näringslivet 
2005 har även stöd lämnats till en studie av Upplevelseaspektens betydelse för 
näringslivet. Den har genomförts av IVA i samarbete med VINNOVA och 
SVID. Ett seminarium på detta tema ägde rum den 1 juni 2005 på IVA med stöd 
även från KK-stiftelsen. En rapport av studien samt en summering av seminariet 
har publicerats. Se http://www.iva.se/templates/Page.aspx?id=1110 
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Bilaga 2: Webbenkäten som sändes ut till 
företag och organisationer 
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Bilaga 3: Webbenkäten som sändes ut till 
designföretagen. 
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    Bilaga 4: 

Sammanställning av fältarbetsaktiviteter för 
de prioriterade projekten 

Företag och anställda i god form 
Inledande heldagsträff med projektledaren i Malmö hösten 2004 
Besök och intervjuer med företrädare för posten och intresserat tillverkningsföre-
tag på posten i Hyllie, maj 2005 
Deltagande i projektträff Skara maj 2005 
Deltagande i projektets referensgruppsmöte i Stockholm juni 2005 
Besök och intervju på brandkåren aug 2005  
Fokusgrupp designer augusti 2005  
Fokusgrupp företagare augusti 2005 inställd  
Intervju CT Term/Alfa Laval augusti 2005  
Studiebesök och intervjuer Konga industrier, september 2005 
Telefoninterju Odd Romell, SAAB Technology april 2006  
Dessutom tillgång till material och iakttagelser via 3 studentuppsatser 

Fordonsleverantörers konkurrenskraft 
Inledande träff med projektledaren och några projektmedarbetare hösten 2004  
Deltagande vid Teknikföretagens utdelning av stora designpriset maj 2005 
Fokusgrupp designer i DM-projektet augusti 2005 
Fokusgrupp företag augusti 2005 
Besök JL Construction i Skara augusti 2005 
Besök HMS Industrial Network i Halmstad augusti 2005  
Besök Elmia i november 2005 och intervjuer med 4 utställande företag 
Intervju och besök Movimento, Göteborg mars 2006 
Dessutom tillgång till material och iakttagelser via 3 studentuppsatser 

Medicinsk och biomedicinsk teknik 
Inledande heldagsträff med projektledaren hösten 2004 
Deltagande i projektträff nr 2 (där samtliga företag deltog) maj 2005  
Deltagande i projektträff nr 3 (där samtliga företag deltog) oktober 2005  
Genomförande av fokusgrupp med designer oktober 2005 
Genomförande av fokusgrupp med företagare oktober 2005 
Deltagande på riksstämman Älvsjö mässcenter nov 2005 där några av företagen 
var utställare i gemensam monter. 
Dessutom tillgång till material och iakttagelser via 2 studentuppsatser 
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Tjänstedesign 
Inledande heldagsträff med projektledaren hösten 2004 
Deltagit i tjänstedesignseminarium i samarbete mellan SVID och Konstfack vå-
ren 2005  
Träff med projektledaren och biträdande projektledaren januari 2006  
Besök SAPA januari 2006 
Deltagit i program Industrializing After Sales Service, AGA april 2006  
Dessutom tillgång till material och iakttagelser via 3 studentuppsatser  

Förpackningsdesign 
Inledande träff 2 dagar med projektledaren och medarbetare hösten 2004 med 
gemensam diskussion kring projektets inriktning och målsättning. 
Besök Stora Enso hösten 2004  
Besök Paper Province hösten 2004 
Besök designworkshop i Östra Nordstan, Göteborg april 2005 
Deltagande i utställning och seminarium på Form i Stockholm juni 2005 
Besök projektmedarbetarna och delar av nätverket september 2005 
Deltagande och genomförande av en handfull korta bandinspelade intervjuer vid 
Packsem nov 2005 
Besök projektet 3 dagar januari 2006 för intervjuer och samtal med projektarbe-
tarna samt olika företagsrepresentanter 
Fokusgrupp januari 2006 med åtta deltagare som representerade såväl designer 
som företag, universitet och offentliga organisationer 

Regionala projekt 
Fokusgrupp med företrädare för olika regionala projekt i Stockholm mars 2006 
 
Utöver de redovisade aktiviteterna har jag haft sporadiska möten och kontakter 
med olika projektledare i en utsträckning som varierat kraftigt. 

Övriga projekt 
För övriga projekt gäller att jag haft en inledande dag tillsammans med projekt-
ledaren samt ett par uppföljande dagar. Dessemellan har jag träffat några av dem 
på projektträffar och genomgångar som jag närvarit vid. Något av projekten (de-
sign för stora och små samhällen samt sommardesignkontoret) har jag också följt 
via studentprojekt. Ambitionen har varit att skaffa mig en uppfattning och kunna 
reflektera kring karaktären på projekten samt att tillsammans med projektledaren 
reflektera över erfarenheterna – samt att göra en konkret uppföljning av de mät-
bara målen. För detta har jag använt min egen enkät samt ekonomiska mått och 
andra uppgifter jag erhållit från SVID. 
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