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1. Bakgrund 
UNGATIO är en ideell förening som årligen erbjuder elever i åk 2 på gymnasiet en praktik i produktutveckling 
och industridesign. Ungdomar som kommer från västra Östergötland (Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm 
och Mjölby) erbjuds söka under våren och praktiken pågår under två veckor på sommaren med början direkt 
efter midsommar. Verksamheten startade 2010 och är den enda organiserade form av design för unga utanför 
universiteten som vi känner till från regionen idag. 
 
Sedan starten 2010 har vi fått positiv feedback från politiker och företagare. Från årliga, skriftliga utvärderingar 
som eleverna får göra, har vi sett att konceptet är användbart för de gymnasieelever som deltar; de får en 
praktisk erfarenhet av hur man arbetar med designprocessen i produkt- och tjänsteutveckling. Eleverna gör 
studiebesök hos våra leverantörer som alltid är lokala industrier. De får öva presentationer av sina idéer för 
uppdragsgivarna och de gör en större slutpresentation inför ett 70-tal personer ur UNGATIOs nätverk.  
Vi har dessutom följt upp elever som gått vidare i sin utbildning inom området design, formgivning eller 
produktutveckling, och sett att UNGATIO hade en avgörande betydelse för dem. 
 
Synergierna som skapas genom UNGATIO är mycket uppskattade och användbara för alla iblandande parter. 
Här följer ett axplock av den feedback vi fått från kommuner, företag och elever genom åren: 
 
 
”UNGATIO var startskottet för att jag började fundera på att jobba med produktutveckling och design. Det har verkligen varit 
en dröm och det var mycket givande att får prova på en sommar och känna efter om det var åt den riktningen jag verkligen ville. 
UNGATIO var en upplevelse som gav mig både självförtroende och insikt om vad branschen hade att ge. Att få jobba med design 
mot riktiga företag har varit en bra erfarenhet som jag drar nytta av i de projekt vi gör på Umeå Designhögskola idag.” 

    
Linnea Berggren, elev 2013 

 
”Det som betydde mest var mötet med människor som trodde på mina idéer, trots min unga ålder. Det var roligt att få se hela 
designprocessen, att uppleva något jag ritat gå från skissade idéer på papper, via framställning i fabrik till färdig produkt. Jag har 
hänvisat till UNGATIO på mina meritförteckningar och visat produkter i ansökningar till olika skolor. Efter UNGATIO 
fortsatte jag mina designstudier på HDK i Göteborg (Högskolan för Design och Konsthantverk). 

Elin Hesselstrand 2012 
 
 
”Utmanande, lärorikt, kul, intensivt, bäst, möjligheter, nytänkande, spännande framtid, kreativitet” 

 
Värdeord som eleverna angett i utvärderingen efter praktiken 

 
 
”Tack för väl genomförd presentation av UNGATIO idag, det är imponerande vad ni har åstadkommit på två veckor. Det visar 
vilka möjligheter det finns i att få ner utvecklingstider i industrin och det ger också prov på er förmåga att driva projekt.  

      
Carl Gindahl, VD Holms Industri AB 

 
 
”UNGATIO stärker kommunens arbete med entreprenörskap och kreativitet hos unga och har en jämn och hög kvalitet. 
Värdefullt är att föreningen samverkar med lokala företag vid produktion och bidrar därmed till synergier mellan kommun och 
företag i Motala.” 

 
Jan Holmberg, utvecklingschef Motala kommun 
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2. Sammanfattning 
 
Man får ställa sig frågan vad som är hönan och vad som är ägget, när man startar en ny verksamhet som inte 
tidigare existerat.  
När föreningen registrerades 2010, fanns inget att visa upp – verksamheten startades som ett försök som föll 
tillräckligt väl ut för att motivera ytterligare ett år, som också det kunde ses som ett test. Efter 3-4 år, verkade 
intresset från elever, företag och kommuner vara så stort, och nyttan var så påvisbar, att vi såg möjligheten att 
permanenta UNGATIO.  
Sedan starten har konceptet förbättrats och förfinats, och dessutom rönt intresse på andra håll i Östergötland 
och i andra län (Örebro län t ex), att det har funnits anledning att se på hur man skulle kunna skala konceptet 
till andra platser.  
 
