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Designguide till en hållbar livsstil är framtagen av Västra
Götalandsregionens och Länsstyrelsens kraftsamling
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” i samarbete
med Borås Science Park och SVID.
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I guiden kan du läsa om hur du kan arbeta med
design som metod för att tänka nytt och ta fram
attraktiva lösningar. Nu behöver vi angreppssätt
och verktyg som underlättar för oss att se nya
möjligheter där vi tidigare mest sett begränsningar.
Guiden är tänkt som ett stöd för utvecklingsprojekt
som involverar samarbeten mellan designers,
arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

Designguide till
en hållbar livsstil
FR

Iréne Stewart Claesson som skrivit Designguiden är
industridesigner MFA. Med 30 års erfarenhet av design
för näringsliv, offentliga aktörer och forskning har hon
lett uppdrag att designa produktprogram, tjänster,
gränssnitt och miljöer. Hon har i många år arbetat
strategiskt med design och drivit på användningen
av designmetoder som ett verktyg för innovation med
människan i centrum.

DESIGNGUIDE TILL EN HÅLLBAR LIVSSTIL

För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle
behöver människor ha tillgång till klimatsmarta
lösningar – de behöver både kunna och vilja göra
hållbara vardagsval. De bästa lösningarna uppstår
när kompetenser inom teknik, marknad och
design samarbetar. När lika mycket fokus ligger på
upplevelsen som på de tekniska innovationerna.
Den här guiden innehåller en metod i att utveckla
för en hållbar livsstil i sju steg, så att du och din
organisation kan ligga i framkant av omställningen.

Innehåll
Nya utmaningar kräver nya förhållningssätt.............................. 4
Del 1: Hur design kan påverka våra val.......................................8
Samhällets strukturer påverkar människors beteende........ 10
Om design som metodik....................................................... 16
Del 2: Så här funkar metoden...................................................24
Fråga sig vad och varför innan hur...........................................26
1 – Formulera frågan............................................................28
2 – Utforska vad som påverkar............................................ 31
3 – Definiera möjligheter ..................................................... 37
4 – Skriv briefen...................................................................40
5 – Utveckla idéer och lösningar..........................................42
6 – Utvärdera idéerna...........................................................46
7 – Leverera resultatet..........................................................48
Ordlista......................................................................................50
Hur ni utvecklar för klimatsmarta livsstilar i sju steg.............. 52

© 2018, Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Redaktör: Iréne Stewart Claesson
klimat2030.se

Nya utmaningar kräver
nya förhållningssätt
Vi står mitt i de stora utmaningarna att ställa om
till ett mer hållbart samhälle. Teknik kan lösa
hållbarhetsproblem till en viss gräns. Men för
att lyckas behöver vi också underlätta hållbara
livsstilar och förändra vårt förhållningsätt till
konsumtion, och det kräver nya samarbeten
och arbetsmetoder.

Människor behöver både kunna och vilja leva hållbart. När
hållbara lösningar blir framgångsrika beror det oftast på en
kombination av genialitet, enkelhet och positiv upplevelse. Vi
vill bli bekräftade och fascinerade, lika mycket som vi vill känna
att vårt val är rimligt och funktionellt.
Mycket ansvar läggs på individen, men våra möjligheter att
göra hållbara val är många gånger redan bestämda av omgivningen. Många av våra konsumtionsmönster är förknippade
med vilka förutsättningar till alternativ som finns i och kring
våra hem, kvarter och i handeln. Om vi inte har tillgång till bra
och tillgängliga hållbara val så väljer vi det som finns.
Därför behövs det nya typer av tjänster, produkter, system
lösningar och affärsmodeller som stödjer människor att enkelt
göra hållbara val i sin vardag. Många bra initiativ pågår för
hållbar byggnation, energi och transporter men inte lika många
vänder sig till privatpersoner med innovationer för att en
hållbar livsstil ska bli det mest attraktiva valet. Det handlar
både om att stödja människors val genom samhällsplanering
och om att förändra konsumtionsvanor.
Privatkonsumtion är idag en av de största miljöbelastningarna.
Mode och inredning står för en stor del av konsumtionen
efter flygresor, energi och mat. Detta vill vi ändra på. Mycket
av privatkonsumtionen sker i och runt hemmet. Vi byter kök,
köper möbler, inredning och elektronik, och fyller hemmet med
prylar som behöver förvaring. Hur vi tänker kring vad bostaden
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och bostadsområdet är till för och hur det utformas påverkar
det personliga köpbeteendet.
Samhällsutveckling innefattar komplexa processer, många
faktorer påverkar möjligheten att testa nya idéer i verkligheten.
Samtidigt sker en förändring av stadskärnor och handelsplatser
som drivs av digital utveckling och människors nya beteenden.
Både offentliga och privata aktörer söker nya vägar att få
människor att gilla just deras erbjudande och plats. Det som
ses som ett problem kan bli en källa till nytänkande om man
testar nya synsätt och samarbeten.
Hur gör vi då? Förhållningssättet och metoderna som används
inom design kan berika och förändra de processer som finns idag
och öppna upp för nya perspektiv och möjligheter. Designers
har ett tydligt användarfokus och lägger tid på att utforska
många perspektiv i tidiga faser av projekt. Förhoppningen är
att denna guide ska inspirera dig som är samhällsutvecklare,
företagare, designer eller arkitekt att i samarbete med andra
testa designmetoderna i gemensamma projekt. Och att ni i det
samarbetet berikar varandra till nytänkande lösningar som gör
det lätt för människor att välja en hållbar livsstil.

