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Hva: Dette er en undersøkelse om sammenhengen mellom bedrifters satsing på design og økonomiske resultat. 
Undersøkelsen er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag fra DOGA. Tilsvarende undersøkelse har 
tidligere vært gjennomført i Danmark.

Når: Undersøkelsen er gjennomført de to første ukene i September 2017.

Hvem: De som har svart på undersøkelsen er ledere i Norske bedrifter. De har kjennskap til bedriftens strategi og 
prioriteringer innen design. Vi har intervjuet bedrifter som har lønnsomhet som mål, og har derfor ikke 
intervjuet personer som jobber i offentlig sektor eller stiftelser. Totalt har vi gjennomført 332 intervju, hvorav 
300 intervju er med bedrifter som har 10 ansatte eller mer.

Metode: Undersøkelsen er gjennomført som en spørreundersøkelse på telefon. Vi har trukket et utvalg av norske 
bedrifter, og ringt til disse. I tillegg har vi hentet selskapsinformasjon fra Bisnodes næringslivsdatabase, og 
koblet på informasjon om antall ansatte, omsetning og lønnsomhet i perioden 2013 – 2016. 

Om undersøkelsen
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Definisjonen av design som er brukt i studien 
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Design	er	et	bredt	begrep	som	dekker	mange	ting.	I	undersøkelsen	forstås	design	
som:	”en	systematisk	skapende	prosess.	Prosessen	er	visuell	og	eksprimenterende	og	
har	menneskers	opplevelser	og	adferd	i	sentrum.		Resultatene	kan	være	grafiske	eller	
fysiske	produkter,	tjenester,	kundeopplevelser,	systemer	eller	forretningsmodeller.



En nøkkelvariabel i undersøkelsen er designtrappen som viser på hvilket 
utviklingsnivå hver bedrift er på når det gjelder design. 
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Trinn 1

Trinn 3
Trinn 2

Trinn 4

Trinn 1

Design er ikke noe vi 
jobber systematisk med

Design brukes som en 
siste finish, formgivning 
og styling når vi utvikler 
noe nytt 

Design er et integrert 
element i våre prosesser 
når det prosesser når det 
skal utvikles noe nytt

Design er et sentralt og 
styrende element i vårt 
forretnings-grunnlag 



5% 

7% 

14% 

28% 

46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Annet

Konsulent

Produksjon

Både produksjon og tjenester

Tjenester

20% 

29% 

28% 

23% 

22% 

24% 

23% 

32% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

1 - 10 ansatte

11 - 20 ansatte

21 - 50 ansatte

Mer enn 50 ansatte

Totalt Norge

Bakgrunn om virksomhetene vi har intervjuet
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Spørsmål: Type virksomhet? N=322 Spørsmål: Antall ansatte? N=322



1% 

2% 

4% 

10% 

10% 

12% 

30% 

31% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Annet

Offentlig sektor

Offentlig sektor og forbrukere

Forbrukere

Offentlig sektor og næringsliv

Næringsliv og forbrukere

Næringsliv

Forbrukere, næringsliv og offentlig 
sektor Konkurransen er 

svært tøff og vi 
er alltid i 

konkurranse; 
31%

Konkurransen er 
tøff og vi er ofte i 
konkurranse med 

flere; 47%

Vi er av og til i 
konkurranse 

med aktører og 
tilbydere av; 

17%

Vi er sjelden i 
konkurranse 

med aktører og 
tilbydere av; 

6%

Bakgrunn om virksomhetene vi har intervjuet
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Spørsmål: Hvem er kundene til bedriften? N=322 Spørsmål: Hvordan vurderer du konkurransesituasjonen 
i markedet der din bedrift opererer? N=322



Norske bedrifter og designnivå



28% 28% 28% 28% 
1% 

21% 21% 21% 21% 

31% 31% 31% 31% 

19% 19% 19% 19% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Design er ikke noe vi 
jobber systematisk 

med

Design brukes som 
en siste finish, 

formgivning og styling

Design er et integrert 
element i våre 

prosesser 

Design er et sentralt 
og styrende element

Vet ikke

Designtrappen - Norske virksomheter oppgir å være langt fremme på 
design.
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Omkring ¼-del av bedriftene er på det 
laveste nivået på designtrappen, mens 
hele 50 % er på nivå 3 eller 4. 

