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World design Capital Helsinki 2012

sammandrag av slutrapporten

Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World design Capital Helsinki 2012) tillsammans 
med esbo, vanda, grankulla och lahtis. tidigare har turin i italien (2008) och seoul i sydkorea 
(2010) fått titeln designhuvudstad.

världens designhuvudstad väljs vartannat år. syftet med utnämningen är att främja och stödja 
ett bättre utnyttjande av formgivningen i stor skala i syfte att socialt, kulturellt och ekonomiskt 
utveckla städerna. 

världens designhuvudstad utses av den internationella designorganisationen icsid (international 
Council of societies of industrial design). icsid framhäver i designhuvudstadens definition projek-
tets inverkan på samhället, dess internationella karaktär och det mångfacetterade och vidsträckta 
konceptet modern design. 

icsid motiverade valet av Helsingfors som designhuvudstad med stadens övertygande bakgrund, 
den snabba förändringen i stadsmiljön och förbindelsen till att använda design som en inspira-
tionskälla för välbefinnande och konkurrenskraft.

målet var att i större omfattning än tidigare utnyttja design i det finländska samhället, och därför 
byggdes ett exceptionellt vidsträckt samarbetsnätverk bakom projektet. utöver de fem deltagar-
städerna täckte nätverket staten, företag, universitet och högskolor, läroanstalter, medborgarorga-
nisationer och stiftelser samt de viktigaste aktörerna inom designbranschen.

designhuvudstadskonceptet passade bra ihop med utvecklingsplanerna för Helsingfors och för 
hela metropolområdet. det lades upp en strategi för att genomföra ett betydande samhällsprojekt 
med formgivningen i huvudrollen.  

designhuvudstadens verksamhet uppdelades i två delområden: designårets program och kom-
munikation. Cirka hälften av alla projekt inom programhelheten i Helsingfors bestod av olika slags 
utvecklingsprojekt och hälften av evenemang för allmänheten. kommunikationen spelade en viktig 
roll för att kunna uppnå de uppsatta målen.

Huvudtemat i Helsingfors stads ansökan om titeln designhuvudstad var ”open Helsinki – embed-
ding design in life”. i den slutgiltiga strategin granskades temat ur tre synvinklar: öppen stad, 
globalt ansvar och rötterna bakom ny tillväxt.

med målet öppen stad strävade man att inleda en kulturförändring i Finland och att sätta männ-
iskan i centrum i fråga om planering och tjänster. målet globalt ansvar hade som syfte att söka 
lösningar till utmaningarna i stadsmiljön, som har en stor inverkan på livsmiljöns kvalitet och på 
välbefinnandet. målet rötterna bakom ny tillväxt innebar att man kom med nya sätt att utnyttja 
design som inspiration för ny tillväxt. 

städerna ställde upp tre mål för sin verksamhet under året som designhuvudstad. För det första 
ansåg man att det var viktigt att sträva efter funktioner med lång verkningstid och projekthelhet-
er. För det andra ville man främja samarbetet mellan företag och den offentliga sektorn. För det 

tredje ville städerna öka förståelsen för design och göra den till en permanent del av utvecklings-
arbetet i städerna.

staten betraktade designhuvudstadsåret som en del av den nationella närings- och innovations-
politiken. statsrådets beslut om att delta i projektet betonade även designhuvudstadens globala 
karaktär och de möjligheter som projektet hade att erbjuda. arbets- och näringsministeriet och 
undervisnings- och kulturministeriet utsågs till ansvarsministerier för projektet.

utbildning och forskning fick en väsentlig roll redan i ansökningsfasen. samarbetet med aalto-uni-
versitetet, Helsingfors universitet, lahtis formgivningsinstitut och yrkeshögskolorna Haaga-Helia 
och metropolia var tätt.

För att kunna uppnå målen ansågs det som viktigt att företag deltog i projektet. med infront 
Finland byggdes det upp en modell för företagssamarbete som svarade mot företagens behov 
och sammanlagt 12 huvudsamarbetsföretag och 9 andra samarbetsföretag tog emot utmaningen. 
Företagen syftade till att utveckla sin affärsverksamhet, sin produktutveckling och sitt varumärke 
och till att uppnå allmänna konkurrensfördelar på marknaden.

ornamo och design Forum Finland var viktiga bakgrundsorganisationer inom designbranschen 
under hela projektet.

i syfte att genomföra projektet World design Capital Helsinki 2012 inrättades internationella de-
signstiftelsen med representanter för de viktigaste bakgrundsorganisationerna. stiftelsens vikti-
gaste uppgift var att ansvara för genomförandet av projekthelheten i designhuvudstaden. stiftel-
sen hade en styrelse och en delegation.

