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Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji bildades 1993 av 
de samiska riksorganisationerna Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR) och Same Ätnam. Kansliet finns 
i Jokkmokk och ordinarie personal består av verkstäl-
lande direktör, tre sameslöjdskonsulenter och en admi-
nistratör. Stiftelsens styrelse består av fem personer och 
verksamheten finansieras av Sametinget och Nämnden 
för Hemslöjdsfrågor.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har som övergripan-
de mål att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och 
samiskt konsthantverk samt att värna om det samiska 
hantverks- och kulturarvet.

Arbetet bedrivs inom tre verksamhetsområden:
Hantverk & Kulturarv
Näring
Marknadsföring & Kommunikation

Ska människor trivas på ett ställe och få utbyte av vår 
omgivande miljö måste man utgå från människans 
synsätt och behov. När design och dess kommunikation 
fungerar som den ska stämmer det budskap som sänds 
med den tolkning mottagaren har av budskapet. En 
förutsättning för att mottagaren ska uppfatta budskapet 
är att budskapet kan tränga igenom informationsbruset 
som finns omkring oss. 

Design har också en stor del i vårt tänkande kring 
hållbarhet. Design är intimt förknippat med hållbar ut-
veckling. Hållbar utveckling1 innebär att agera och ska-
pa ett hållbart samhälle i balans med jordens ekologiska 
system. Hållbar utveckling handlar om livskvalitet – för 
alla – nu och i framtiden. 80 procent av dagens miljö-
påverkan av produkter, tjänster och infrastruktur avgörs 
i designstadiet2. Med det västerländska sättet att leva 
skulle det krävas tre jordklot för att inte alla resurser ska 
sina. Det samiska sättet att leva har av tradition baserats 
på tanken att ”bruka – men inte förbruka”. Med ett liv 
och leverne som mer påminde om det samiska synsättet 

skulle jordens ekologiska system få ökade chanser att 
hamna i balans. Val av material, där samisk design är 
framstående, påverkar alltid miljö, människa, ekonomi 
och kultur på något sätt. Våra mänskliga system måste 
vara i balans med det ekologiska systemet3. Där kan 
samisk design vara ett steg i rätt riktning för att uppnå 
de mål som vi alla borde sträva efter – en balans med 
det ekologiska systemet. 

Sammanfattning
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har som övergripande 
mål att främja, stödja och utveckla samisk slöjd och 
samiskt konsthantverk4, värna om det samiska hant-
verks- och kulturarvet samt strävar efter att verka för 
att samisk slöjd ingår i fler utsmyckningsuppdrag av 
publika, privata och övriga byggnader och miljöer.

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under perioden 
oktober 2013 till mars 2015 arbetat med ett projekt för 
samisk design i offentliga miljöer, benämnt Affärsmodell 
för samisk design. Målet med projektet har varit att ar-
beta fram en gemensam affärsmodell för samisk design i 
offentliga miljöer. Prototyper, skisser och färdiga förslag 
har tagits fram för att åskådliggöra resultatet av arbetet. 
Framtagning av alstren har varit en förutsättning för att 
kunna arbeta med övergripande koncept och gestalta 
dessa. Arbetet har skett med både tänkbara och verkliga 
så kallade case – uppdrag. Ett showroom kunde visas 
efter det att projektet hade slutförts.

Projektet har finansierats av Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling och av Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodji. Projektets budget har varit c:a 1 mkr.

       
Projektet har haft en styrgrupp, projektgrupp med duo-
járat samt en projektledare som lett arbetet. I projekt-
gruppen har duojárat – aktiva slöjdare, designers och 
hantverkare – ingått som med gemensamma krafter 
både har tagit fram exempel på produkter och arbetat 
fram affärsmodellen. 

Inledning

1

1 Hållbar utveckling brukar belysa strävan att främja välmå-
ende miljö, människa, ekonomi och kultur.

2 Thakara, J. (2006). In the Bubble - design in a complex 
world. Massachusetts: First MIT Press.

3 På Hållbarhetsguiden, www.hallbarhetsguiden, finns det 
goda exempel på produkter, tjänster och system där just design 
används som verktyg för hållbar utveckling.