50 %

Spørsmål: Hvilke av følgende utsagn passer best på bruken av design i din virksomhet? N=332



Designtrappen

Design er ikke noe vi jobber systematisk med

Design brukes som en siste finish, 
formgivning og styling når vi utvikler noe nytt

Design er et integrert element i våre prosesser 
når det skal utvikles noe nytt

Design er et sentralt og styrende element i 
vårt forretningsgrunnlag

28 %

21 %

31 %

19 %

40 %

15 %

30 %

13 %



13% 

15% 

15% 

18% 

18% 

20% 

25% 

36% 

48% 

36% 

30% 

39% 

33% 

37% 

48% 

43% 

44% 

46% 

37% 

34% 

36% 

34% 

31% 

26% 

25% 

15% 

6% 

10% 

11% 

8% 

12% 

10% 

6% 

5% 

2% 

0% 

3% 

6% 

2% 

3% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Innovasjon

Design

Kostnader og lave priser

Digitalisering 

Merkevarebygging 

Salg og kundeoppfølging

Samfunnsansvar og bærekraft 

Logistikk og hurtige leveranser 

Kvalitet

Svært høyt nivå 4 3 2 Svært lavt nivå Vet ikke/

Selv om mange bedrifter er høyt oppe i designtrappen, oppfatter de fleste 
bedriftene likevel at de er bedre på andre ting enn design. 

Spørsmål: På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lavt nivå av dyktighet, og 5 er svært høyt nivå av dyktighet, sammenlignet 
med de beste bedriftene i Norge: Hvor dyktig er din bedrift på følgende områder? N=332
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Bedrifter som selger til privatpersoner er bedre på design
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%-andel som er på Trinn 3 og 4 i  designtrappen

Hvem er kundene til bedriften?



Det er store forskjeller mellom bransjer og nivå i designtrappen
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Hvilke av følgende utsagn passer best på bruken av design i din virksomhet?  
Prosent NB: Enkelte brasjer har svært få intervjuer.

Designtrappen Industri Bygg	og	anlegg Varehandel Overnatting/
servering

Forsikring/
finans

Rådgivende	
kommunik. Enkle	tjenester Vitenskaplige	

tjenester Fast	eiendom

Design	er	ikke	noe	vi	
jobber	systematisk	med 25 43 21 19 20 6 42 33 0
Design	brukes	som	en	siste	
finish,	formgivning	og	styling 23 25 21 12 0 18 20 28 20
Design	er	et	integrert	element	i	
våre	prosesser 27 24 32 58 20 30 30 39 20
Design	er	et	sentralt	og	
styrende	element	 25 8 25 12 60 45 8 0 60

Det er bransjens markedskrav og muligheter som bestemmer hvor viktig design er som konkurranseparameter. Det skaper 
store forskjeller i satsing på design på tvers av bransjer. Det er likevel grunn til å tro at manglende kunnskap om design eller
manglende designtradisjon i enkelte bransjer er til hindring for mer aktiv satsing. 



Mener bedriftene at design gir verdi?



1% 
5% 

27% 

43% 

24% 

1% 
0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

Bidrar ikke eller negativt bidrag Bidrar lite Bidrar noe Bidrar mye Bidrar svært mye Ubesvart/vet ikke

Bedriftene forventer at design skal bidra til lønnsomhet

14Spørsmål: Hvis du tenker fremover på de neste 5 årene: I hvor stor grad vil bruken av design bidra til å styrke bedriftens 
resultat? N=235 De tre øverste nivåene i designtrappen.
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15% 
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15% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 
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30% 

35% 

I meget liten grad I liten grad Til en viss grad I stor grad I meget stor grad

47 % av bedriftene tror det er en sammenheng mellom lønnsomhet og design
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Bedriftene tror det er en klar 
sammenheng mellom det å satse på 
design og lønnsomhet. 

Sammenhengen er positiv. Det er sterk 
positiv korrelasjon mellom høyt nivå i 
designtrappen og tro på verdien av 
design på lønnsomhet (korrelasjon: 
0,68)

Dette er holdningen. En annen ting er 
faktisk lønnsomhet og størrelse. Vi har 
koblet svarene fra undersøkelsen med 
tall for omsetning og lønnsomhet for 
bedriftene i 2016. 