Finansieringen för designhuvudstaden planerades som ett trepartssystem redan i ansökningsfa-
sen. totalbudgeten för åren 2010–2013 fördelades mellan stadspartnerna, staten och de privata 
aktörerna. 

planerna för projektet baserade sig på en budget på sammanlagt 15 miljoner euro med ett in-
komstunderlag på 6 miljoner euro av städerna, 5 miljoner av staten och 4 miljoner av de privata 
aktörerna. de enskilda städernas finansieringsandelar fastställdes enligt deras invånarantal.

totalfinansieringen i den slutliga budgeten, som administrerades av designstiftelsen, uppgick till 
17,8 miljoner euro. Ökningen kan förklaras med den privata finansieringens andel som var större än 
väntat.  Företagens och stiftelsernas andel uppgick till slut till 6,5 miljoner euro, vilket klart över-
skred det ursprungliga målet på 4 miljoner euro. stiftelsens bokslut uppvisade ett litet överskott.
det var viktigt med tanke på den ekonomiska helheten att upptäcka att den verkliga totalbudge-
ten för projektet var betydligt större än budgeten som administrerades av stiftelsen. totalbudget-
arna för projekten och aktörernas åtgärder med koppling till designhuvudstaden har inte beaktats 
i stiftelsens budget. Bedömningar om designhuvudstadsprojektets totala ekonomiska omfattning 
är inte tillgängliga.

designhuvudstadens byrå hade till uppgift att sammanställa helheten och att upprätthålla samar-
betet. Byrån ansvarade dessutom för planering och genomförande av kommunikationen och mark-
nadsföringen både i Finland och utomlands.
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kommunikationen och marknadsföringen hade två utgångspunkter: den ena var strategin för WdC 
Helsinki 2012 och den andra den allmänna definitionen av World design Capital. tillvägagångs-
sättet för kommunikationen var öppet och engagerande. Huvudspråken var finska, svenska och 
engelska.

med kommunikationen ville man komma med nya sätt att utnyttja design och berätta om formgiv-
ningens mångformighet. marknadsföringskommunikationen syftade särskilt till att nå nya publiker. 
man ville också göra designhuvudstaden bättre känd eftersom Helsingfors var först den tredje 
staden med titeln i designhuvudstädernas hittills korta historia.

designhuvudstadens byrå hade ansvaret för den allmänna kommunikationen och för samordning-
en av kommunikationen. projekten ansvarade själva för den detaljerade projektkommunikationen. 
de talrika intressentgrupperna för projektet uppmuntrades till självständig kommunikation, vilket 
staden också stödde i form av olika slags bakgrundsmaterial.

det viktigaste kommunikationsverktyget för projektet var webben. Förutom webbsidorna var de-
signhuvudstaden aktiv i de sociala medierna och informationsmaterial delades ut på webben. 
redaktörsresor, pressmöten och medieträffar med vissa teman var en viktig del av mediearbetet. 
designårets kommunikation fick stöd av en kommunikationsbyrå i Finland och fem kommunika-
tionsbyråer utomlands.

mediernas intresse för designåret överskred klart förväntningarna. antalet registrerade träffar i 
de inhemska medierna uppgick till cirka 7 000 och i de internationella medierna till cirka 8 000. 
träffarna i de internationella medierna var utspridda i olika delar av världen.

stort intresse inom marknadsföringskommunikationen väcktes av café kauko. tanken bakom café-
et var att genom växelverkan och respons visa hur design påverkar miljön. kauko fick flera priser 
och goda placeringar i både internationella och nationella tävlingar inom marknadsföringskommu-
nikation.

det visuella uttrycket för designåret syntes i stadsbilden i stor utsträckning, till exempel i form av 
flaggningar och på väggarna i flygplatsens ankomsthallar. 

designhuvudstadens program bestod av två huvudsakliga områden: utvecklingsprojekt och eve-
nemang.

enligt avtalet om ordnande av designåret var stadens uppgift att under ett års tid erbjuda bety-
dande program på internationell nivå. i Helsingfors stads strategi för året som designhuvudstad 
grupperades målen för projektet under de tre huvudtemana öppen stad, globalt ansvar och rötter-
na bakom ny tillväxt.

ansvaret för produktion och finansiering av programprojekten hörde i huvudsak inte till design-
huvudstadens byrå utan till ansvarsorganisationen för varje enskilt projekt. ansvarsfördelningen 
fastställdes i samarbetsavtalen för projekten.

programmet byggdes upp främst genom öppen ansökan. det kom in sammanlagt 1 400 program-
förslag, varav ungefär en femtedel blev valda till det egentliga programmet. dessutom arrang-
erades designårets signaturevenemang, de så kallade signature events, som var en del av det 
gemensamma programmet för alla städer med titeln världens designhuvudstad, och ett omfattan-

de internationellt program. under designåret genomfördes sammanlagt 551 projekt, vilket var fler 
än väntat.