4 Sameslöjd, samisk slöjd och samiskt konsthantverk benämns 
även Sámi duodji.
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En slutsats i projektet är att det ekonomiska- och 
affärsmässiga systemet måste ses över för att samisk 
design ska kunna utvecklas och få en större utbredning. 
Vår framtagna guide till en affärsmodell och konkreta 
exempel är ett embryo till framtida arbete. Det krävs 
en ständig översyn, anpassning och utveckling av de 
affärsmodeller som för närvarande finns. Det har inte 
varit möjligt att ta fram en enhetlig affärsmodell för 
samtliga företag, verksamheter, kunder, områden och 
inriktningar varvid vi istället fokuserade på att ta fram 
en överskådlig guide samt exempel baserade på ett urval 
av de framtagna designförslagen.

I skriften lyfts tankar kring en affärsmodell för sa-
misk design i offentlig/publik miljö fram. Det finns en 
distinktion mellan offentlig och publik miljö. I publik 
miljö ingår även platser, byggnader och områden som 
inte direkt är knutna till offentlig verksamhet, men där 
många personer kan ta del av innehållet. Som exempel 
kan nämnas hotell, restauranger, köpcentra och privata 
träningsanläggningar. För enkelhetens skull används 
endast begreppet offentlig miljö och får omfatta även 
publik miljö. Begreppet offentlig miljö är det mest 
vedertagna och används i huvudsak i vardagliga sam-
manhang. 

Jokkmokk 2015-03-10

Mattias Berglund   
Projektledare    

Mari-Ann Nutti
Hoavda/Verkställande direktör
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji  

Rapportens disposition

Rapporten är uppdelad i sju delar. I del 1 beskrivs äm-
nesområdet och projektets övergripande sammanfatt-
ning. I del 2 framgår projektets bakgrund och arbets-
sätt. I del 3 finns projektbeskrivning och i del 4 beskrivs 
hur projektet har genomförts. Del 5 handlar om 
projektets resultat och måluppfyllnad. Del 6 avslutar 
rapporten med slutsats.

Avgränsning

Projektet har fokuserat på att arbeta med frågor som rör 
företag som arbetar eller vill arbeta med kunder inom 
offentlig miljö. I begreppet offentlig miljö innefattas 
även andra publika miljöer där vanliga offentliga verk-
samheter kompletteras med privat aktörer.

Metod

Projektet har bestått av två parallella processer som 
interagerat med varandra:

•	Arbete med att ta fram skisser prototyper och pro-
dukter som lämpar sig för offentlig miljö.

•	Framtagning av en guide för affärsmodell som kan 
vägleda en entreprenör att arbeta med produkter och 
tjänster. Som komplement finns även ett koncept 
företag och organisationer som vill agera som mellan-
hand mellan kund och leverantör.

Projektet har tagit hjälp av konsulter inom utställnings-
produktion, affärsmodellering, arkitektur, layout och 
foto. 

Bakgrund

2
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Bildkollage 1: Koncept till utsmyckning av busshållsplatser 
gjord av Ann-Margit Svonni och Laila Idivuoma.
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Syfte med projektet – 
problemdiskussion 
Det finns intressanta beröringspunkter mellan kultur 
och näring – en stor del av det kulturella och konst-
närliga skapandet utförs av entreprenörer och därmed 
borde det också tydligare uppmärksammas och orga-
niseras. Idéer till nya produkter och tjänster föds ofta 
hos små aktörer, men ibland behövs det mer muskler för 
att genomföra dem – och det finns ett behov av någon 
som får dem att mötas. Tidigare fanns det ingen samlad 
kunskap kring innovativ, branschöverskridande samver-
kan och affärsmodell inom området samisk design för 
offentlig miljö. 

För att samisk design ska kunna utvecklas och få 
en större utbredning i det offentliga rummet måste 
det ekonomiska systemet också ses över. Där krävs en 
översyn och utveckling av de affärsmodeller som för 
närvarande finns.

Projektet hade som syfte att utveckla ett nytt affärs-
område inom samisk design för offentlig miljö. Offent-
lig design kan vara både design för offentliga verksam-
heter som ägs av det offentliga och av det privata. Vi 
valde att inkludera både offentlig verksamhet och privat 
verksamhet i begreppet offentlig miljö. Den offentliga 
verksamheten har förpliktelse att tjäna sin publik och 
användare medan privata aktörer ser design som en af-
färsmöjlighet.