Design för en hållbar livsstil är en satsning inom ”Klimat 2030
– Västra Götaland ställer om”, en regional kraftsamling för en
klimatsmart och attraktiv framtid. I Västra Götaland har vi ett
av Sveriges mest ambitiösa regionala klimatmål. År 2030 ska
utsläppen av växthusgaser ha minskat med 80 procent, jämfört
med 1990. Utöver detta mål om utsläppen lokalt i vår region har
vi också ett viktigt konsumtionsmål. Det innebär att till samma
år ska utsläppen av västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i
världen de sker, minska med 30 procent (jämfört med 2010).
Läs mer på klimat2030.se
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Del 1:
Hur design
kan påverka
våra val
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Samhällets strukturer
påverkar människors
beteende
Hur människor agerar, konsumerar och motiverar
sina val har blivit en central fråga att arbeta med
inom samhällsutveckling. Men det är många
aspekter som ska balanseras. Drivkrafterna för
konsumtion, målsättningen att nå en långsiktigt
hållbar framtid och önskemål om ekonomisk tillväxt – det är i den utmaningen som människors
möjlighet att leva ett hållbart liv ska växa fram.

Alla ska kunna förbättra sina livsförhållanden men hur gör vi
för att undvika att det innebär överkonsumtion? En central
fråga är att förstå motiven till varför vi konsumerar som vi gör.
Livsstilsval handlar inte bara om att uppfylla praktiska behov,
utan lika mycket om status och identitetsskapande. Det gör
det svårt för människor att göra rationella val kring hållbar
konsumtion då vi påverkas av de attityder, värderingar och
normer som gäller i den miljö och det sammanhang vi lever
och verkar i. Därför måste det finnas stödjande system
i individens vardag som underlättar de hållbara valen. I
framtiden kommer innovationer att vara lika mycket sociala
som tekniska, för att människor ska finna mening med dem.
Även infrastruktur och samhällstjänster behöver vara utformade
så att de möjliggör, underlättar och inspirerar till en hållbar
livsstil. Här har kommuner och regioner en viktig roll i att
skapa attraktiva, stödjande system.

Sju saker som gör det svårt att konsumera hållbart
Det kan vara svårt som konsument att ställa om sitt beteende
och välja det hållbara alternativet. Här är några saker som kan
påverka valet:
1. Marknadsföring som får konsumenter att känna begär till det
de inte har.
2. Strävan efter social acceptans och att inte hamna utanför en
grupps värderingar, sociala normer och identitet.
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3. Konsumtion bygger ofta på vanor när det gäller produktval
och andra beteenden, snarare än på rationella och medvetna
beslut.
4. Tidsbrist och livspusslet kan göra att det helt enkelt tar för
lång tid att sätta sig in i vad olika val innebär.
5. Miljöanpassade val är ofta dyrare och spelar in negativt på
den privata ekonomin, vilket kan vara ett hinder för många
människor.
6. Negativa miljöeffekter är ofta förskjutna i tid och rum –
du får helt enkelt inte direkt återkoppling på ett förändrat
beteende, medan att konsumera ger omedelbara fördelar.
7. Förutsättningarna i infrastruktur och stadsplanering kan
försvåra eller underlätta för hållbar konsumtion.
Källa: Omställning till hållbara konsumtionsmönster.
Naturvårdsverket rapport 6663, oktober 2015.

EXEMPEL

Normer som cementerar
Elizabeth Shove, en av de mest citerade forskarna inom
den praktikorienterade forskningen, har diskuterat
hur ett antal energiintensiva hushållspraktiker har
växt fram och nu blivit låsta, vad Shove kallar för
”locked-in”. Hon har till exempel tittat på tvättandet
som vardaglig hushållspraktik och visar hur det skett
en omdefinition av syftet bakom både vanan att duscha
och tvätta kläder från desinfektion till uppfräschning
av oss själva och kläderna. Vilka är andra normer som
förändrats över tid och som vi låst in oss i?
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B R A AT T V E TA

VI HAR EN

HÅLLBARA LIVSSTILAR
ENLIGT FN:S RAMPROGRAM

S T E NÅ L D E R S H J Ä R N A

Klimatproblem ligger ofta långt bort. Smältande glaciärer, höjd
havsvattennivå, torka och bränder syns sällan i vår del av världen.
Det drabbar andra människor. Och de största effekterna ligger
antagligen långt fram i tid, kanske så mycket som ett sekel framåt.
Även om folk säger att klimatförändringar är här nu, är det inget
dom flesta av oss vi märker i vardagen. Vi har svårt att ta till
oss problem som inte drabbar oss direkt här och nu. Därför är
det viktigt att förstå vilka drivkrafter hos människor som kan
stödja en förändring och utifrån det forma de lösningar som ger
fördelar och styr våra val.

”Hållbara livsstilar innebär ett nytt sätt att tänka kring hur vi lever
våra liv, hur vi konsumerar och hur vi organiserar vårt vardagsliv.
Det handlar också om hur vi umgås och samarbetar med andra
människor, utbildar och bygger identiteter. Hållbara livsstilar
innebär en transformation av våra samhällen och att leva i
harmoni med naturen och dess ekosystem”.

FA K T O R E R S O M PÅV E R K A R
M Ä N N I S K O R S VA L

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

VA D Ä R E N L I V S S T I L ?

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?
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Begreppet livsstil kopplar ihop vad vi gör och hur vi konsumerar
med våra värderingar. En persons livsstil är ett sätt att bygga
identitet och skapa grupptillhörighet.
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Om design som
metodik
Design är inte bara en fråga om form och hur
något ser ut. Det är lika mycket ett arbetssätt
som öppnar upp för nya idéer utifrån vad som
betyder något för människor. Designprocessen
hjälper oss att utveckla lösningar på ett medvetet
och innovativt sätt där både funktionella,
upplevelsemässiga och estetiska krav ingår
med utgångspunkt från användarnas behov.
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Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer,
budskap och miljöer. Metoder och tillvägagångssätt skiljer
sig beroende på vad som ska utvecklas men angreppsättet är
detsamma oavsett om det gäller att lösa ett behov inom vården
eller i produktutveckling på ett företag.
Designmetodik har sedan 1970-talet utvecklats inom industridesign för att kunna forma konkurrenskraftiga produkter och
innovativa lösningar utifrån komplexa behov. Idag har produkten
kanske blivit en tjänst, tryckknappen ett grafiskt gränssnitt på
en skärm, miljön en designad upplevelse för alla sinnen som
inkluderar ljus, ljud, tillgänglighet och estetik.