Projektet Skala UNGATIO har i första hand syftat till att undersöka hur en organisation kan tänkas se ut om 
verksamheten ska finnas på andra orter än de som nu täcks in (västra Östergötland – Vadstena, Mjölby, Motala, 
Boxholm, Ödeshög).  
En annan ingång hade varit att först göra en marknadsundersökning, för att ta reda på om intresse för 
UNGATIO finns i andra delar av länet. En grundlig marknadsundersökning kan väcka intresse för det 
undersökta och många gånger samtidigt vara marknadsförande.  
Om vi startat med en marknadsundersökning, hade vi inte haft möjlighet att fånga upp eventuellt intresse från 
andra platser i länet – då det inte hade funnits en genomarbetad tanke kring organisationen. 
 
Vi har intervjuat företrädare för olika organisationer, för att skaffa ett underlag att inspireras av, och vi har 
arbetat internt i styrelsen för att renodla det vi erbjuder, till vilka vi vänder oss och vad vi har av kompetens.  
 
Det har resulterat i en skiss på hur en framtida organisation kan se ut vid skalning, även om det finns 
knäckfrågor, däribland hur man löser en stabil finansiering av verksamheten. 
 
 
 
3. Syfte 
 
Syftet med Skala UNGATIO har varit att se om nyttan kan spridas till fler platser i länet, och hur det i så fall 
kommer att påverka organisationen. Hur ser steget ut från liten lokal förening med en marknad, till ett skalbart 
projekt som kan tillämpas på fler platser? Hur överför man kunskap och säkrar kompetens som är nödvändig? 
Hur löser man finansieringen? Det är de huvudfrågor som vi har arbetat med. 
	
4. Mål 
 
Målet med har varit att ta fram en skiss på en organisations- och finansieringsmodell som en möjlighet vid 
eventuell skalning av konceptet.  
	
5. Metod 
 
Vi har intervjuat företrädare för olika organisationer som har gjort resan från lokal förening till läns- eller 
rikstäckande organisation. På så sätt kan vi se vilka möjligheter det finns att kombinera det bästa av flera världar 
för att nå en optimal form för just UNGATIO, i det fall det finns intresse att starta upp på fler platser. (6.1) 
Det har utmynnat i en skiss till hur en framtida organisation kan se ut. (6.5)  
Under intervjuerna, har vi dessutom fått förslag på personer (Linköpingsområdet) att kontakta framöver ifall vi 
ska göra en marknadsundersökning, och samtidigt fått annan viktig input. 
Utöver intervjuerna har styrelsen arbetat aktivt med interna frågor som är viktiga att få på plats vid en eventuell 
skalning, t ex:  
Hur ser vår affärsmodell ut? (6.2)  
Hur skapar man intressanta uppdrag för eleverna, som samtidigt balanserar arbetet under de två 
praktikveckorna för både elever och handledare, samtidigt som uppdragen ger tillräckligt med intäkter till 
föreningens overheadkostnader? (6.3) 
Vad behöver överföras av kunskap vid en skalning? (6.7) 
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6. Resultat 
 
6.1 Interjuver 
 
Intervjuerna har haft som främsta syfte att kartlägga och finna inspiration hos olika organisationsformer och att 
söka nya kontaktytor för framtiden. Här följer korta sammanfattningar av intervjuerna: 
 