Produkterna skall ha en hållbarhetsfokus och uppfylla 
kvalitetskriterier, med förankring i, och med största 
respekt för det samiska kulturarvet utifrån ett urfolks-
perspektiv. 

Projektets mål
Det finns många olika affärsmodeller på marknaden, 
hjulet behöver inte uppfinnas helt på nytt. Men mo-
dellerna behövde ses över. Syftet med projektet var att 
finna en affärsmodell för samisk design. Målgruppen 
var därmed duojárat – samiska hantverkare, slöjdare 
och designers – i hela Sápmi. Ambitionen var att 
entreprenörer efter projektets slut, dels ska ha grunden 
till en kommersiell affärsmodell och dels ha en guide 
hur de själva kan arbeta vidare inom detta område – 
smycka det offentliga rummet. Affärsmodellen och dess 
hjälptexter skulle kunna ligga till grund för det fortsatta 
arbetet för de enskilda entreprenörerna.

Den slutliga affärsmodellen skulle syfta till att ge väg-
ledning till samiska designers så att dessa kan dra nytta 
av de samlade kunskaperna som erhållits i projektet. 
Detta för att både öka och utveckla försäljningen till 
kunder inom publik miljö. Affärsmodellen skulle vara 
fri att användas för målgruppen och skulle anpassas till 
det egna företaget innan en implementering kan ske. 

Mätbara mål

Fyra mätbara mål togs fram inför projektet:

1. En ny affärsmodell – Samisk design för offentlig miljö 
har tagits fram

2. Tio nya produkter inom affärsområdet skapats

3. Minst fyra samiska slöjdföretag engageras

4. Ett nytt nätverk för samiska företagare inom design 
för offentlig miljö etableras

Horisontella kriterier

Hållbar utveckling har tre dimensioner: den ekono-
miska, den sociala och den miljömässiga.  De hori-
sontella kriterier, som anges för de regionala struktur-
fondsprogrammen, ska verka för hållbar utveckling i 
regioner och nationellt. Jämställdhet mellan kvinnor 
och män, mångfald och integration samt miljömässigt 
hållbar utveckling anges i samtliga regionala struktur-
fondsprogram som horisontella kriterier. De horison-
tella kriterierna i projekten ska stimulera det regionala 
tillväxtarbetet och gynna enskilda individer, företag och 
andra organisationer. Genom dem kan utvecklingen i 
företagen gynnas och leda till nya innovativa produkter, 
tjänster, processer och miljöer. 

Projektbeskrivning

3
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I EU:s strategi för hållbar utveckling pekas ett flertal ut-
maningar ut som aktuella för Europa och Sverige. Det 
handlar bland annat om klimatförändringar och ren 
energi, hållbara transporter, folkhälsa, social integra-
tion, demografi och migration samt globala utmaningar 
när det gäller fattigdom och hållbar utveckling. I detta 
projekt togs fyra horisontella kriterier fram avseende 
miljöarbete.

Miljö

1. Mätbara miljömål inom projektet 

Framtagande av produkter som är miljövänliga

2. Aktiviteter med miljö i fokus

Kravspecifikationen omfattar även ett långsiktigt håll-
barhetsfokus

3. Projektresultatets påverkan på miljö

Kravspecifikationen ställer miljökrav på slutproduk-
terna

4. Hur kommer projektet att vara till nytta för 
miljön?

En publik miljö där även inredningen har miljöfokus

Projektets målgrupp

Målgruppen i projektet var duojárat i hela Sápmi som 
vill nå en ny marknad. Ambitionen var att dessa, efter 
projektets slut, ska dels ha grunden till en kommersiell 
affärsmodell och dels ha en handlingsplan hur de själva 
kan arbeta vidare inom detta område – offentlig miljö.

Projektet har genomförts under perioden oktober 2013 
till mars 2015. Utvärdering av arbetssättet har skett 
löpande. Rekvisitionen skulle vara inlämnad i juni 2015. 

Deltagare i projektet

Projektet har haft en styrgrupp, projektgrupp samt en 
projektledare som lett arbetet. I projektgruppen har 
duojárat – aktiva slöjdare, designers och hantverkare 
– ingått som med gemensamma krafter både har tagit 
fram exempel på produkter och arbetat fram affärs-
modellguiden. 