47 %

Spørsmål: I hvilken grad mener du design har innvirkning på lønnsomheten i din virksomhet? N=332
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16% 
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25% 

32% 
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49% 

6% 

27% 

38% 

32% 

46% 

40% 

52% 

41% 

37% 

9% 

26% 

28% 

29% 

20% 

20% 

11% 

18% 

11% 

6% 

13% 

11% 

11% 

5% 

3% 

3% 

3% 

1% 

62% 

19% 

7% 

9% 

3% 

3% 

1% 

3% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Vi oppnår økt eksport

Vi oppnår en mer bærekraftig produksjon

Vi utvikler nye løsninger og forretningsområder

Vi utvikler løsninger hurtigere og får de raskt ut i markedet

Vi oppnår mer brukervennlige løsninger

Vi selger flere produkter eller tjenester

Vi opplever økt kundetilfredshet

Vi differensierer oss fra våre konkurrenter og er mer konkurransedyktige

Vi styrker virksomhetens merkevare

Maksimal verdi 4 3 2 Ingen verdi Vet ikk

Bedriftene oppfatter spesielt at design styrker merkevaren, bidrar til 
differensiering og gir økt kundetilfredshet.  

Spørsmål: Hvordan gir bruken av design verdi for bedriften? Svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "ingen verdi" og 5 er 
"maksimal verdi". n=235 De tre øverste nivåene i designtrappen
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15% 
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21% 

22% 

28% 

35% 

43% 

37% 

44% 

30% 

32% 

25% 

24% 

25% 

12% 

11% 

7% 

9% 

5% 

11% 

7% 

5% 

6% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Vi bryter ned siloer internt i virksomheten

Vi opplever at det blir enklere å treffe beslutninger i virksomheten

Vi oppnår økt kunnskap om kundenes ønsker og behov

Vi forenkler endringsprosesser ved å inkludere medarbeiderne

Vi opplever økt medarbeidertilfredshet

Maksimal verdi 4 3 2 Ingen verdi Vet ikke

Bruken av design oppfattes også å gi effekter internt i bedriftene ved å heve 
medarbeidertilfredsheten og forenkle endringsprosesser. 

Hvordan gir bruken av design verdi internt i bedriften deres? Svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er "ingen verdi" og 5 er 
"maksimal verdi" N=235 De tre øverste nivåene i designtrappen



Gir økt bruk av design økt lønnsomhet?



4,8 % 

2,6 % 

3,7 %

5,6 % 

0,0 % 

1,0 % 

2,0 % 

3,0 % 

4,0 % 

5,0 % 

6,0 % 

Design er ikke 
noe vi jobber 
systematisk 

med

Design brukes 
som en siste 

finish, 
formgivning 
og styling

Design er et 
integrert 

element i våre 
prosesser når 

det

Design er et 
sentralt og 
styrende 

element i vårt

Det er likevel ikke mulig å måle en lineær sammenheng mellom lønnsomhet og 
nivå i designtrappen.  
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Lønnsomhet i prosent – median pr. trinn i designtrappen
Korrelasjon Singnifikans

Korrelasjon	mellom	omsetning	og	
trinn	i	designtrappen.	
Spearman Correlation

-0,009 Ikke	signifikant

Bedrifter på trinn fire i designtrappen har høyere lønnsomhet 
enn andre bedrifter, men vi ser også at de som er på trinn én i 
designtrappen har høyere lønnsomhet enn de som er på nivå to 
eller tre. Vi tror at det er noen grunner til dette: 

§ Det er krevende å satse på design, merkevarebygging og 
innovasjon. Hvis du du gjør det halvhjertet, så får du 
kostnader til produksjon som koordinering som de på nivå 
én slipper å ta

§ Det kan ta lang tid å hente gevinst fra investeringer design. 

Hvilke av følgende utsagn passer best på bruken av design i din virksomhet?
N=332. Lønnsomhet 2016



Hver bedrift bør vurdere på hvilket desingnivå de er på og deretter avgjøre om 
de vil ha gevinster av å satse mer på design.
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Grove retningslinjer:

§ Hvis bedriften er på trinn 1 i designtrappen, er det 
tilsynelatende ulønnsomt å satse på design. Trolig er det 
slik at enkelte virksomheter gjør det godt uten å behøve 
design som virkemiddel. Samtidig vil det være bedrifter på 
trinn 1 som gjennom en langsiktig strategisk satsing vil 
oppnå økonomiske fordeler. 

§ For bedrifter som er på nivå 2 eller 3 i designtrappen vil 
det lønne seg å satse mer på design.  



Sammenhengen mellom digitalisering, innovasjon 
og design



Det er en positiv direkte sammenheng mellom nivå på digitalisering i en bedrift 
og graden av lønnsomhet.   
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Modell brukt: Regression Backward – løsning 5 valgt. Avh.Variabel = 

lønnomshet

Driverkraft
Korrelasjon

Singnifikans

Digitalisering 0,17 0,05

På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lavt nivå av dyktighet, og 5 er svært høyt nivå av dyktighet, 
sammenlignet med de beste bedriftene i Norge: Hvor dyktig er din bedrift på følgende områder? 