Vad kännetecknar designprocessen?
Människan står i centrum
Vi påverkas av hur produkter, tjänster eller miljöer interagerar
med oss – både fysiskt, socialt, kulturellt och emotionellt. Men
det räcker inte att fråga hur de vill ha det. Vi kan bara svara
på vad vi redan erfarit, så för att skapa nytänkande lösningar
behöver vi ställa frågan rätt för att kunna ge svar och ta fram
relevanta idéer. Vi människor är både rationella och fullständigt
orationella varelser. Så vilka är de bakomliggande behoven som
gör att vi agerar som vi gör i en viss situation? Vi behöver förstå
vad vi söker när vi till exempel fortsätter flyga som aldrig förr
trots att vi vet vad det innebär för klimatet. I design bearbetar
vi frågan och frågar oss vad det egentliga behovet är.
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Fokus på tidiga utvecklingsfaser
För att skapa underlag till relevanta idéer som kan bli en funktionell
och tilltalande lösning behöver vi utforska och skapa insikter innan
ramarna för ett projekt är satta. Detta för att ha förutsättningar
för rätt fokus, kompetenser och för att kunna förankra med
ledning och andra aktörer. Därefter behöver vi under hela
utvecklingsfasen följa upp, testa och justera, och kontinuerligt
utvärdera lösningen mot den initiala frågeställningen.
Ta till sig tillräcklig kunskap och med stor bredd
Designprocessen och kompetensen är att kunna ta till sig tillräcklig kunskap för att identifiera möjligheter, inte vara djupt
specialiserad på varje delområde. Det är också ett förhållningssätt till problemet som ska lösas. Begränsningar ses som ett
kreativt verktyg för att söka nya vägar och för att smalna av
frågan och kunna välja bland idéer till lösningar.
Undersök förutsättningar och möjligheter för att
ta reda på rätt fråga att söka svar på
Som man frågar får man svar, och är frågan ens rätt ställd?
Vi behöver gå in i projekt medvetna om att vi inte vet tillräckligt,
kunskapen består av våra metoder för att ta reda på vad vi
behöver för att förstå.
Utgå från användares behov och dess sammanhang
Istället för att börja i ett bestämt resultat eller ett produktfokus
är utgångspunkten målet och vad som ska uppnås. Vi identifierar
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bakomliggande orsaker och faktorer som påverkar och formulerar
frågeställningen utifrån det. Det öppnar upp för andra svar, de
som skapar värde för människor. Ett klassiskt exempel är när
ventilationsbranschen gick från att sälja ventilationsaggregat
till att sälja bra inomhusklimat – vilket är det som kunden frågar
efter, produkten vill man helst inte se.
Se behovet ur användarens perspektiv
Människan sätts i centrum och vi undersöker hur och varför
människor agerar på ett visst vis i den valda situationen, genom
observationer, intervjuer och i vissa fall användardeltagande.
Detta hjälper för att skapa nya perspektiv bortom gängse
lösningar och se vad som är viktigt och kan skapa värde för
människor. Det kanske inte ens handlar om en produkt eller
tjänst, det kan vara att kommunicera bättre som skapar
förändring.
Sätt frågan i sin kontext och i relation till omvärlden
Allt finns i ett sammanhang och helheten påverkar såväl
människor som de lösningar vi ska forma. ”Vi formar miljön
och miljön formar oss”, sa Winston Churchill inför återuppbyggnaden av London när han tryckte på vikten av att värna om
god estetik. Att observera miljön och omkringliggande faktorer
ger viktiga insikter som öppnar upp för nya idéer. En bra idé
kanske inte fungerar som det är tänkt för att sammanhanget
motverkar den.
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Ha ett holistiskt perspektiv
Det innebär att ta reda på både globala och lokala omvärldsfaktorer, trender och tendenser som kan påverka. Hur påverkas
vårt problem av vad som sker i andra delar av världen? Vad
finns det för lösningar inom helt andra sektorer som kommer
att förändra förutsättningarna och som vi kan inspireras av?
Vad gör andra?
Processen är undersökande och öppen
Designprocessen är målfokuserad och undersökande. Det finns
i tidiga faser en öppenhet för vad resultatet, svaret på frågan,
kan tänkas vara. Processen är inte linjär – den tillåter att man
gör om, testar olika vägar och är öppen för en stor bredd av
lösningar i tidiga faser av projekt.
Visualisera för att testa och förstå tillsammans
Visualisera handlar till viss del om att gestalta framtiden.
Genom hela processen behöver vi skapa gemensamma bilder
och historier för att alla projektberörda ska förstå och ha
samma uppfattning av idéer och förslag. Men visualisering
kan ske genom enkla skisser, foton, filmer eller modeller,
inspirationsbilder, storyboards och så vidare.
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TJ Ä N S T E D E S I G N

Tjänster, offentliga likväl som kommersiella, behöver formas för
att fungera väl och vara attraktiva för människor. I tjänstedesign
identifierar man vad som sker i ett flöde av händelser för att se
vad som påverkar människors upplevelse i de olika skeendena.
Allt fler produkter har helt eller delvis blivit en tjänst. Vi går från
att äga till att betala för att använda. Digitaliseringen har gjort
detta enklare men det fungerar bara när hela tjänsten är väl
utformad, lättförståelig, intuitiv och attraktiv, från skärmgränssnitt på datorn till upplägget för affärsmodellen. Upplevelsen står
i fokus. Denna utveckling med starkt användarfokus har snabbt
gjort tjänstedesign till ett viktigt arbetsfält för designers.