Projektägare: Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji

Projektledare: Mattias Berglund /Sámi Duodji/

Ekonomifunktion: Katrin Lantto och Gun-Britt 
Hulkkonen /Sámi Duodji/

Styrgrupp: Lena Viltok /Lena Viltok Design/
Christina Kuhmunen /Sámi Duodji/ 
Maj-Britt Kolehmainen /Jokkmokks Redovisning AB/ 

Projektdeltagarna som varit med från början till slut:

Ann-Margit Svonni

Birgitta Ricklund

Karolina Sevä

Laila Idivuoma

Lena Sandberg Johansson

Max Lundström

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji tackar även de projekt-
deltagare och andra aktörer som deltagit under delar 
av projektets tid. Alla synpunkter och allt arbete som 
redovisats har tillkommit tack vare alla medverkande. 
Projektmedarbetarna har tillsammans upparbetat när-
mare 700 arbetstimmar i detta projekt. 

Genomförande av 
projektet

4
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Samarbetspartners i projektet

I projekter har ett antal samarbetspartners funnits som 
alla på sitt sätt har bidragit till projektets framgång så-
som Nolia AB, Brandwork AB, Murman arkitekter AB, 
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Jokkmokks 
kommun mfl.

Sekretess

Genom utvecklingsarbetet och idéutbytet samlas inom 
projektgruppen ett kunnande, som är frukten av ett 
engagerat samarbete mellan projektägaren, styrgrupp, 
projektgrupp och personal på alla nivåer. Kunnandet 
utgör en av projektets värdefullaste tillgångar så länge 
det inte vinner spridning hos obehöriga. Detta gäller 
även kunnande som erhållits genom avtal eller sam-

Figur 1  Projektorganisation
Relationsschemat ovan visar på vilket sätt projektet var organiserat och hur informations- och beslutsflödet såg ut.

arbete med partners. I fråga om sådant kunnande, 
som projektet överlåter eller förvärvar, gäller dessutom 
regelmässigt att garantier måste ställas för att det inte 
når vidare spridning.  Samtliga personer i projektet som 
tagit del av potentiella affärsmöjligheter och idéer har 
skrivit på en sekretessförbindelse. Detta avtal syftar 
att säkra att otillbörlig information inte sprids utanför 
projektet och att erhållen information och kunskap inte 
används på ett otillåtet sätt utanför projektets ramar. 
Avtalen ska skydda både projektägaren och samtliga 
medverkade projektdeltagare.

Av den anledningen framställs inte direkta affärshem-
ligheter och koncept som framkommit under arbetets 
gång med hänsyn till idébärarens egna verksamhet.
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Aktiviteter i projektet
Förutom arbete med koncept, skisser, prototyper och 
affärsmodell har ett antal övergripande aktiviteter ge-
nomförts i syfte att kvalitetssäkra arbetet och synliggöra 
projektet på lämpligt sätt.

Kommunikationsstrategi
En kommunikationsstrategi och kommunikationsplan 
har tagits fram i syfte att på ett systematiserat sätt 
arbeta med kommunikation och information i projek-
tet. I strategin fanns kärnvärden, målgrupp, plan och 
grafisk profil beskrivna. 

Denna strategi beskrev hur personer involverade i 
projektet Affärsmodell för samisk design skulle kommu-
nicera och vilka värden som skulle lyftas fram. Målet 
för kommunikationen var att skapa intresse för området 
offentlig design och öka möjligheten för samiska aktörer 
att agera på den marknaden. I denna process var våra 
kärnvärden nyckelelement. 

Kärnvärden

En gemensam utgångspunkt ger tydlig kommunika-
tion. När alla utgår ifrån samma grund ökar möjlighe-
terna att skapa en tydlig, intressant och attraktiv bild 
av samisk offentlig design. Vi som är representanter och 
ambassadörer för projektet måste särskilt bekräfta den 
bilden. 

Tre kärnvärden togs fram. Dessa fungerade som ett 
verktyg i den externa- och interna kommunikationen 
och hjälpte oss att utveckla affärsområdet. Dessa värden 
är tydliga, förtroendeingivande och kommunicerade 
våra värderingar. Grunden för kommunikationen var de 
framtagna kärnvärdena:

•	Tradition: Värnar om den samiska kulturen och dess 
uttryckssätt

•	Affärsmässighet: Framtagande av design sker på af-
färsmässiga villkor och på ett proffsigt sätt

•	Utveckling: Belysa att ett nytt grepp har tagits och 
att en nysatsning sker inom området

Kärnvärdena användes likt en kompass när vi beskrev 
vår verksamhet. Detta för att tala samma språk och hål-
la en tydlig riktning. För att bilden skulle bli trovärdig 
krävdes det att det vi sade och lovade stämde överens 
med den faktiska upplevelsen av det som erbjöds.  

