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TILL EN HÅLLBAR LIVSSTIL



 Nya utmaningar, nya förhållningssätt

 Ny teknik, samarbeten och arbetsmetoder

 Utforska många perspektiv i tidiga faser

 Enkelt, rimligt och funktionellt

Bild: https://scienceparkboras.se/2019/07/mot-framtidens-konsument/
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BAKGRUND

KLIMAT 2030





Utsläppen av växthusgaser i 
Västra Götaland ska minska 
med 80 procent till 2030 från 
1990-års nivå.                    

Målet är en 
fossiloberoende
region 2030

Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskars konsumtion ska 
minska med 30 procent 
jämfört med 2010.



Fyra 

fokusområden 

med tolv

satsningar

Hållbara transporter Klimatsmart och hälsosam mat

Sunda och klimatsmarta 

bostäder och lokaler
Förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster

• Större marknad för biobaserade material
och drivmedel

• Tjänster och cirkulära varor

• Design för en hållbar livsstil

• Klimatsmart vardagsresande där fler 
väljer gång, cykling och kollektivt resande

• Accelererad omställning till fossilfria 
fordon

• Effektiva godstransporter

• Klimatsmarta möten och semestrar

• Flexibla och klimatsmarta bostäder
och lokaler

• Effektiv och klimatsmart renovering

• Minskat matsvinn

• Främja hållbart lantbruk

• Mer vegetariskt på tallriken
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INTRODUTION

HUR DESIGN KAN 
PÅVERKA VÅRA VAL



 Våra möjligheter att göra hållbara val är 
många gånger redan bestämda av 
omgivningen

 Samhällets strukturer påverkar människors 
beteende.

Bild: https://scienceparkboras.se/2019/07/mot-framtidens-konsument/
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SAMHÄLLETS STRUKTURER PÅVERKAR

Målsättning att nå en långsiktigt hållbar framtid och ekonomisk tillväxt – det är i 
den utmaningen som människors möjlighet att leva ett hållbart liv ska växa fram.

Saker som gör det svårt att konsumera hållbart

• Marknadsföring 

• Strävan efter social acceptans

• Konsumtion bygger ofta på vanor

• Tidsbrist och livspusslet

• Miljöanpassade val är ofta dyrare 

• Negativa miljöeffekter förskjutna i tid –medan konsumera ger omedelbara fördelar.

• Infrastruktur och stadsplanering kan försvåra eller underlätta för hållbar konsumtion

Källa: Omställning till hållbara konsumtionsmönster. Naturvårdsverket rapport 6663, oktober 2015



FAKTORER SOM PÅVERKAR 
MÄNNISKORS VAL

Känslomässiga behov: 
Identitet och status, bekräftelse, trygghet och tillhörighet, lycka och 
livstillfredsställe.

Kultur och normer: 
Vad gör vi och hur gör vi i den grupp jag vill tillhöra? Vad är moraliskt 
okej att göra?

Samhällets struktur: 
Hur bra är tillgängligheten? Vad finns att köpa i affären där jag bor? 
Hur utbyggd är kollektivtrafiken?

Fysiska förutsättningar: 
Kan jag gå till det jag behöver i min vardag? Vad är det för klimat?



Om design som metodik

Design inte bara form och hur något ser ut. Det 
är lika mycket ett arbetssätt för nya idéer

Designprocessen hjälper oss att utveckla 
lösningar med utgångspunkt från användarnas 
behov. 

Bild: https://scienceparkboras.se/2019/07/mot-framtidens-konsument/
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is a human-centered

approach to innovation 

that draws from the designer’s toolkit

to integrate the needs of people, 

the possibilites of technology and 

the requirements for business success”

Tim Brown, former president and CEO, IDEO

”Design Thinking

https://www.ideo.com/people/tim-brown



Vad kännetecknar designprocessen?
 Människan står i centrum

 Undersök förutsättningar och möjligheter för att ta reda på rätt fråga att söka 
svar på

 Utgå från användares behov och dess sammanhang. Se behovet ur 
användarens perspektiv

 Sätt frågan i sin kontext. Ha ett holistiskt perspektiv

 Processen är undersökande och öppen

 Visualisera för att testa och förstå tillsammans

 Fokus på tidiga utvecklingsfaser



Tjänstedesign

• Allt fler produkter har helt eller delvis blivit en tjänst. 