”D E S I G N T H I N K I N G”

Genom att tänka och arbeta som en designer kan organisationer
identifiera affärsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar på
ett användarcentrerat sätt. Designprocessen och metoderna som
används är anpassade och används för att se nya perspektiv och
skapa värde för människor. Det är ett arbetssätt som kan användas
av olika professioner, inte bara designers.
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EXEMPEL

Tänka nytt med arkitektur
Arkitekten Alejandro Aravena är mångfaldigt internationellt prisbelönt för sina projekt och sitt arbets
sätt. 2017 fick han Göteborgspriset inom temat
”Design för hållbar utveckling” för sitt arbete med
social arkitektur.
Aravena och hans arkitektbyrå Elemental i Chile
arbetar utifrån designprocessen i alla projekt. De
nollställer sina egna föreställningar, involverar
människorna som berörs, identifierar vad som betyder
något för dem och utvecklar kreativa lösningar utifrån
det. De har i projekt efter projekt visat vilka innovativa
resultat de uppnår med hjälp av sina metoder, oavsett
om det handlar om arkitektur och design för utsatta
områden eller prestigebyggnader.
Medborgare som hade blivit av med sina hus efter en
tsunami i Chile erbjöds en liten ekonomisk hjälp av
staten för att bygga nytt. De ansåg att det viktigaste
var att bo nära staden på attraktiv mark som kunde
möjliggöra en värdeutveckling.
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Inom den begränsade budgeten ritade Elemental
huskroppar med grundfunktioner färdigställda i
en halv del. På det viset kunde medborgarna bygga
vidare när ekonomin blev bättre.
För universitetet i Santiagos nya innovationscenter,
en prestigebyggnad med hållbarhetsfokus, var
frågan en annan men även här utgick Aravena från
användarnas perspektiv.
Medarbetarna ville ha bättre överblick över vad som
hände i huset och se varandra mer. Innovations
centret ville ha en klimatsmart byggnad med minimal energiåtgång för nedkylning. Aravena vände på
den klassiska konstruktionen, ritade bärande väggar
som fasad stängda mot solens hetta, och skapade en
ljusgård i mitten som alla kontor öppnar sig mot och
där människor kan se vad som händer i huset. Två
exempel med helt olika förutsättningar men samma
process och förhållningssätt och lyckade resultat
med kreativ höjd.
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Del 2:
Så här funkar
metoden
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Fråga sig vad och
varför innan hur
Processen är målfokuserad och lösningen är inte
bestämd från början. Den är till för att skapa lösningar som svarar på människors behov och som
går att genomföra. Två gånger under processens
gång breddar ni perspektivet för att få så stort
underlag som möjligt till idéer och utveckling.

Den första gången ni breddar perspektivet är till för att identifiera förutsättningar – vad handlar det om ur olika perspektiv;
de människor som berörs, verksamhetens målsättning och
faktorer i omvärlden som påverkar? Genom att ifrågasätta er
utgångspunkt och utforska vad som påverkar får ni förståelse
och insikter kring vilka möjligheter som finns och kan ringa in
fokus för idéutveckling. Hoppar ni över denna första fas riskerar
ni att lösa fel problem.
Den andra gången ni breddar ut är det för att ta fram många
olika idéer till lösningar utifrån vad ni kom fram till i första
fasen. Processen leder till att ni smalnar av för att komma
fram till den bästa lösningen genom att testa idékoncept mot
användare, justera eller ta bort, utan att stora investeringar
har gjorts.
På de kommande sidorna går vi igenom faserna och metoderna
i designprocessen. Vi har förenat designmetodiken med en
innovationsmodell som kallas Double Diamond och är utvecklad
av British Design Council. Vår guide vänder sig till er som
i samarbete vill utveckla lösningar som underlättar en hållbar
livsstil, men metoderna och processen fungerar även för
andra frågor.
På uppslaget längst bak i guiden kan du följa hela metodiken.
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1
Formulera frågan
Hur ni formulerar utgångspunkten för projektet
påverkar vilket resultat ni kan förvänta er. Om
ni redan från början har en idé så behöver ni
ifrågasätta den. Tänk igenom vilket problem
eller utmaning ni vill lösa utifrån en bred ansats,
men bygg inte in lösningen i utmaningen.

Vad är utgångspunkten för den utmaning ni ska ta er an?
Försök formulera utmaningen som en frågeställning, vision eller
målsättning. En sådan formulering kan exempelvis vara ”att
unga mellan 16–24 år i kommunen inte börjar överkonsumera
när de kommer in i en ny fas i livet med bättre ekonomi”, eller
”utveckla ett erbjudande som gör det till bästa och enklaste
valet för människor i ett område att dela sällananvända saker
istället för att köpa egna”.
Att ta en bred ansats på frågan innebär att ni måste zooma ut
och undersöka varför det inte fungerar som ni vill idag och försöka förstå vad som avgör människors val. Är frågan rätt ställd?
Designprocessen är en målfokuserad och strukturerad process
där lösningen inte är bestämd från början. Man undersöker med
en bred ansats för att sedan smalna av. När den undersökande
fasen är gjord har ni en bred insikt kring vad som påverkar frågan
och kan ibland se att det handlar om något annat än vi först
trodde – vilket är utgångspunkten för att söka lösningar och
idéer som kommer att fungera.

Efter det här steget kommer ni ha
• en problemformulering och fråga att utgå ifrån
• ett tydligt mål att enas kring
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Om ni finner det svårt att enas kring frågeställningen så upprepa ”varför” varje gång
ni formulerar problemet – efter tre till fyra
omgångar brukar man ha kommit fram till
kärnan av problemställningen.