Målgrupp

Vi ville nå ut till så många som möjligt. Men försöker 
vi tala med alla så når vi ingen. Att välja bort är en 
förutsättning för att kunna vara relevanta, intressanta 
och nå fram. Genom att specialisera målgruppen blir 
varumärket konkurrenskraftigt. 

Tre målgrupper identifierades i projektet:

A. Duojárat

B. Offentliga och privata aktörer (dvs. potentiella 
kunder)

C. Media

En grundläggande förståelse kan bara uppnås genom att 
aktivt lära känna sin målgrupp och sätta sig in i deras 
perspektiv på djupet. Detta kan göras genom att analy-
sera målgruppens behov, krav, förväntningar, livsstilar, 
attityder och begränsningar. För att kunna tydliggöra 
målgruppen kan ett antal kontrollfrågor ställas:

1. Vilken bild har målgruppen av duodji och offent-
liga miljöer?

2. Var hittar målgruppen information om duodji och 
offentlig utsmyckning?

3. Varför har målgruppen sökt sig till duodji?

4. Vilken målgrupp riskerar vi att missa när vi väljer 
en målgrupp framför en annan?

Eftersom målgrupperna var olika krävdes det att kom-
munikationen riktades till respektive målgrupp. Tonali-
tet handlar om hur vi uttrycker oss. Hur vi säger något. 
Inte vad vi säger. Att det hänger ihop med budskapet. 
Ordval, bilder, design, bidrar alla till intrycket. Projek-
tets tonalitet vägleds av våra kärnvärden.

Vår unika kommunikationsstrategi byggde på fråge-
ställningarna:

 - Vad gör projektet?

 - För vem gör vi detta?

 - Varför gör vi detta?

 - Var bedrivs projektet?

 - Vilka finns inom projektet?

 - Vem kontaktar man?
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Bildkollage 2: Rondellutsmyckning av Max Lundström. 
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Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen beskriver de informationsin-
satser som skulle utföras i projektets regi. Genom att 
utarbeta en kommunikationsplan försäkrade vi oss om 
att den information vi planerade var genomtänkt och 
i linje med strategiska mål och upprättad kommuni-
kationsstrategi. I kommunikationsplanen ingick både 
marknadsföring och mediala uppgifter. 

 
Milstolpe Färdigställt Notering

1. Samiska hantverkare engageras 2013-12-16 2013-12-16
Utskick/kommunicering - 2013-11-12
Inhämtning intresse - 2013-11-29
Utse arbetsgrupper - 2014-01-15

2. Fastställt koncept på prototyper/skisser på inredning 2014-05-30 2015-02-25
Förslag - 2014-06-27
Diskussion/dialog - 2014-06-27
Justering - 2015-02-25

3. Affärsmodell fastställd 2014-08-29 2015-02-23
Stomrubriker fastställda - 2015-02-24
Insamling underlag och fakta - 2015-01-13
Utkast affärsmodell - 2015-02-13
Justering utkast - 2015-02-19

4. Färdiga produkter till showroom 2014-09-30
Beslut/val av produkter - 2015-01-13
Materialinhämtning - - Löpande t.o.m. slutdatum
Produktion - 2015-03-06
Leverans - 2015-03-10

5. Showroom öppnas 2014-10-03 Juni 2015 Efter projekttid
Disposition/upplägg - -
Producering/upprättande - -
Annonsering - -

6. Handlingsplan/guide 2014-10-03 2015-03-10
Insamlande av material/fakta - 2015-01-13
Skrivning guide - 2015-03-05
Utkast - 2015-02-03
Justering - 2015-02-13
Tryck - 2015-03-06