Mia Hasselgren, Skill och lokal processledare på Teknikcollege 
Teknikcollege är en samverkansplattform när det gäller kompetensförsörjning för svensk industri och 
initierades av Industrirådet 2004. Teknikcollege samverkar med Skill, som ägs av industriföretagen i 
Östergötland. Skill ska i första hand kartlägga industrins behov av kompetens och försörja densamma med 
kompetens. Organisationen har regionala styrgrupper som består av representanter från lokala styrgrupper, 
processledare, Teknikföretagen, IF Metall LiU, Region Östergötland och riksdagspolitiker. Som stödfunktioner 
finns en operativ grupp (rektorer), en arbetsgrupp som säkrar kvalitet och en processledare (Skill) som svarar 
mot centralkansliet. Därtill finns lokala styrgrupper med flera programråd. 
  
Christer Elderud, pressfotografernas klubb 
Pressfotografernas Klubb, PFK, är en yrkes- och intresseförening för pressfotografer och andra bildjournalister 
som grundades 1930. Har en central förening med 8 distriktsföreningar. Medlemsintäkterna betalas till den 
centrala föreningen PFK och fördelas sedan ut till respektive lokalförening. 

Kristin Eriksson, NFC västra Östergötland 
1985 startade det första Nyföretagar Centrum (NFC) i Sverige i Blekinge, delvis efter en engelsk förebild där 
man startade så kallade Enterprise Agencies för att motverka effekter av industrinedläggning och för att 
stimulera ekonomisk utveckling genom rådgivning för nystartade företag. Det sker genom samverkan mellan 
näringsliv och kommuner under ledning av stiftelsen Svenska Jobs and Society. 
NFC har en central styrelse som är gemensam för alla orter, med underordnade verksamhetschefer för olika 
områden (t ex västra Östergötland), samt kontorschefer (Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm, Ydre, Ödeshög). 
Varje område har sin egen ekonomi. 
 
Jessica Hallros, anställd av Vätternrundan som ansvarig för marknadsföring åren 2003-2013 
Vätternrundan är en förening ansluten till Riksidrottsförbundet. Har 7 "delföreningar" och äger flera aktiebolag 
(för att kunna lyfta moms) varav ett som hanterar marknadsföring och anmälningar. Ett utskott till 
huvudföreningen består av rådgivande personer som bidrar till Vätternrundans utveckling. Aktiebolaget 
(marknadsföring) kan gå +-0 medan föreningen ska generera medel till "delföreningarna" och för 
Vätternrundans utveckling. Jessica ställde frågan om UNGATIO kan samverka med Ung Företagsamhet? – en 
möjlighet för de elever som vill jobba med egna produkter i sina UF-företag att få en inblick i 
produktutvecklingsprocessen. För UNGATIOs del skulle det kunna vara ytterligare ett sätt att marknadsföra 
sig och nå fler ur målgruppen. 
 
Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötland 
Mötet med landshövdingen gick ut på att informera om UNGATIO och se vilka möjligheter hon med sin 
erfarenhet inom olika organisationer, kunde se vid en eventuell skalning av verksamheten. Vid intervjun 
pratade vi om olika knäckfrågor, bl a hur man hittar lokala projektledare. Om verksamheten vid skalning, har 
lokala projektledare, krävs att denne både kan sälja in projekt och leda arbetet med rekrytering av elever och 
planering av praktiken. Det kräver särskild kompetens och vi fick förslaget att hitta en eller flera 
rekryteringsföretag som samarbetspartners, t ex Skill. Vi fick också en lista på personer med stort nätverk att 
kontakta i Norrköping och Linköping vid en framtida marknadsundersökning. 
 
Madeleine Söderstedt Sjöberg, Näringslivs- och tillväxtdirektör, Länsstyrelsen Östergötland 
Madeleines roll som näringslivs- och tillväxtdirektör på Länstyrelsen, går ut på att verka för regional tillväxt 
genom att bidra med kontakter och kunskaper inom kulturmiljö, samhällsbyggnad, miljöskydd, krisberedskap 
och landsbygdsfrågor. Detta gör man bl a genom den regionala utvecklingsplanen och tillsammans med ESBR 
(East Sweden Business Region) som består av bl a LiU, Handelskammaren, NFC, LRF, Almi, Region 
Östergötland, kommunerna, Länsstyrelsen och olika företag och kluster. Av Madeleine fick vi bl a tips på olika 
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kontakter vi kan ta vid en framtida marknadsundersökning, och också företag som kan hjälpa oss med själva 
marknadsundersökningen, samt möjligheter för hjälp med finansiering.  
 