• Digitaliseringen har gjort detta enklare 

• Det fungerar när tjänsten är lättförståelig, intuitiv och 
attraktiv. 

Bild: https://scienceparkboras.se/2019/07/mot-framtidens-konsument/

https://scienceparkboras.se/2019/07/mot-framtidens-konsument/


Tänka nytt med arkitektur

Alejandro Aravena’s arkitektbyrå Elemental i Chile arbetar utifrån designprocessen i alla projekt. Dom nollställer 
egna föreställningar, involverar människorna som berörs, identifierar vad som betyder något för dem och 
utvecklar kreativa lösningar.

Exempel: Huskroppar för medborgare färdigställda i en halv del för att bygga vidare när ekonomin blev bättre.



Exempel:

Santiagos innovationscenter-
vänder på den klassiska 
konstruktionen utifrån 
användarens perspektiv 



DEL 2

SÅ FUNKAR 
METODEN



Vad är behovet och varför? Hur ska vi lösa det?

Problem Definition Lösning



RESEARCH ANALYS
IDÉ-

GENERERING
TEST

PROTOTYP

Problem Definition Lösning

Vad är behovet och varför? Hur ska vi lösa det?



1 Formulera frågan

Hur ni formulerar utgångspunkten påverkar 
vilket resultat ni kan förvänta er. 
Bygg inte in lösningen i utmaningen.

VAD ÄR BEHOVET OCH VARFÖR



VAD ÄR BEHOVET OCH VARFÖR

Hitta rätt utmaning

Om ni finner det svårt att enas kring fråge- ställningen så 
upprepa ”varför” varje gång ni formulerar problemet 
– efter tre till fyra omgångar brukar man ha kommit 
fram till kärnan av problemställningen.



1 Formulera frågan

Hur ni formulerar utgångspunkten påverkar 
vilket resultat ni kan förvänta er. 
Bygg inte in lösningen i utmaningen.

VAD ÄR BEHOVET OCH VARFÖR

2 Utforska vad som påverkar

Var öppen för olika perspektiv. Undersök:
• Användarbehov
• Organisationers förutsättningar, vision och mål
• Omvärldsfaktorer



https://svid.se/guider-och-verktyg/kunder-insikter-och-trender-ett-metodverktyg-for-designdriven-affarsutveckling/



Att bo stort ger utökade möjligheter att 
förvara fler sällanköpsvaror

”Har fullt med saker, man har ju plats”

Tips vid intervju

 Områden snarare än direkta frågor.

I beskrivningen kommer ofta viktiga detaljer. Ställ 
följdfrågor som varför? hur då? och hur ofta? 

 Samtal i deras egen miljö.

Förståelse för sammanhanget som påverkar. Sätta er i 
användarens sits för att se nya perspektiv på frågan. 
Observera och dokumentera sådant ni 
uppmärksammar med bilder och enkla filmer. 

Trollhättan är Sveriges biltätaste stadskärna 

Tillgång till bil gör det lätt att ta sig till 
platser för konsumtion

EXEMPEL FRÅN KVARTERETS KONSUMTION



1 Formulera frågan

Hur ni formulerar utgångspunkten påverkar 
vilket resultat ni kan förvänta er. 
Bygg inte in lösningen i utmaningen.

VAD ÄR BEHOVET OCH VARFÖR

2 Utforska vad som påverkar

Var öppen för olika perspektiv. Undersök:
• Användarbehov
• Organisationers förutsättningar, vision och mål
• Omvärldsfaktorer

3 Definiera möjligheter

• Ser problemet ut som ni trodde? 
• Ringa in utvecklingsområden i en projektbrief. 
• Bestäm kompetenser som behövs i 

projektteamet och hur ni ska avgränsa



EXEMPEL FRÅN KVARTERETS KONSUMTION



BRIEF

4 Skriv briefen

• En uppdragsbeskrivning som 
beskriver förutsättningar för projektet, 
möjligheter och fokus, målgrupper, 
tidsplaner och förväntade mål. 

