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Spaning mot framtiden

Designtänkande som stöd 
för framtidsvisioner

Åsa Wikberg Nilsson
Innovation och Design
Luleå tekniska universitet

”We cannot solve our 
problems with the same kind 
of thinking we used when we 
created them…
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Agenda

Projektet
Framtidsfabriken

Hur design kan stödja
framtidsvisioner

Vad är design, kreativitet
och innovation?

Tankemodell kring 
utvecklingutveckling

Tips på metoder; future
workshops, scenarier, 
personas

Syfte
Utforma en vision av framtidens
effektiva, attraktiva och långsiktigt

Framtidsfabriken

, g g
hållbara arbeten och arbetsmiljöer i
svensk industri

Interaktiv forskningsansats
Förändringsarbete tillsammans med 
de människor som på något sätt är
berörda av förändringen

Industrins anställda och chefer
Fackföreningar
UngdomarUngdomar

Förändra tankesätt
Utmana rådande perspektiv
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I vår del av världen skulle 
idag de flesta människors liv 
vara helt otänkbart utan 
design 

å

Design finns överallt…

Design följer oss från morgon 
till skymning, hemma, på 
jobbet, på fritiden, i det 
offentliga rummet – allt är 
designat, på ett eller annat 
sätt

Design handlar om att förena 
abstrakt och konkret 
tänkande – empati för 
mänskliga värden, kreativitet, mänskliga värden, kreativitet, 
’lateral thinking’

Förmåga att komponera nya 
idéer tillsammans med en 
komplex existerande 
verklighet

Alla designar, som på något sätt utför 
handlingar som syftar till att förändra en 
given situation till en bättre…

Design

given situation till en bättre…

…men medveten design handlar om att 
kunna föreställa sig möjligheter som är 
bortom begränsningar av nuvarande 
fakta och för-givet-taganden. 

Det handlar om att kritiskt granska, 
ifrågasätta och utmana för att kunna 
skapa något kreativt nytt som är 
funktionellt, hållbart och önskvärt för de 
som ska använda det



9/7/2011

4

Kreativitet handlar om att kunna 

Design –
Kreativitet
förändra både sitt eget och någon 
annans perspektiv och tankesätt

Kreativitet visar sig i originella frågor, 
annorlunda syften och mål samt i 
processer som utförs på icke 
traditionella sätt 

Kreativitet är 1 procent inspiration och 
99 procent transpiration

Innovation handlar om kulturell Innovation handlar om kulturell 
förändring

Framtiden

Bästa sättet att förutse framtiden
är att uppfinna den

Det är bättre att vara proaktiv än
reaktiv

Det man kan föreställa sig kan
också bli verklighet

- men hur? 
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Tankemodell
Ny verksamhet

Ny 
målgrupp

Befintlig 
målgrupp

UTVIDGA
(inkrementell utveckling)

SKAPA 
(radikal utveckling)

ANPASSA FÖRVALTA 

Befintlig verksamhet

ANPASSA 
(inkrementell utveckling)

FÖRVALTA 

Tankemodell
Solutions driven backcasting
En intuitiv och pragmatisk frågeställare som utgår från hur det borde
vara. 
Använder lösningar för att testa  förstå och omformulera givnaAnvänder lösningar för att testa, förstå och omformulera givna
problem. 
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Future Workshops

lä

Nu läge – Framt id
- Hand l ing

Nuläge
Vilka människor är berörda idag?
Hur upplever de situationen?

Vilka strukturer finns – hur många
människor I en viss målgrupp, vem
bestämmer etc.?

Vilken symbolik finns? Bilder som
beskriver, uppfattningar hos människor
etc

Vilka interaktioner sker idag? Var
möts människor, hur möts de, varför
möts de etc?

Vilka individuella förhållningssätt
finns? Hur förhåller sig ex. Ungdomar
till Boden?

Future Workshops

Framtid

“Verkligheten är sattVerkligheten är satt
ur funktion
– allt är möjligt!”

Utmana regler och tankesätt

Upp och ner
Saker händer när man betraktar
saker och ting upp och ner. 
Bra när det finns något att utgå frång g
och man är fast i gamla
tankemönster
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Scenarier
Framtid
Beskriv en framtidssituation
- som en berättelse, som en film, 
som ett storyboard…

Värdescenarier
Dra scenarierna till ytterligheter
Tänk konsekvenser – i flera steg

Vilket är det absolut bästa
tänkbara scenariet? 

Vilket är det absolut värsta
tänkbara scenariet?

Vad händer om scenariet görs
tvärtom?

Vad innebär det bästa/värsta
scenariet för olika
målgrupper?

- Tänk om…

Scenarier
Framtidsfabriken är ytterligare en av alla fabriker som förstör
jorden.Den ligger i ett område som är avsett enbart för
industriarbete, eftersom luften och marken är så förorenade av
miljögifter. Kanske är det i Afrika eller kanske är det i Europa. 
Gasmask borde vara nödvändig utrustning för att arbeta här  men Gasmask borde vara nödvändig utrustning för att arbeta här, men 
det är ingen som har det eftersom ingen berättat för arbetarna att
arbetsmiljön är farlig.

Detta har blivit verklighet på grund avmänniskans ständiga
jakt efter att producera mer och mer och att få
kortsiktiga vinster. Under de sista årtiondena har robotar ersatt
de flesta av människorna i industrin, men nyligen har mänsklig
arbetskraft blivit billigare än att automatiserad utrustning vilket
resulterat i att Framtidsfabriken nu anställer personal. 

Arbetet består av ensidiga och monotona uppgifter
vid ett löpande band, vilket resulterar i arbetsskador för de flesta
arbetarna. Men varken arbetsmiljö eller säkerhet anses
lä ikti t   å lä d kti ä ff kti h längre viktigt, så länge produktionen är effektiv och 
går med vinst. De anställda med högst rang övervakar den 
föråldrade automatiserade anläggningen. Arbetsmiljön är smutsig
och mörk. Det finns inte en chans att se ut eftersom det inte finns ett
enda fönster i fabriken. Ändå är de flesta arbetarna glada över
chansen att få ett arbete, eftersom det inte är lätt i dessa tider, 
fastän lönen inte räcker till att föda en familj.

De anställda vet inte vad de gör eller varför, ingen berättar någonting
för dem. De har varken sett eller pratat med någon chef, de kallar
dem för den osynliga kraften. 
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Personas
Skapa fiktiva karaktärer ur olika
målgrupper

Helga, 85 år
Kalle, 55 år
Stina, 20 år
Alex, 10 år

Skapa ett scenario för personan, 
beskriv en händelse eller en viss
situation

Utmana – ifrågasätt – bryt
mönster;mönster;
Vad händer om man byter kön, kultur, 
etnicitet på karaktären? 

Hur vill jag själv att framtiden ska
se ut och fungera?

Prototypa
Börja tidigt! 

Skissa

Bygga

”Tänka med hjälp av 
Material”
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Slutligen…
Vi behöver människor som är
beredda att utmana det
självklarasjälvklara

Utveckling kräver att vi offrar
något - om det så bara är våra 
invanda tankemönster…

Se till att varje dag ta till 
dig något nytt, något 
oväntat som du inte kände 
till tidigare, utan att på 
något sätt begränsa 
varifrån du tar in denna varifrån du tar in denna 
kunskap (Alf Rehn)