EXEMPEL

Tänk på nya sätt!
Arvid Jansson och Niklas Laninge betonar i boken
Beteendedesign värdet av att ifrågasätta uppgiften
och fokusera på grundproblemet. De exemplifierar
med ”Om du bli ombedd att designa en bättre
papperssax kommer du antagligen fundera på hur
handtagen kan göras mer ergonomiska eller hur
du ska använda båda händerna för att få mer kraft.
Skulle vi istället be dig att tänka ut ett bättre sätt att
dela ett papper, skulle resultatet se väldigt annorlunda ut”. Målet och funktionen blir utgångspunkt
istället för lösningen.
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2
Utforska vad
som påverkar
När ni undersöker och utforskar gäller det att
vara öppna för olika perspektiv. Förutsättningar,
behov och kontext varierar med projekt. Att
förstå vad som kan påverka frågan – både
tillfälligt och på längre sikt – är centralt för
projektets utfall.
I detta steget undersöker ni
1. Användarbehov
2. Företag/organisationers förutsättningar, vision och mål
3. Omvärldsfaktorer
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1. Användarbehov
Det första ni behöver svara på är vilka det är som berörs.
Kartlägg vilka som är involverade, både så kallade användare –
människor som direkt berörs av problemet – och andra aktörer
som kan påverka eller påverkas. Om ni till exempel ska planera
ett bostadsområde är boende de primära användarna men även
de som arbetar i eller är återkommande besökare i området har
stor betydelse för planering och utformning. Ni kan göra en
uppdelning i de som dagligen vistas i miljön; ofta-besökare
respektive sällan-besökare. De som kör färdtjänst, ska underhålla
området eller har en butik eller verksamhet i närheten är också
användare och viktiga att förstå.
Oftast är det någon annan än användaren som avgör inköp i
boendet, arbetsmiljön och offentliga sammanhang. De som
faktiskt avgör inköp är viktiga att kontakta för att förstå de villkor
som kan vara avgörande. Det är bra om ni kan involvera dem i
projektet för att möjliggöra förändring. Lagen om offentlig upphandling och vad marknaden erbjuder kan påverka inköparens
förmåga att göra hållbara val.
Undersök behovet ur användarens perspektiv. Genom att få
svar på varför människor agerar på ett visst vis går det att se
vad som skapar värde för dem. Svar får ni enklast genom att
helt enkelt prata med och studera användare och sammanhanget de finns i. Det kan ni exempelvis göra genom intervjuer
med statistiskt valda typrepresentanter, eller genom att observera och intervjua slumpmässigt utvalda människor i en viss
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miljö. Låt människor beskriva vad de gör innan, under och
efter en händelse, och vad de känner i de olika momenten.
Det kallas en användarresa.

Så gör ni en bra intervju
1. Förbered områden att samtala kring snarare än
direkta frågor. Ni vill att människor ska berätta om
sina upplevelser och behov, inte bara svara ja eller nej.
Frågor som leder till dialog låter dig ta tillvara användarnas erfarenheter och förstå hela sammanhang.
Be användaren beskriva vad de gör vid ett visst tillfälle,
men också vad de gör innan och efter, och hur de
känner i de olika momenten. Det är i beskrivningen av
ett flöde av händelser som det ofta kommer fram viktiga
detaljer. Ställ följdfrågor som varför? hur då? och hur
ofta? Det gör att den ni  intervjuar utvecklar svaret och
det kan ge nya insikter.
2. Tala med människor i deras egen miljö. Då får ni
förståelse för sammanhanget som påverkar. Prata med
människor i tvättstugan, på gården, i trappuppgången.
Besök en aktivitet i den gemensamma lokalen, åk bussen
eller prata med unga på fritidsgården eller vad nu är som
kan vara aktuellt beroende för er fråga. Försök sätta er
i användarens sits för att se nya perspektiv på frågan.
Observera och dokumentera gärna miljön och sådant ni
uppmärksammar med bilder och enkla filmer.
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Ställ öppna frågor till de du intervjuar, då kan du nå
bakomliggande behov. Genom att låta användare vara
med i processen skapar du också förståelse för ditt arbete.
De flesta människor är väldigt positiva till att dela med
sig av sina erfarenheter.
Hitta mönster och gemensamma behov. När ni går igenom
och analyserar era studier kan ni snart urskilja återkommande
gemensamma behov och vad som skapar värde för användaren.
Då behöver ni inte göra fler studier. Skriv ned citat och intryck
från människor inom ett visst frågeområde på post-it lappar
och gruppera de svar som har ett samband. Sammanfatta och
sätt rubrik på vad likheterna handlar om.

2. Företag/organisationens förutsättningar, vision
och mål
Identifiera verksamhetens förutsättningar och mål. Kan frågan
förstärka dem? Detta kan verka självklart att den egna verksamheten har koll på, men det kan öppna upp möjligheter att
titta på frågan i förhållande till organisationens övergripande
mål och värderingar. Vad står det till exempel om mål för hållbar utveckling? Vad kan det innebära i praktiken? På vilket vis
ska frågan/projektet förstärka och berika målen?

ningen, vilka kulturella och sociala faktorer behöver vi förstå
för att hitta lösningen? Är det i staden eller på landet? Att möta
människor i deras miljö ger viktiga insikter om människors
villkor. Upplevelsen står i fokus lika mycket som fysisk funktion.
Sök inspiration i andra områden än era egna. Människors
attityd och inställning till trender kan påverka frågan. Vad är
attraktivt och intressant just nu? Håller det på att förändras?
Vilka trender ser ut att vara på väg in? Hur kommer de att
påverka människor på lång sikt? Tänk på att det som är en trend
idag kanske redan är borta när ni har utvecklat ert projekt.
Förhåll er till trender med distans och titta på mer långsiktiga
tendenser. Vad kan ni se på andra håll i världen som kan komma att påverka vår kultur, våra normer och vad vi föredrar?

Efter det här steget kommer ni ha
• en bred insikt om hur företagets eller organisationens värld
förhåller sig till människors faktiska och framtida behov och
omvärldens förändringar
• insikter om människors fysiska, sociala, kulturella och
emotionella behov
• mönster av behov som återkommer hos olika användare

3. Omvärldsfaktorer
Sätt frågan i sitt sammanhang och i relation till omvärlden
för att få ett bredare perspektiv på vad som påverkar frågan.
Miljön och sammanhanget påverkar. Vad finns det i omgiv34
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TÄ N K PÅ !

Vi ändrar enklast livsstilar i nya livsfaser
Förändrade sociala mönster påverkar hur vi bor,
lever och konsumerar. I samband med en ny fas i
livet ändrar man ofta beteende. En ny fas i livet kan
till exempel vara att flytta hemifrån, träffa en ny
partner, skaffa barn, barn som flyttar hemifrån, sluta
jobba. När första barnet kommer är föräldrarna i
allmänhet väldigt miljömedvetna, sedan kan andra
avgöranden komma in, som livspusslet, tidsbrist
och ekonomi. Att skaffa barn innebär ofta även en
kraftigt ökad miljöbelastning med de konsumtionsmönster vi har idag.