Sven Lilliedahl, tidigare styrelseledamot i Synsams centralorganisation 
Synsam startades 1969 av 25 optiker som ville vinna fördelar genom ett gemensamt produktsortiment 
(inköpsfördelar) samt samordnad marknadsföring och utbildning. Idag finns 125 medlemmar (butiker) i Sverige 
och Norge. Det finns en central styrelse som erbjuder medlemskap i utbyte mot koncept, marknadsföring, 
produktsortiment, utbildning, redovisning och nätverk. Medlemsavgiften baseras dels på ett fast pris och på ett 
basis av omsättning. 
 
Dag Karlsson, lärare och ansvarig för UF på Katedralskolan i Linköping 
Ung Företagsamhet har ett ledningskansli i Stockholm som ansvarar för 24 regionala föreningar. 
Föreningearna/distrikten samordnar verksamheten ut mot skolorna och eleverna och har idag ca 100 anställda. 
Varje skola har lärare som har deltidsansvar för UF. Samtalet med Dag gick ut på att se om det finns synergier 
att vinna på samverkan (t ex det som Jessica Hallros föreslog). Eftersom UF’s verksamhet (entreprenörskap) 
finns inskriven i läroplanen för grundskola och gymnasiet, stöds delvis organisationen delvis från det offentliga. 
Det kan vara intressant att undersöka om produktutveckling, design, formgivning på något sätt har stöd i 
läroplanen på gymnasiet. UF gör besök i skolorna i september och maj. UNGATIO informerar i skolorna i 
januari/februari. Eventuellt kan man nå vår målgrupp med samverkan via något av UF’s nyhetsbrev som 
skickas ut 4 ggr/år. Det kan vara idé att prov i samband med en marknadsundersökning.  
 
Lena Wiklund, konstkonsulent Östergötland 
Lena berättade om hur KRO, Konstnärernas riksorganisation är organiserad: Riksstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för att leda organisationens arbete och representera medlemmarna i olika sammanhang i 
Sverige och internationellt. Därtill finns lokalföreningar och tre länsföreningar (Mitt, Syd och Väst) som alla har 
representanter till Riksmötet vartannat år. Riksstyrelsen verkar för konstnärerna som grupp medan de tre 
länsföreningarna är så stora geografiskt, att det är svårt att få till verklig nytta för den enskilde konstnären, även 
om det är syftet. Och när man inte har en stark organisation på plats (ortsvis), blir målgruppen svag. 
 
 
6.2 UNGATIOs affärsmodell idag 
 
Syftet med att göra en affärsmodell, är att renodla målgrupper och vårt erbjudande samt åskådliggöra viktiga 
resurser och aktiviteter. Vi har använt en modell som kallas Business model canvas: 
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Kommentarer till projektledare och handledare 
Dagens projektledare har följande huvudarbetsuppgifter: Skapa uppdrag med lokala företag och kommunen, 
etablera kontakt med lokala leverantörer, planera och boka produktion, rekrytera elever, planera praktiken i 
samråd med handledare samt leda och följa upp hela verksamheten på plats. Idag ansvarar även projektledaren 
för marknadsföring och köper in kompetens och material vid behov. 
 
Handledaren är industri- eller interaktivdesigner och planerar praktiken tillsammans med projektledaren, 
handleder eleverna i designprocessen under praktiken, fotar under praktiken och lägger upp på Fb eller 
Instagram samt gör renderingar och produktionsunderlag. 
 
