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DOGA og våre mål

1. Økt konkurranseevne i næringslivet

2. Fornye offentlig sektor

3. Gode design- og arkitekturpolitiske råd



Hvordan fokuserer man på 
brukeren?



Der andre ser etter gode 
ideer, jakter vi på de virkelig 
gode problemstillingene.....



«Kan man lage sykehuspaneler med mindre sykehuspreg?»

«Hvordan utvikle en helt ny og forbedret protesehanske?»

«Hvordan kan diagnostisteringsutstyr fungere bedre i felt?»

«Hvordan kan vi kutte ned ventetid for brystkreftpasienter?»

«Kan vi gjøre helsekost til en tjeneste snarere enn produkt?» 







11 år

90 000 000 NOK

200 prosjekter





Designdrevet 
innovasjon øker 
sjansene for å lykkes

• Ny innsikt gjør det lettere å innovere

• Mange idéer utvider løsningsrommet

• Brukertesting gjør det lettere å prioritere

• Iterasjoner øker treffsikkerheten 

• Helhetstenkning øker kvaliteten

• Metodikken sikrer at du investerer i det 
kundene faktisk vil ha



Designdrevet
innovasjons-
program (DIP)

• 80 - 180 søknader

• 15 - 20 prosjekter

• 100 – ca 650.000 i prosjektstøtte

• Inntil 50% av prosjektkostnad

• Søknader for 105 MNOK i 2020

• Tildelingsgrad 15%



DIP - Prosjektet

Definere fokus Studere brukere Sortere & validereOversette funn Velge konsept



Hvilke prosjekter 
får støtte?

• Viktig utfordring for bedriften

• Høy grad av innovasjon

• Grundig analyse av brukerbehov

• God bruk av designkompetanse

• Høyt potensiale for kommunikasjon

• Høy gjennomføringskraft



• Menon Economics 2021 undersøkelse viser at DIP fungerer svært godt som et næringsrettet virkemiddel

• DIP prosjektene har jevnt over betydelig positiv effekt på de deltagende virksomhetenes praksis, 

innovasjonsevne og verdiskaping. 

• 53 prosent av respondentene oppgir at prosjektet har resultert i en helt ny løsning som ikke finnes i 

markedet fra før

• Hele 72 prosent av DIP-prosjektene var enten ferdig/lansert eller i ferd med å bli ferdigstilt når målingen ble 

gjennomført.



DIP demonstrerer verdien av design

«Det er først nå etter at prosjektet er i mål, 
at jeg virkelig forstår verdien av en DIP»

«DIP-midlene handler like mye om å utdanne 
befolkningen til å se verdien av design, og at design 
er mer enn fine ting.»

«Vi har fått revolusjonert synet vårt på fremgangsmåten i prosjektet. Fremstillingen, tankegangen og 
oversikten som er gjort gjennom design som utgangspunkt, har hatt gode resultater.»

«Vi tror DIP bidrar til å spre kunnskap og erfaring om en arbeidsmetodikk som fortsatt 
er relativt ukjent eller uklar for mange, og som vil være helt avgjørende for at norsk 
næringsliv utvikler sin evne til innovasjon og fornyelse.»

- Sitater fra ulike bedrifters sluttrapporter 2020



Hvem kan søke om midler?



Hvor mye kan man søke i støtte?



Etter DIP prosjektet hva bidrar vi med?

• Rådgivning i oppfølgingsmøter

• Kontakt med andre aktører i virkemiddelappartet

• PR

• Formidling av prosjektene

• Nettverk og møteplasser

• Faglig påfyll



Hva bidrar prosjektene

med?
• Sluttrapporteringer

• Sluttpresentasjoner fra designer

• Er tilgjengelige for oppfølgingsmøter

• Deler erfaringer og resultater fra prosjektet



Formuler en tydelig problemstilling

Gi en god beskrivelse av brukerundersøkelsene

Vær tydelig på hva designerne skal bidra med

Ha en klar plan for hvordan resultatene fra idéfasen skal føres videre

Tips for en god søknad



Guide for 
designdrevet innovasjon

doga.no/verktoy



Praktisk guide til 
prosjektledere

Hvordan forberede organisasjonen?

Hvordan velge designbyrå?

Hvordan planlegge prosjektet?

Hvordan lede prosjektet?

Hvordan sikre overgang til utvikling?

Hvordan spre arbeidsmåten?





Hvordan søker jeg?

Gå inn på www.doga.no/dip

Registrer ditt firma

Start en søknad

Les veiledning til søknaden 

Skriv søknad

http://www.doga.no/dip
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