Det moderna livet har fler variabler
än tidigare
Idag har familjer och boende nya slags levnadsmönster.
Det är vanligt att en person har flera familjebildningar
under ett liv. Kulturella aspekter som värderingar,
normer, kön och klass spelar självklart roll. Sociala
normer hos familjer kan se olika ut beroende på
bakgrund. Sociala medier påverkar konsumtionsmönster. Fundera på vilka variabler som kan finnas
hos era användare.
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3
Definiera möjligheter
Nu har ni en stor bredd av kunskap som gör att
ni kan se om er fråga är rätt ställd eller om det
handlar om något annat än ni ursprungligen
trodde. Vilken är den egentliga frågeställningen
att söka svar på? Och vilka möjliga utvecklingsområden ser ni för den frågan?
Ser problemet ut som ni trodde? Har ni fått insikter kring fler
perspektiv som gör att ni vill omdefiniera frågan att arbeta
utifrån? Gör det i så fall, på samma sätt som i första steget.
Är er fråga klar kan ni filtrera insikter från er utforskning,
identifiera teman och välja vilka prioriteringar ni ska ta med
utifrån vad som skapar värde för människor och organisation.
Ni har nu kunskap om begränsningar och möjligheter, vilket
skapar underlag för att ta fram en stor mängd idéer att välja bland.
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Med all sannolikhet har flera idéer kommit upp under den undersökande och definierande fasen. Skriv ned dem men parkera
idéerna. Ta med dem och utvärdera dem i steget för idéutveckling.
Ringa in ett eller flera utvecklingsområden och formulera det.
Det blir underlag till en projektidé som ni kan omvandla och
beskriva i en projektbrief för att ta fram och utveckla relevanta
och kreativa lösningar.
Bestäm vilka ytterligare kompetenser som behövs i projektteamet och hur ni ska avgränsa. Kanske upptäcker ni att det är
lika viktigt att kommunicera rätt som att utveckla er tjänst, och
därför behöver ha med en sådan kompetens i ert projektteam.

Efter det här steget kommer ni ha
• avgörande insikter kring användarbehov och identifierade
möjligheter för utveckling
• förståelse kring egentligt problem att söka svar på
• insikt om begränsningar och förutsättningar som skapar
underlag för en stor mängd idéer att välja bland
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TÄ N K PÅ !

Psykologiska barriärer
Drivkrafter och värderingar är bra att definiera, men
tänk också på att det finns psykologiska barriärer
för miljövänligt beteende. Det kan exempelvis vara
osäkerhet, förnekande, brist på kunskap eller att det
är svårt att förstå en fara som inte är omedelbar.
Ni kan läsa mer om psykologiska barriärer för miljövänligt beteende i Per Espen Stoknes bok What we
think about when we try not to think about global
warming eller artikel The 5 psychological barriers
to climate action.
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4
Skriv briefen
Nu har ni utvecklat problemdefinitionen och
identifierat möjligheter och fokus för utveckling.
Det är dags att sammanfatta och skriva ihop det
till en brief att kommunicera och för projektteamet att arbeta utifrån.
En brief är en slags uppdragsbeskrivning som ni kan presentera
för de samarbetsparter ni har eller vill ha med i projektet. Den
ska beskriva förutsättningarna för projektet, möjligheter och
fokus, målgrupper, tidsplaner och förväntade mål. Skriv kort
och inspirerande. Med en bra brief får kreatörer och projektteamet förutsättningar att skapa fantastiska lösningar. Briefen
ska beskriva vilka personer ni vill nå med den lösning ni kommer
ta fram, och vad ni vill få dem att veta, känna och göra. Genom
att skriva ner mål om vad användaren ska veta, känna och göra,
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är chansen att göra en effektiv och ändamålsenlig lösning större.
Briefen ska också innehålla insikten som ska föda den idé som
svarar på de behov ni identifierat hos användarna.
Presentera det ni kommit fram till som en underbyggd och
inringad möjlighet som ni med samarbetsparter kan utveckla
tillsammans. Då kan intresserade parter ni vill samarbeta med,
känna sig delaktiga i utvecklingen av lösningen.

Efter det här steget kommer ni ha
• en tydlig uppdragsbeskrivning som ger bra förutsättningar
att ta fram många kreativa idéer
• dokumentation av arbetsprocessen som det går att gå tillbaka
till i metodens nästa faser för att se om idéerna följer rätt
förutsättningar och siktar mot rätt mål
• en projektbrief som gör det lätt att intressera andra ni vill ha
med i fortsatt utveckling

TÄ N K PÅ !

Frågor att svara på i en brief
Vad är syfte och mål med projektet? Vilka intressenter
berörs och vilka målgrupper vänder ni er till? Vad
vet ni om dem och vilka gemensamma behov ser ni?
Vad motiverar målgrupperna? Vilka är drivkrafterna
som kan påverka beteenden? Vad är nyckeln till att
lösa problemet? Vad vill ni att de ska göra? Vad är
fokusområdet och vilka möjligheter ser ni?
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5
Utveckla idéer
och lösningar
Nu börjar det kreativa! Med identifierade
möjligheter och er brief som grund kan ni ta
fram många bra konceptidéer som på olika
sätt svarar på er fråga och målsättning. Anta
ett brett perspektiv och fundera inte över
detaljerna nu – det viktiga är att tillåta sig att
se utanför nuvarande lösningar och inspireras
av insikterna från det utforskande arbetet.