 
Kommentarer till målgrupperna 
Gymnasieeleverna går i åk 2 eftersom de då kan få delta i UNGATIO med en liten lön genom kommunernas 
”feriejobb”. 
Uppdragsgivare är ofta små tillverkande företag och de kommuner där föreningen hämtar sitt elevunderlag. 
Medlemmarna är ofta privatpersoner ur styrelsens nätverk eller föräldrar till deltagande elever respektive år, och 
är en grupp som behöver bearbetas mycket för att vi ska behålla dem. På sikt tror vi att medlemsmålgruppen 
mer och mer behöver övergå till att bli företag som vill stötta föreningens verksamhet, eller ha direkt nytta av 
den. 
 
 
 
6.3 Ekonomi idag 
 
För att praktiken ska ge eleverna en bild av vad produkt- och tjänstedesign innebär, behövs skarpa uppdrag 
från företag och/eller kommuner. Uppdragen ger föreningen intäkter som i sin tur finansierar verksamheten 
(handledare, projektledare, administration, marknadsföring m m).  
Det får inte bli för många uppdrag och inte för få – det behövs en balans för att eleverna ska få se en bredd, 
samtidigt som uppdragen behöver komponeras så att de kan ge mesta möjliga intäkter utan att överbelasta 
elever och handledare under praktiken. 
 
1. Ett konceptuppdrag som kräver lite mer research: Uppdraget leder inte till en färdig produkt utan ett 
”koncept” – förslag på en produkt eller tjänst. Vi hjälper företaget eller kommunen att ”lösa ett problem”, t ex: 
hur ska en papperskorg se ut och fungera för att passa användaren (parkarbetaren som tömmer) och samtidigt 
passa in i ett gestaltningsprogram? (Motala kommun 2014).  
Eller hur kan man lösa det kostsamma problemet ”slangkörningar” vid biogasstationer?  
(Energigas Sverige, 2013). Uppdragen ger 25 000 kr. 
 
2. En konsumentprodukt som företag och kommuner kan använda som giveaway. På hemsidan finns ett 
urval av olika produkter som UNGATIO tagit fram genom åren. Vi vill att många företag går in i det 
samarbetet som innebär 50 produkter för 10 000 kr.  
 
Dessutom kan ett företag gå in med 5 000 kr och få 10 presentkort á 200 kr att hämta ut produkter för från 
vårt lager. Även här riktar vi oss till många företag, i första hand dem som inte vill gå in med 10 000 kr. 
 
Varje år har vi dessutom gjort ”specialuppdrag” åt företag i samband med jubileer m m (t ex Holms Industri 
2017, borste och skyffel). 
 
Handledares arvode: I nuläget ligger arvodet lågt – i snitt på ca 300 kr/h exkl moms (F-skatt) och måste på sikt 
höjas för att kunna locka rätt kompetens. Arvodet är fast som utbetalas för arbete med förberedelser, 
handledning av elever, skapande av renderingar och produktionsfiler samt eventuellt efterarbete. Handledaren 
kan ofta rekryteras från Umeå Designhögskola, och för dessa studenter kan jobbet med eleverna i UNGATIO 
bli ett välkommet ”mellanjobb” efter avslutat utbildning och innan de får fast anställning på något företag. 
 
Projektledarens arvode: Projektledarens arvode ligger på samma nivå som handledarens och är ett fast arvode 
för den del av arbetet som i sig inte genererar intäkter: nätverkande, marknadsföring, rekrytering av elever och 
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samt att finnas till hands vid praktiken. Dessutom tillkommer ett rörligt arvode som är direkt kopplat till 
införsäljning av uppdrag, där projektledaren får 15 % i provision av värdet av varje sålt uppdrag. 
 
På sikt behöver föreningen kunna erbjuda handledare och projektledare högre arvode, då det idag är så lågt att 
vi är beroende av att det finns ett personligt intresse hos dessa att ta sig an uppgifterna. 
 