Milstolpeplan

En milstolpeplan skapades för att få tydliga avstäm-
ningspunkter. En milstolpe är egentligen inget mer av-
ancerat än en signal att projektet kommit en bit på väg. 
Med hjälp av milstolpar kunde vi grovt följa projektets 
utveckling och få en uppfattning om vad som är gjort 
och vad som återstår. Ett annat sätt att se på en mil-
stolpe är att kalla den ett delmål. Sju stycken milstolpar 
togs fram.
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7. Slutrapport 2014-12-15 2015-03-10
Skrivning - 2015-02-25
Utkast - 2015-02-26
Revidering - 2015-03-06
Tryck - 2015-03-10

Till höger och nedan:
Foto 1  Workshop affärsplanering.
Foto 2  Nyckelord från workshop 
som beskriver vår syn på duodji.
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Utdrag av genomförda aktiviteter

 - Identifiering och val av 17 hantverkare

 - 11 projektmöten samt flertalet mindre arbetsgruppsmöten (2013-12-16, 2014-01-08, 2014-01-14, 2014-01-15, 
2014-02-21, 2014-02-26, 2014-06-15, 2014-06-27, 2014-09-19, 2014-10-07, 2015-01-12/13) har genomförts

 - Föreläsning med Hans Murman om offentlig design

 - 3 styrgruppsmöten (2013-09-09, 2013-09-30, 2013-12-19, 2015-02-26)

 - 4 rapporter till styrgruppen (2013-11-12, 2013-12-19, 2014-06-27, 2014-11-25)

 - Workshop med Brandwork AB för att ta fram grunder till en affärsmodellsguide

 - Utställningsproduktion

 - Besök arkitektkontor

 - Möte med Trafikverket

 - Konferens om kulturella och kreativa näringar (KKN)

 - Skapa förslag i form av prototyper/skisser på produkter

 - Utvecklande av affärsmodell i samverkan med deltagarna

 - Möten med aktörer inom offentlig verksamhet

 - Dialog med kommuner och andra offentliga verksamheter om möjligheter och uppdrag

 - Studie av befintlig samisk offentlig design

 - Redovisning av affärsmodellen Samisk design för offentlig miljö

 - Utvärdering och slutrapport

 - Samarbete med Designhögskolan i Umeå. Framtagning av förpackningsdesign

 - Arbete med Jokkmokk kommuns gestaltningsprogram

 - Framtagning av koncept Slöjdagent

 - Möte med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare med anledning av gestaltning och stadsomvandling

 - Löpande redovisning till styrgrupp och projektägarens styrelse

 - Spridning av projektets resultat

 - Resultatredovisning även i form av utställning av valda produkter i Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji galleri

 - Delrekvisition (2014-12-23)

 - Administration och slutrekvisition

Svårigheter och hinder i projektet

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji skickade in projektan-
sökan till Sametinget 2012-09-16 med förhoppningen 
om att ett projekt kunde påbörjas senare under året. 
Efter diverse förtydliganden beslutade Same tinget 
2013-06-18 om finansiering med 80%. Projektets 
budget fastslog till 1.081.814 kr. Under resans gång hade 
de ursprungliga idébärarna valt att avsluta sitt enga-
gemang. Styrgruppen beslutade att fortsätta projektet 
och anställde en projektledare på deltid från och med 
oktober 2013. Den utdragna processen medförde att 
den ursprungliga projekttiden blev avsevärd förse-

nad. Projektledaren ansökte om förlängd projekttid 
2013-11-19 med önskan om att få slutföra projektet först 
2014-12-31. Det ursprungliga slutdatumet var bestämt 
till 2013-12-31. I samband med detta ändrades också 
projektnamnet till Affärsmodell för samisk design istället 
för det tidigare Samisk design för offentlig miljö. Syftet 
var att tydligare betona vikten av koppling till närings-
livet och affärsmöjligheterna. Ytterligare en ansökan om 
projektförlängning skickades 2014-11-15 med önskan om 
att förlänga projektet till 2015-03-31 med anledning att 
nya idéer framkommit och tid behövdes för att skriva 
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slutrapport och arbete med projektets rekvisitioner. Pro-
jektet fick muntligt godkännande, men i det formella 
beslutet medgavs bara en förlängning till 2015-03-10. 
Beskedet kom 2015-02-17.

Projektbudgeten medgav bara en deltidsanställning av 
projektledare vilket har sina nackdelar. Det blir svå-
rare att få ett kontinuerligt arbete och få den progress i 
projektet som krävs. Det gör det också svårt att löpande 
kunna engagera och följa upp arbetet som projektmed-
arbetarna gör. 

