
6 studenter + ditt uppdrag = nya idéer och koncept, samt möjliga framtida affärer! 

Konceptstudion − Baltic Sea 

I sommar genomförs Konceptstudion för första gången, av Technichus och Design i Västernorrland. 
6 studenter med olika studiebakgrund arbetar i 7 veckor med uppdrag från 6 olika företag. Arbetet 
handleds av en professionell designer. 

Sommaren 2012 genomförde Design i Västernorrland ett liknande projekt i samarbete med Stiftelsen 
Svensk industridesign. Då var en av utmaningarna att utveckla och marknadsföra sjukhusmadrasser 
för Järven Health Care. Uppdraget gick ut på att med hjälp av design och kommunikation lyfta 
företagets madrasser. Studenternas uppgift var att plocka fram och visualisera värden och positiva 
egenskaper för att förmedla produktens höga kvalitet. Företagets reaktion på studenternas arbete var: 
"Stilrent. Fräscht, det har vi inte tänkt på innan. Jag har varit blind i 34 år." 

Ett annat uppdrag handlade om att ge nya idéer och förslag på hur Olof Palmes torg skulle utformas. 
Olof Palmes torg ligger i centrala Sundsvall och är en del av Stenstaden. Uppdragsgivaren var 
Sundsvalls kommun, delar av resultatet syns på bilden här till höger. "Trevligt med vardagsrumsidén 
och att ta in lokala konstnärer, detta blir ett mer gästvänligt torg. Bullerdämpningen är en så viktig del, 
det borde vi få med på en gång. Ni har tänkt brett, både konstruktion, mysfaktor och detaljer." 

Vill ditt företag också ta chansen att låta en grupp studenter se över de utmaningar ni har? Detta är en 
möjlighet att få nya tankar och koncept presenterade samt att möta en ny generation på väg ut i 
arbetslivet.  

Ansök senast 2016-05-25 (urval och antagande av uppdrag sker löpande under maj månad 2016). 

Uppdragsavgift: 35 000 kronor exklusive moms. 

Om du vill lämna ett uppdrag till Konceptstudion eller har frågor vänligen kontakta  
Bengt Sandström, Design i Västernorrland, på bengt.sandstrom@div.se alternativt på 
+46 (0)70 678 03 48.