 
 
6.4 UNGATIOs organisation idag 
 
 
 

 
 

Styrelsen är ideell och består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och en suppleant med 
traditionella uppgifter. Delar av administration och marknadsföring köps in vid behov, delar sköts av 
styrelsemedlemmar och projektledare. Projektledaren rekryteras externt men har varit densamma sedan starten 
(även inititativtagare). Handledaren rekryteras externt inför varje praktik.  
Under några perioder har styrelsen haft någon tidigare UNGATIO-elever med i styrelsen, men det är svårt att 
engagera dem, och det kan bero på att de får fullt upp med sina universitetsstudier. Det kan ändå vara aktuellt 
med nya försök att ha en elev representerad i styrelsen i framtiden. 
 

 
 
6.5 Tänkbar framtida organisation vid skalning 
 
En skiss på hur en framtida organisation vid skalning av UNGATIO skulle kunna se ut: 
 

 
 

• Styrelsens behöver ha en samlad kompetens inom design, marknadsföring, försäljning och ekonomi 
och vars huvuduppgifter är utveckling, riktlinjer till projektledare, budget och uppföljning. Flera 
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personer i styrelsen behöver ha ett stort nätverk bland företag och kommuner.  
Styrelsen kan vara ideell med ett symboliskt årsarvode. 

• Verksamhetsledaren är operativ och har det övergripande ansvaret för ledning och uppföljning av 
UNGATIOs löpande verksamhet. Sjösätter aktiviteter. Står för kunskapsöverföring. Löpande 
stödresurs till lokala projektledare. Sköter medlemsrekrytering, sponsring och ansökningar för olika 
projekt. Anställd på deltid. 

• Administration: Löpande bokföring, löner, marknadsregister m m. Deltidsanställd eller extern tjänst. 
• Marknadsföring: material (presentations- och informationsmaterial, hemsida, inbjudningar) och 

aktiviteter (nätmarknadsföring i samband med elevrekrytering). Deltidsanställd eller extern tjänst. 
• Kunskapsöverföring: En av verksamhetsledarens uppgifter. 
• Lokala projekt- och handledare har samma uppgifter som dagens UNGATIO (6.2) 

 
 
 
6.6 Tankar kring finansiering vid skalning av UNGATIO 
 
Vid en skalning av UNGATIO, tillkommer kostnader för marknadsföring och kunskapsöverföring. Dessutom 
ökar kostnader för projektledning och handledning då vi behöver kunna erbjuda marknadsmässiga arvoden för 
dessa tjänster.  
 
Verksamheten bör finansieras av de parter som kan tänkas ha användning av UNGATIOs utfall: en ökad 
kunskap om industri- och tjänstedesign och nyttan av designprocessen.  
Stora företag och organisationer använder sedan länge design som strategi och vi kan visa att det också kan 
skapa nytta för mindre aktörer.  
Elevernas arbete skapar en plattform för användbar kunskap för kommuner och företag; genom att visa vad 10 
gymnasieelever kan prestera på två veckor, kan intresset väckas att använda designprocessen i andra 
sammanhang; hur man kan effektivisera produkter och tjänster, öka användarvänlighet, skapa mer kundnytta  
m m (se t ex citatet från VD på Holms Industri under rubriken Bakgrund). 
Dessutom använder vi till 95 % lokala leverantörer, och det ger tillfälle för industrier att visa upp sin 
verksamhet och få goodwill för sina insatser i UNGATIO. 
 
En tanke är därför att finansieringen av UNGATIOs verksamhet delas lika mellan företag och kommuner.  
Hur får man dessa att bidra till något man ännu inte känner till nyttan av (på de platser UNGATIO ännu inte 
finns)? Vi tror att det är ett långsiktigt arbete med information, fortsätta med praktiken i västra Östergötland 
och eventuellt göra en marknadsundersökning.  
 