På de projektmöten som har planerats har inte alla 
deltagare kunnat närvara samtidigt. Det har försvårat 
arbetet och minskat möjligheten att gemensamt disku-
tera idéer och tankar.

Ett projekt som till stor del vilar på kreativa processer 
behöver en lång projekttid. Vi hade svårighet att kom-
ma fram till idéer och koncept i början av projektet, 
vilket gjorde hela arbetet baktungt. Under sista delen av 
projektets tid genomfördes en stor del av arbetet. Det 
blev extra kännbart eftersom vi levde i tron att kunna 
arbeta i projektet hela mars 2015. Planerat showroom/
utställning kunde inte genomföras inom projektets tid. 
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji anordnade detta i egen 
regi utanför projektets ram.

Spridning av projektets resultat

Att utarbeta en guide som kan användas i det fortsatta 
företagsutvecklingsarbetet för samiska slöjdföretagare 
innebär gemensam nytta för duojárat, Sameslöjdstif-
telsen Sámi Duodji, offentliga och privata aktörer samt 
besökare. Den guide för affärsmodell som tagits fram 
får fritt användas och spridas. I guiden finns både 
beskrivande text, möjlighet att arbeta med eget koncept 
samt exempel på redan färdiga affärsmodeller. Model-
len finns i både digital och tryckt form. Det showroom 
som efter projektet öppnades är mobilt och kan visas på 
andra ställen.

Resultatspridning sker även via slutrapport och vis-
ning av de nya produkterna i form av utställning av 
valda produkter efter projektets slut i Sameslöjdstiftel-
sens Sámi Duodji galleri samt när Sameslöjdstiftelsen 
Sámi Duodji använder affärsmodellen i sitt arbete med 
näringsutveckling inom duodji.

Resultat som skapades i projektet

Projektet nådde till stora delar de mål som sattes upp.

Affärsmodell

Målet var från början att ta fram en enhetlig affärsmo-
dell. Men det visade sig inte vara möjligt. Alltför många 
parametrar måste beaktas hos det enskilda företaget, 
kunden och marknaden. En affärsmodellsguide togs 
istället fram av projektets medarbetare i samarbete 
med Brandwork AB. Guiden är på knappt 40 sidor och 
kan kortfattat beskrivas som en förklaring över hur en 
verksamhet skapar och levererar värde till kunden samt 
hur man genererar intäkter från detta. Den fram-
tagna guiden utgår från Business Model Canvas – ett 
verktyg som gör det lätt för den enskilde att kartlägga 
och beskriva en tänkt affärsmodell, steg för steg i nio 
block. Studier har också gjorts av OPM – Organisk 
processmetod, vilket är en ny metod som är utvecklad 
av Transit kulturinkubator. Guiden är tänkt att fungera 
som stöd när duojárat ska arbeta med sin egen affärsut-
veckling och affärsplanering.

Fyra exempel på canvas presenteras i guiden. Dessa 
exempel kan fungera som inspiration och som vägled-
ning i den egna verksamheten för duojárat.

Arbetet med affärsmodellen har också genererat 
intern kunskap om arbetssätt och duojárat och Same-
slöjdstiftelsens Sámi Duodji del i arbetet med offentlig 
miljö.

Projektets måluppfyllnad

5

Till höger:
Figur 2  Den färdiga mallen och guiden
Figur 3  Business Model Canvas 
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Bildkollage 3: Koncept till bänk som lämpar sig i 
offentliga miljöer gjord av Birgitta Ricklund. 
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Showroom

Målet var att kunna presentera en utställning/show-
room med koncept och prototyper. Detta kunde inte 
ske under projektets tid utan genomförs under juni 
månad.

Nya nätverk

Nya nätverk och arbetsgrupper har skapats under pro-
jektets genomförande. Duojárat har träffats och disku-
terat idéer utanför den egna genren.

Måluppfyllelse

Mätbara mål

Mål Uppfyllelse
En ny affärsmodell – Samisk design för offentlig miljö 
har tagits fram

Uppfyllt: Guide framtagen. Även en modell för slöjd-
agent framtagen.

Tio nya produkter inom affärsområdet skapats Delvis uppfyllt: 4 produktkoncept är framtagna och 
presenterade i guiden. Ytterligare exempel finns, vilka 
inte utvecklats i guiden.