Öppna upp för att lösningen kan vara av många slag - ett system
av tjänster likaväl som produkter eller miljöer. Människor
bedömer hur bra något är utifrån hela upplevelsen. De ska både
förstå, kunna och vilja använda lösningen. Lösningen behöver
vara lättanvänd, tillgänglig och se bra ut. Ska ni till exempel
utveckla ett cykelsystem är ett intuitivt skärmgränssnitt, var
cykeln finns och hur den ser ut och fungerar lika viktigt.
Designers kan tolka insikter till kreativa förslag och beskriva
dem genom skisser, bilder och modeller så att fler kan dela
idéer och få en gemensam bild att diskutera utifrån. Förslagen
ni tar fram måste vara såpass öppna så de bjuder in till sam
skapande kring en idé ni ska utveckla tillsammans. Det ger
störst möjlighet att idéer kan utvecklas till ett resultat som
fungerar i verkligheten.
Testa dina idéer med väldigt enkla idéskisser eller modeller.
De kan användas för att testa på användare eller som diskussionsunderlag. Skisser och modeller gör att människor inte
fastnar i detaljer utan kan ge återkoppling på hur de reagerar
på den övergripande idéen. Huvudsyftet med testerna är att
sätta igång en reaktion som hjälper dig förstå vad som fungerar
och inte. Ni kan också sätta samman inspirationsbilder till en
moodboard som beskriver upplevelsen av idén.
Ingenting är heligt i det här steget. Det gäller att inte fastna i en
särskild idé. Här står idéer inför slakt. Kom ihåg att processen är
cirkulär. Ofta kan delar av olika förslag kombineras och utvecklas
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till något riktigt bra. Det som först kan verka orealistiskt kan vara
det som bidrar med en viktig pusselbit för att göra en idé bra.

Efter det här steget kommer ni ha
• en bredd av idéer som svarar på målsättningen och
användarbehov på olika sätt
• tjänste- och systemlösningar likaväl som miljöer eller produkter
• idéer visualiserade med bilder, skisser och enklamodeller för att
skapa en gemensam bild att diskuteraoch vidareutveckla ifrån
• återkoppling från användare kring hur de förhåller sig till idéen

Samskapa eller testa?
Samskapa tar tillvara användarnas erfarenheter och
är viktigt för att förankra initiativ och förstå hela sammanhang. Svårigheten kan vara urvalet av personer att
samskapa med – vid medborgardialoger och vid ”öppet”
deltagande kan personliga och smala särintressen bli
dominerande. När ni ska ta fram lösningar som fungerar
för många olika slags människor och i offentliga miljöer
behöver ni identifiera vilka frågor som berör de många.
Därefter kan ni testa dem på användargrupper och få
återkoppling. Det är ofta lättare för människor att
reagera på ett förslag än att själva föreslå lösningar.
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TÄ N K PÅ

Pekpinnar och skuldbeläggande
fungerar inte
Människor vill oftast agera mer hållbart, men det
är svårt. Allt ansvar kan inte läggas på individen.
Samhällets normer om status och framgång går
många gånger emot behovet av mer hållbara
beteenden. För att människor ska göra ett hållbart
val behöver det också medföra fördelar och upp
levas som attraktivt.

Människor undviker katastrofer
När klimatförändring framställs som en närmande
katastrof, något som förknippas med förluster,
kostnader och uppoffringar, försöker vi att undvika
temat. Om vi saknar praktiska lösningar känner
vi oss mer hjälplösa. Om vi hör för mycket om att
katastrofen är nära, kanske vi slutar att lyssna.
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6
Utvärdera idéerna
Nu är det dags att smalna av igen. Idéer ska
utvärderas, väljas ut mot problemdefinition
och möjligheter, kombineras och utvecklas
mer i detalj. Målet är, oavsett om vi talar om
en systemlösning, tjänst eller produkt, att ha
en fungerande och testad konceptlösning
som kan vidareutvecklas eller implementeras
i verkligheten.
Det koncept som ni nu ser växa fram i detalj ska fungera ur alla
vinklar, konceptet förfinas och affärsmodellen fungera. Vad
är det som krävs för att idéen ska vara en verklig lösning som
utvecklas och överlever på lång sikt?
Visualisera förslaget med miljöskisser eller storyboards som
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beskriver vad som ska ske och hur det kan upplevas i ett
sammanhang. Bygg, tillverka eller utveckla konceptet till en
första fungerande prototyp och testa den i verklig miljö mot
användare.  Om det inte finns en kravspecifikation redan, ta
fram en som inkluderar upplevelsevärden och användarkrav.
Koppla kontinuerligt tillbaka mot er brief. Svarar er lösning
fortfarande på målsättningen och problemdefinitionen?
Insikterna från analysfasen fungerar som ett filter för att välja
eller justera koncept.
Kanske upptäcker ni att ni måste omvärdera er lösning för
att den ska fungera i verkligheten. Processen är cirkulär, ni
testar, får återkoppling, justerar och kan behöva tänka om.
Har konceptet potential att bli ekonomiskt lönsamt? Hur ser
affärsmodellen ut och vad påverkar den? Det som är tacksamt
är att ni ännu inte gjort stora investeringar utan kan tillåta er
att omvärdera era resultat.

Efter det här steget kommer ni ha
• ett testat och utvecklat koncept utifrån prioriterade behov,
utvecklingspotential och målsättning
• en testad prototyp och affärsmodell med återkoppling från
användare kring hur hela konceptet upplevs och varför
användaren skulle välja det
• viktiga insikter för att eventuellt ändra fokus innan större
investeringar
• underlag för beslut om fortsatt utveckling och investeringar
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7
Leverera resultatet
Det här är den sista delen i metoden. Nu har ni
ett fungerande och testat koncept som utgår
från användarens behov och ger underlag för
beslut om fortsatt utveckling. Det är dags att
leverera.

Hela metoden ligger i den tidiga fasen av ett projekt. Och
beroende på vad er lösning är så har ni kommit olika långt.
En tjänst kan kanske utvärderas och implementeras direkt, 
medan produktutveckling eller koncept som involverar
samhällsplanering har fler faser och faktorer att ta hänsyn
till innan ni och de ni samarbetar med kan leverera en
färdigutvecklad lösning.
Under fortsatt utveckling av konceptet och budgetering av
investeringar, behöver ni regelbundet koppla tillbaka till
era insikter och identifierade möjligheter. I alla utvecklings
processer sker ändringar beroende på ekonomi eller
genomförbarhet. Ibland är förändringarna så stora att det
motverkar det ursprungliga syftet. Fråga dig därför ibland
om din lösning fortfarande svarar på problemdefinitionen.
Möter lösningen användarnas behov eller har det ändrats
så mycket så ni måste tänka om?
Var inte rädd att ta ett radikalt omtag nu om det behövs – hellre
nu än senare när stora investeringar är gjorda! Men med en
kontinuerlig återkoppling har ni med all sannolikhet tillsammans
med era partners utvecklat en nytänkande lösning som ni vet
kommer fungera och som stödjer människor till en hållbar
livsstil!
Lycka till!
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Ordlista
Användarresa – en beskrivning som en användare gör av vad
som händer innan, under och efter en viss aktivitet (t ex läkarbesök) där hen också berättar hur de olika faserna känns och
upplevs. Det hjälper både designers och användare att förstå
alla kringliggande faktorer som påverkar och identifiera var det
egentliga problemet är för att skapa insikter kring vad det går
att göra åt det.