Av vekstkreftene korrelerer høyt 
nivå på digitalisering sterkest med 
nivå på innovasjon (0,46) og 
design (0,25).

Trolig er satsing på design, fokus 
på innovasjon sentrale forutset-
ninger for å få til forbedringer innen 
digitalisering. 



Er det sammenheng mellom omsetning 
og design?



38796

62430

72645

128482

0 40000 80000 120000

Design er ikke noe vi jobber 
systematisk med

Design brukes som en siste finish, 
formgivning og styling

Design er et integrert element i våre 
prosesser når det

Design er et sentralt og styrende 
element i vårt

Det er en signifikant, men svak sammenheng mellom størrelse 
på bedriften og høyere trinn i designtrappen. 

Sammenhengen er ikke helt entydig, da det i den mest 
designintensive gruppen er noen få bedrifter som er svært store 
og disse har stor effekt på sammenhengen. Hvis vi fjerner disse 
bedriftene fra analysen er sammenhengen ikke signifikant.  

Store bedrifter er høyere opp i designtrappen 

24Hvilke av følgende utsagn passer best på bruken av design i din virksomhet? N=322

Omsetning snitt pr. trinn i designtrappen – i 1000 kr.
Korrelasjon Signifikans

Korrelasjon	mellom	omsetning	
og	trinn	i	designtrappen	
– Pearson	correlation

0,107 0,054



Hva kjennetegner bedrifter som er gode på design?



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ledelsen
Styret

Markedsavdelingen
Forskning og utvikling

Innovasjon
Design

Produktutvikling
:Kommunikasjonsavdelingen/PR

:Forretningsutvikling

Trinn 2: Design brukes som en siste finish, formgivning og styling Trinn 3: Design er et integrert element i våre prosesser 
Trinn 4: Design er et sentralt og styrende element

I bedrifter som er gode på design er ikke ledelsen alene om å ha ansvar for 
design. 

26Hvor tas beslutninger om design i din bedrift?

Når flere organisasjonsenheter 
med ansvar for viktige deler av 
bedriftens forretning forstår og 
er med i beslutingsprosesser 
vedrøende design, oppnås 
bedre resultater. 

Effektiv bruk av design er med 
andre ord avhengig av at god 
bruk av design er en del av 
forretningskulturen i hele 
bedriften.



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Utvikling av nye forretningsområder og …

Videreutvikling av eksisterende produkter og tjenester

Fasilitering av utviklingsprosesser

Innhenting av kunnskap om brukere og kunder

Utvikling av online-plattformer, apper og nettside

Utvikling av nye produkter og tjenester

Formgivning av produkter eller tjenester

Utforming av grafisk og visuelt design

Trinn 4: Design er et sentralt og styrende element Trinn 3: Design er et integrert element i våre prosesser 

Trinn 2: Design brukes som en siste finish, formgivning og styling

De som er gode på design kjøper mer tjenester til nye produkter og lærer mer 
om kundene.

27Spørsmål: Hvilke typer designtjenester kjøper din virksomhet? 

Bedrifter som er gode på 
design tenker på design langt 
utover styling og formgivning, 
og bruker kundeforståelse til å 
utvikle designløsninger. 

Bedrifter som er gode på 
design er mer opptatt av å 
utvikle noe helt nytt, og er med 
andre ord opptatt av å bruke 
design til å få et reelt forsprang 
overfor konkurrenter. 



0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ubesvart/vet ikke

Vi arbeider bevisst med emballasje og utseendet til våre produkter eller tjenester

Vi bruker kreative metoder som idé – og konseptutvikling, visuelle scenarier, 
kundereiser, personas og prototyper i strategiutviklingen for å nå bedriftens …

Vi bruker kreative metoder som  idé – og konseptutvikling, visuelle scenarier, 
kundereiser, personas og  prototyper som beslutningsunderlag ved utvikling av …

Vi innhenter systematisk innsikt om våre kunders behov og bruker det i 
utviklingen av produkter eller tjenester

Brukervennlighet og funksjonalitet har like stor betydning som utseendet

Vi har retningslinjer som gjør at våre produkter eller tjenester har et enhetlig 
uttrykk og en felles visuell identitet (Til intervjuer: f.eks. logo, hjemmeside, …