• Kort och inspirerande; vilka personer 
ni vill nå med lösningen, vad ni vill få 
dem att veta, känna och göra. 
Innehålla insikten som ska föda idé.

• Presentera en inringad möjlighet som 
kan utvecklas tillsammans. 

Varför

• Projektbrief gör det lätt att 
intressera andra som ni vill 
ha med i projektet

• Uppdragsbeskrivning är en 
förutsättningar för kreativa idéer

• Dokumentation av arbetsprocessen, 
det går att gå tillbaka för att se 
om idéerna följer rätt mål



EXEMPEL FRÅN KVARTERETS KONSUMTION



HUR SKA VI LÖSA DET ?

5 Utveckla idéer

Nu börjar det kreativa! Med brief som grund ta fram många  
konceptidéer som på olika sätt svarar på er målsättning. Anta ett brett 
perspektiv och fundera inte över detaljerna nu
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HUR SKA VI LÖSA DET ?

5 Utveckla idéer

Nu börjar det kreativa! Med brief som grund ta fram många  
konceptidéer som på olika sätt svarar på er målsättning. Anta ett brett 
perspektiv och fundera inte över detaljerna nu

6 Utvärdera idéerna

Dags att smalna av igen. Idéer ska utvärderas, väljas mot 
problemdefinition och möjligheter, kombineras och utvecklas mer i 
detalj. Målet är en fungerande och testad konceptlösning som kan 
vidareutvecklas eller implementeras.

Visualisera förslag och Koppla kontinuerligt tillbaka mot er brief.
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EXEMPEL FRÅN KVARTERETS KONSUMTION

 Use2Use Design Toolkit
 Cirkulär Business Model Canvas
 Mural- digitalt verktyg, post-it lappar
 Miro- liknande mural

https://www.use2use.se/?page_id=610
https://circulareconomy.se/utbildning-cbmc/
https://www.mural.co/
https://miro.com/app/dashboard/


HUR SKA VI LÖSA DET ?

5 Utveckla idéer

Nu börjar det kreativa! Med brief som grund ta fram många  
konceptidéer som på olika sätt svarar på er målsättning. Anta ett brett 
perspektiv och fundera inte över detaljerna nu

6 Utvärdera idéerna

Dags att smalna av igen. Idéer ska utvärderas, väljas mot 
problemdefinition och möjligheter, kombineras och utvecklas mer i 
detalj. Målet är en fungerande och testad konceptlösning som kan 
vidareutvecklas eller implementeras.

Visualisera förslag och Koppla kontinuerligt tillbaka mot er brief.

7 Leverera resultat

Nu har ni ett fungerande och testat koncept. En tjänst kanske kan 
implementeras direkt, medan produktutveckling eller koncept har fler 
faser innan man kan leverera en lösning. Under fortsatt utveckling koppla 
tillbaka regelbundet : möter lösningen användarnas behov eller har det 
ändrats så mycket så ni måste tänka om?



DOUBLE DIAMOND DESIGNMETODIK



EXEMPEL FRÅN KVARTERETS KONSUMTION

Resultat i Kvarterets Kosnumtion

Broschyr

Webinarie

https://issuu.com/hogskolaniboras/docs/kvarterets_konsumtion_2030
https://www.youtube.com/watch?v=SOEKwi29G0M


TIPS: https://svid.se/guider-och-verktyg/kunder-insikter-och-trender-ett-metodverktyg-for-designdriven-affarsutveckling/
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Designguide till en hållbar livsstil 
finns på klimat2030.se:
https://klimat2030.se/content/uploads/2018/10/
designguide-till-en-hallbar-livsstil.pdf

Vid frågor kontakta:
Petra Pettersson, petra.pettersson@hb.se

Design för en hållbar livsstil är en satsning inom 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

https://klimat2030.se/content/uploads/2018/10/designguide-till-en-hallbar-livsstil.pdf
mailto:petra.pettersson@hb.se


MINGEL
Breakout Rooms:

• Presentation runt bordet

• Ser ni användning av Designguiden och 
metodiken i er verksamhet?



TACK FÖR ER 
MEDVERKAN!