Normer – allmänna, men ofta underförstådda, regler och
förväntningar på hur något eller någon ska vara. Normer
kan gälla både i mindre gemenskaper och i samhället i stort.
Skärmgränssnitt – utformningen av interaktionen mellan
människa och maskin. Det som användaren ser på skärmen,
exempelvis i form av ikoner eller andra grafiska element som
hjälper användaren att förstå kontext och funktion.

Brief – förutsättningar och mål inför ett projekt.
Cirkulär – något som går runt, upprepas och fungerar som ett
kretslopp snarare än en linjär process.

Storyboard – ett förlopp av händelser genom teckningar,
bilder eller text.

Koncept – en övergripande och bärande idé – ofta beskriven
i bild och text för att förmedla betydelsen.
Livsstil – vad vi gör och hur vi konsumerar i kombination med
våra värderingar. En persons livsstil är ett sätt att skapa grupp
tillhörigheter.
Moodboard – en sammanställning av inspirationsbilder av
miljöer, material, ting, i syfte att skapa en association till en
önskad upplevelse.
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Vad är behovet och varför?

Hur ni utvecklar för klimatsmarta
livsstilar i sju steg

1
2

Formulera frågan
Som ni frågar får ni svar,
och har ni ens ställt rätt fråga?
Undersök förutsättningar och
möjligheter för att ta reda rätt fråga
att söka svar på.
Utforska vad som påverkar
Vad har användarna för
behov? Vilka bakomliggande orsaker och faktorer
påverkar frågan? Det öppnar upp för
andra svar, de som skapar värde för
människor.

3

Definiera möjligheter
Vilka möjliga utvecklings
områden ser ni? Vilka prio
riteringar behöver ni göra
och kan ni se gemensamma mönster
hos människor som hjälper dig välja?
Genom att se behovet ur användarens perspektiv kan ni se vad det
egentligen handlar om.

4

Skriv briefen
Vad vill ni nå för resultat
med projektet? Formulera
era insikter och analys så
att ni kan presentera dem för era
samarbetsparter eller de intressenter
ni vill ha med i projektet.

5

Utveckla idéer och
lösningar
Svara på er fråga med
briefen som grund! Öppna
upp för flera olika lösningar och
kombinationer av förslag. På så sätt
kan ni och era samarbetsparter få
en bred bild att utgå ifrån. Är det en
produkt, tjänst eller kanske en kommunikationsinsats som skapar den
effektivaste förändringen?

6

Utvärdera idéerna
Fungerar förslagen ur olika
vinklar och kopplar det fort
farande till briefen? Smalna
av igen och utvärdera idéerna.
Visualisera och testa. Metoden är
cirkulär och det är inte konstigt om
ni behöver backa några steg.

7

Leverera resultatet
Har ni tagit fram ett förslag
ni tror på och har testat?
Utgår det från användarnas
behov? Toppen, dags att leverera!
Men koppla kontinuerligt tillbaka till
insikter, möjligheter och brief för att
se om något behöver justeras.

Formulera
frågan

Utforska vad
som påverkar

Hur ska vi lösa det?

Definiera
möjligheter

Skriv
briefen

Utveckla idéer
och lösningar

↗

Kartlägg
vilka som
berörs

2

Testa mot
målgrupp

3

En fråga, vision
eller målsättning

Filtrera
insikter och
identifiera
teman

↘
↗

4

Ta fram och
visualisera idéer
till lösningar

5

6

En identifierad möjlighet och
en brief att basera idéer på
Undersök sammanhang
och omvärldsfaktorer
som påverkar

↘

Leverera
resultat

↗

Skapa förståelse
för människors
behov och upplevelse

1

Utvärdera
idéerna

Utvärdera koncept
mot målsättning
och verifiera med
målgruppen

↘
↗

7

Ett fungerande och
testat koncept
Förfina koncept
och affärsmodell

↘
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Designguide till en hållbar livsstil är framtagen av Västra
Götalandsregionens och Länsstyrelsens kraftsamling
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” i samarbete
med Borås Science Park och SVID.

7
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I guiden kan du läsa om hur du kan arbeta med
design som metod för att tänka nytt och ta fram
attraktiva lösningar. Nu behöver vi angreppssätt
och verktyg som underlättar för oss att se nya
möjligheter där vi tidigare mest sett begränsningar.
Guiden är tänkt som ett stöd för utvecklingsprojekt
som involverar samarbeten mellan designers,
arkitekter, samhällsutvecklare och företag.

Designguide till
en hållbar livsstil
FR

Iréne Stewart Claesson som skrivit Designguiden är
industridesigner MFA. Med 30 års erfarenhet av design
för näringsliv, offentliga aktörer och forskning har hon
lett uppdrag att designa produktprogram, tjänster,
gränssnitt och miljöer. Hon har i många år arbetat
strategiskt med design och drivit på användningen
av designmetoder som ett verktyg för innovation med
människan i centrum.

DESIGNGUIDE TILL EN HÅLLBAR LIVSSTIL

För att kunna ställa om till ett hållbart samhälle
behöver människor ha tillgång till klimatsmarta
lösningar – de behöver både kunna och vilja göra
hållbara vardagsval. De bästa lösningarna uppstår
när kompetenser inom teknik, marknad och
design samarbetar. När lika mycket fokus ligger på
upplevelsen som på de tekniska innovationerna.
Den här guiden innehåller en metod i att utveckla
för en hållbar livsstil i sju steg, så att du och din
organisation kan ligga i framkant av omställningen.
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