Vi jobber målrettet med å gi våre kunder en totalopplevelse og dette 
gjennomsyrer hele bedriften. Alt fra emballasje, funksjon, formgivning og …

Design er et sentralt og styrende element i vårt (N=64) Design er et integrert element i våre prosesser når det (N=102)
Design brukes som en siste finish, formgivning og styling (N=69) Design er ikke noe vi jobber systematisk med (N=93)

Bedrifter som er gode på design er bedre på det meste, men særlig på kreative 
metoder som stimulans i utviklingsprosesser og strategiutvikling. 
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Stor forskjell på de som
jobber med design og andre

Spørsmål: Hvilke av følgende påstander passer for virksomheten? N=332



Score omarbeidet til den relative betydningen av i.f.t. sterkeste driver

*Analysen er basert på stepwise regression: Nivå på design (Q8) = avhengig variabel. 
Øvrige variabler Q8 er uavhengige variabler

Signifikant sammenheng Relativ styrke

Merkevarebygging 100%

Kvalitet 72%

Innovasjon 72%

Virksomheter som er gode på design er også gode innen 
merkevarebygging og innovasjon. 

For å få fullgod effekt av design trenger 
bedriftene å ha eller bygge kompetanse 
på merkevarebygging og innovasjon. 

Forståelse av hvordan markedsvekst 
oppnås er trolig en forutsetning for å 
oppnå store effekter av designprosesser. 



Når kjøpes designtjenester?
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Når vi ved løsning av en oppgave møter uventede utfordringer

Når det er billigere å få løst designoppgavene av eksterne enn internt

Når vi har behov for å bli utfordret utenfra og få nye øyne på problemstillingen

Når vi ikke har tid og ressurser til å gjøre det selv

Når oppgaven er så krevende at det overstiger intern kompetanse

Passer godt 4 3 2 Passer ikke Vet ikke/Ubesvart

Designtjenester kjøpes primært når bedriftenen ikke besitter tilstrekkelig 
kompetanse, og sekundært når bedriftene manlger ressurser eller ønsker nye 
øyne på en problemstilling. 

Spørsmål: Når kjøper din virksomhet designtjenester? Svar på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er 
"Passer ikke", og 5 er "Passer godt" N=159 De som kjøper designtjenester



6% 

1% 

6% 

16% 

11% 

33% 

26% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Vet ikke

Ingen av disse

Mer enn 10 mill kr

Mer enn 1 mill kr

500 000 - 999 999 kr

100 000 - 499 999 kr

1 - 99 999 kr 
I utlandet og i 
Norge; 23%

Kun i utlandet; 
4%

Kun i Norge; 
72%

Vet ikke; 1%

I utlandet og i Norge Kun i utlandet Kun i Norge Vet ikke

De fleste bedriftene investerer fra 100.000-500.000 kr i design pr år og kjøper 
tjenestene i Norge. 

32

Spørsmål: Hvor mye vil du anslå at din virksomhet brukte på 
designtjenester i fjor (2016)? N=159

Spørsmål: Hvor kjøper din virksomhet designtjenester?  N=159



Barrierer



3% 
28% 

3% 
3% 
4% 

6% 
6% 
7% 
7% 

9% 
13% 

16% 
60% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Vi vet ikke hvor og hvordan vi kan finne de rette designerne eller designbyrået

Annet, noter...

Det er ingen designere eller designbyråer i nærheten av vår virksomhet

Vet ikke

Vi snakker ikke samme språk

Vi har ikke råd til å kjøpe designtjenester fra eksterne designere eller …

Det tar altfor mye tid å lære opp designerne i å forstå vår bedrift

Forventningene våre har ikke blitt innfridd ved kjøp av eksterne designtjenester

Designere forstår ikke vår «business» (forretningsmodell)

Designere er mer opptatt av egne ideer enn våre behov

Vi er usikre på hvordan design kan gi verdi

Det er for vanskelig å påvise «return on investment» (ROI)

Design er ikke relevant for vår virksomhet

Mange av dem som ikke bruker design opplever det ikke som relevant

34Spørsmål: Hvorfor bruker ikke din virksomhet design enda mer aktivt?
N=97 som står på det laveste trinnet i designtrappen



Kontaktinformasjon



Kontaktpersoner
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Anders M. Mamen
Ansvarlig for innovasjon og produktutvikling
+47 952 28 783, anders.mamen@kantar.com 

Eivind Sandvold Olsen
Seniorkonsulent
+47 982 36 925, eivind.olsen@kantar.com 