En modell kan vara att kommuner som är intresserade av att erbjuda sina gymnasieelever en betald praktik i 
produktutveckling och design, köper ett ”paket” som innehåller rekrytering av projektledare, handledare, 
kunskapsöverföring, marknadsföring och administration. Elevlöner betalas av respektive kommun. 
 
Föreningens medlemmar skulle i högre grad än idag - eller helt, vara företag. 
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6.7 Kunskapsöverföring 
 
Vi har kartlagt vilka övergripande områden fördelat över året, som behöver finnas med vid överföring av 
konceptet till andra platser. Markerat med asterisk är styrelsens löpande huvuduppgifter över året. 
 
 

                                
 
 
 
 
6.7 Framtida knäckfrågor 
 
Finansieringen är den stora knäckfrågan; idag kan vi inte erbjuda ett bra arvode för projektledare och 
handledare och verksamheten är mer eller mindre beroende av att det finns en eller flera eldsjälar. 
 
Betald praktik: Elevlönerna är ytterligare en viktig del som behöver en stabil form. Betalning till eleverna är ett 
incitament, och vi tycker att det är vettigt att eleverna får en liten lön för det faktiska arbete som de gör – de tar 
fram idéer till produkter och tjänster som flera gånger lever vidare hos föreningens uppdragsgivare. Idag 
finansieras elevlönerna genom kommunernas ”feriejobb” men det skiljer sig åt vilka årskurser kommunerna 
vänder sig till, och vissa kommuner erbjuder bara dessa feriejobb inom kommunala verksamheter (parkarbete, 
äldrevård m m), och vi är ibland beroende av att enskilda tjänstemän/politiker är villiga att göra undantag. 
 
Marknadsföring: En tung del av projektledarens jobb är marknadsföringen mot skolor och elever, där vi idag 
informerar personligen och via information på affischer på skolorna. Sedan 2017 jobbar vi också med digital 
marknadsföring kopplad till vår hemsida via kampanjer på Facebook och Youtube. Idag är vi beroende av att 
olika aktörer finns tillgängliga i rätt tid, vars tjänster vi köper in tillfälligt, och det är emellanåt ett problem. Det 
skulle tryggare att en person/ett företag mer stabilt, kan tillhandahålla grafisk utformning av material samt 
digital marknadsföring.  
 
Uppdragen: Det optimala är ett konceptuppdrag och ett konsumentprodukt-uppdrag för eleverna att jobba 
med under praktiken. Då hinner man ta kontroll över problem som uppstår på vägen (det gör det alltid) och 
varken handledare eller elever behöver känna press. Hittills har vi behövt ta fler uppdrag för att få ekonomin 
att gå ihop, och det har ibland blivit för många projekt.  
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7. Nästa steg  
 
UNGATIO har idag en fungerande form - många unga får nytta av kunskapen de får genom praktiken och de 
kan använda erfarenheten som en framtida referens.  
Vi har också sett att kunskapen och intresset för industri- och tjänstedesign ökar hos politiker, tjänstemän och 
företagare. Vi visar också gång på gång att man inte behöver gå över ån efter vatten, utan till största del kan 
använda lokala leverantörer i produkt- och tjänsteutveckling. 
Nästa steg bör bli att undersöka intresset för verksamheten i Östergötlands övriga kommuner. 
 
I ett marknadsundersökande arbete bör vi också gå djupare in på och få hjälp med att titta på vilka 
finansieringsmöjligheter som finns för UNGATIO. 
 
 
Styrelsen UNGATIO 
 
 

 
 
 
 
”Bra design ska minska tillverkningskostnaden, öka attraktionen i produkten, lyfta fram innovationen och alltid ha 
användaren i fokus”. 
                David Craaford, professor i industridesign vid Linnéuniversitetet 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
Varumärket UNGATIO innehas idag som bildmärke och ordmärke av Suzanne Möller, initiativtagare till verksamheten. 