Minst fyra samiska slöjdföretag engageras Uppfyllt: 6 samiska slöjdföretag har slutfört projektet.
Ett nytt nätverk för samiska företagare inom design för 
offentlig miljö etableras

Uppfyllt: 3 arbetsgrupper är skapade. Affärsområdet 
har aktualiserats.

 

Horisontella kriterier

Miljö

Mål Uppfyllelse
Mätbara miljömål inom projektet
Framtagande av produkter som är miljövänliga.

Delvis uppfyllt: Utgångspunkten har varit att använda 
material från naturen. I framtagna exempel finns även 
moderna material.

Aktiviteter med miljö i fokus
Kravspecifikationen omfattar även ett långsiktigt håll-
barhetsfokus. 

Delvis uppfyllt.

Projektresultatets påverkan på miljö
Kravspecifikationen ställer miljökrav på slutproduk-
terna.

Delvis uppfyllt.

Hur kommer projektet att vara till nytta för miljön?
En publik miljö där även inredningen har miljöfokus.

Delvis uppfyllt.

 

Skisser, prototyper och alster

I projektet har koncept tagits fram för:

 - Utsmyckning av busshållsplatser

 - Rondellkonst

 - Flygplatsbänk

 - Samiska trämönster

Dessutom har idéer genererats som ytterligare kan bidra 
till att nya produkter och idéer snart når marknaden.
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Projektets övriga resultat

Det har varit värdefullt att diskutera offentlig design 
med både offentliga och privata aktörer. Det har visat 
sig att det finns ett stort intresse hos potentiella köpare. 
Men det finns lika stor okunskap. Ett kunskapsgap 
mellan kunder och leverantörer har visat sig. Detta gap 
kan minskas genom en ny funktion som vi kallar Slöj-
dagent. Ett koncept för detta affärsområde är framtaget. 
Agentens huvudsakliga uppgift vore att agera förmed-
lare mellan småföretagaren och inköparen och därmed 
möjliggöra affärer mellan dem. Slöjdagenten besitter 
kunskap i affärsprocesser och har ett brett nätverk av 
och goda kontakter med både inköpare av design för of-
fentlig miljö och med duojárat. Slöjdagentens funktion 
är att sätta dessa två nätverk i kontakt med varandra 
och möjliggöra affärer dem emellan. Genom slöjda-
gentens medverkan säkerställes även att den samiska 
designen som finns i offentlig miljö är äkta. Två tänkta 
affärsmodeller är framtagna: i det första konceptet 
fungerar slöjdagenten som säljkonsult till slöjdarna och 
i det andra säljer slöjdagenten slöjd till slöjdköparna och 
har duojárat som underleverantörer. 

Arbetet med offentlig design har på ett tydligare 
sätt aktualiserats hos slöjdarna. Det är många som är 
genuint intresserade av att sälja till det offentliga – men 
få har muskler eller kunskap att göra det på egen hand. 
Det har tidigare saknats ett forum för samisk offentlig 
design. Kanske projektets medarbetare och projektägare 
i framtiden tydligare kan ta denna roll.

Affärsmodellen kan appliceras på andra områden inom 
samiska näringar där samverkan och synergieffekter 
eftersträvas.

Projektets slutprodukter blir förebilder för vad samisk 
designsamverkan kan leda till och som syns i det pu-
blika rummet.

Fortsatt arbete

Konceptet för Slöjdagenten kan leva vidare i befintlig 
verksamhet eller brytas ut för att bli en egen tjänst eller 
funktion i annan regi.

Projektet har bidragit till att synliggöra detta affärs-
område och har för slöjdarnas del inneburit att nytt 
material i form av en guide har tagits fram. Offentliga 
aktörer har visat ett stort intresse och Sameslöjdstiftel-
sen Sámi Duodji har kommit till insikt om att duojárat 
många gånger behöver hjälp och vägledning för att bli 
lyckosamma med detta affärsområde.

Arbetet med offentlig design har bara påbörjats och 
projektets framgång kan vara en god grund för framtida 
arbete.

Avslutning

6
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Bildkollage 4: Inomhusmiljö med samiska mönster 
skurna i trä gjord av Lena Sandberg Johansson 
och Karolina Sevä.
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