Bakgrundsorganisationerna hade en stor inverkan på programmets uppbyggnad. städerna, staten, 
företagen, universiteten och de övriga sammanslutningarna kom med innehållsprojekt och genom-
förde även projekt utanför programmet. 

programmet delades upp i sex kategorier: stad i förändring, nya lösningar, evenemangens år, ut-
ställningar, möten, publikationer och applikationer.

under temat stad i förändring samlade man utvecklingsprojekt som hade sin början i förändringen 
i stadsmiljön. temat nya lösningar presenterade tillämpningsområden för designmetoder, såsom 
servicedesign, strategisk design och informationsdesign.

under kategorin evenemangens år ordnades olika evenemangshelheter för allmänheten. i designå-
rets program ingick sammanlagt över ett hundra utställningar.

under årets lopp ordnades sakkunnigforum och seminarier. dessutom gav man ut böcker, tidning-
ar, webbpublikationer och elektroniska applikationer.

publiken för de olika projekten och evenemangen under designåret uppgick till cirka 2,5 miljoner 
personer. många av utvecklingsprojekten inleddes först i slutet av 2012 och deras verksamhet fort-
sätter långt in i framtiden.

de första effekterna av året som designhuvudstad började visa sig redan år 2012. slutsatserna 
drogs på basis av undersökningar, enkäter och iakttagelser.

när året som designhuvudstad kom till sitt slut hade formgivningen blivit en viktigare samhällsfrå-
ga och ett större diskussionsämne i Finland än tidigare. materialet visar att invånarnas förståelse 
för design hade blivit bredare och att användarperspektivet som en del av formgivningen hade 
fått större betydelse.

designen användes för att lösa problem i olika miljöer. man ökade designfostran för barn och 
unga, gjorde ett nytt slags samarbete och hittade nya miljöer och metoder för ändamålet.  ur in-
ternationellt perspektiv blev Helsingfors en intressant designstad och en mötesplats för design-
världen.

effekten av designhuvudstadsåret i sin helhet kan utvärderas och granskas ur flera synvinklar. 
utvärderingarna beror alltid på den granskade perioden. till exempel kan utvecklingsprojektens 
effektivitet i många fall utvärderas först efter en viss tid.

effekterna av året som designhuvudstad har undersökts av deloitte. deloittes rapport om effek-
terna publicerades samtidigt med slutrapporten för projektet.
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Finansieringen

städerna

6 miljoner euro

staten

5 miljoner euro

FÖretag oCH stiFtelser

6.8 miljoner euro

   Helsingfors: €3 000 000

   arbets- och näringsministeriet: 3 m€

   Företagssamarbete: 5 m€

   undervisnings- och kulturministeriet: 2 m€

   lahtis: €480 000

50%

60%

74%

40%

22%

22.7% 18.3% 8% 1%

Budgeten

en budget på 17.8 miljoner euro för åren 2010–2013

4%

utgiFter

program: 7.2 M€
kommunikation och marknadsföring: 6.0 M€
personal, licensavgifter och administration: 4.5 M€

programmet

projekt: 551 
evenemang: 2.800
medverkande organisationer: 290
personer som genomförde projekt: 14.500
publik på: över 2,5 miljoner personer

medierna

totalbudgetarna för projekten och aktörernas övriga åtgärder med koppling till designhuvudstads-
året har inte beaktats i budgeten.

träffar i medier i sammanlagt cirka 100 länder.

   träffar i de inhemska medierna: 7000

   träffar i de utländska medierna: 8000

   stiftelser: 1.5 m€

   Försäljningsinkomster: 0.3 m€

   vanda: €1 098 000   esbo: €1 362 000

   grankulla: €60 000



sida 10 World Design Capital Helsinki 2012 — Sammandrag av slutrapporten

sammandrag av slutrapporten 

redaktion

World design Capital Helsinki 2012
sammandrag av slutrapporten

redaktÖr
emmi Jääkkö

samt
laura aalto,
kaarina gould,
sanna mari Jäntti,
maarit kivistö,
tiina-kaisa laakso-liukkonen,
och pekka timonen.

design
kokoro & moi

utgiven av internationella designstiftelsen

År 2012 är Helsingfors World design Capital tillsammans med esbo, vanda, grankulla och lahtis. 
temat för designhuvudstadsåret är open Helsinki – embedding design for life.

HuvudsamarBetspartner
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