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Syfte
Att utforska hur hållbarhet uttrycks i examensprojekt 

och vilka ämnen studenterna har arbetat med utifrån 

ett designer as author-perspektiv, för att dela 

kunskap och bidra till hållbar utveckling.



Argument 1
Ökat intresse designforskning & hållbarhet.

(Bichler and Beier, 2016; Campbell, 
MacDiarmid, Douglas 2016; Haug, 2016)



Greta Thunberg-effekt (Walls, 2019)

Argument 2



Argument 3
Design thinking för hållbar 

utveckling (Papanek, 1985)



Argument 4
2017 utvärderade UKÄ universitetens insatser för att 

främja hållbar utveckling. Visade att endast 1/4 av de 

akademiska institutionerna uppfyller kriterierna.

(Fors, Holmquist, Helldahl, Lundh, Öst, 2017).



Argument 5
Designutbildningar bör tillämpa ett bredare 

perspektiv för att uppmuntra designstudenter 

att skapa hållbara lösningar samt engagera 

andra (Haug, 2016)



Vår pedagogiska resa
2012 ställde vi om till att arbeta med hållbarhet

som röd tråd i alla kurser på A, B, C-nivå.

Manifesteras i Självständigt arbete.
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Pedagogisk ansats
1) Utgångspunkt: FN:s globala mål
2) Perspektiv: Designer as author
3) Metodik: Ny pedagogisk modell



Vi utgår ifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling



Designer as author
En grafisk designer måste ta socialt ansvar
och reflektera över innebörden av design ur ett
historiskt, politiskt, kulturellt och socialt
perspektiv (Rock, 1996).

Designern identifierar problem i samhället och
löser verkliga problem och fokuserar därmed
INTE enbart på kundens problem.

Ett perspektiv som stimulerar
utvecklingen av en hållbar framtid.



Studenterna inleder arbetet med:
Vetenskaplig uppsats
Vetenskaplig poster.
Handledning.

Pedagogisk modell

Reflektion i process och 
reflektion över process.
I handledning, seminarier, 
pitch, examination, 
slutrapport, film.

Baserat på slutsats formulerar 
studenterna kreativa briefer.
Utvecklar därefter idéer, 
koncept och prototyper.
Handledning.

UNDERSÖKANDE KREATIV REFLEKTERANDE 



Teoretiskt ramverk
Designmetodik som grundar sig på design thinking.

Designtänkande har populariserats av Stanford Design 

School och IDEO som en ny metodik för att lösa komplexa 

problem på innovativa sätt (Brown, 2008) och har blivit ett 

slags nytt paradigm för att hantera problem (Brooks, 2010; 

Martin, 2009).

RE.ROSE av Johanna Pettersson



Metod
Visuell innehållsanalys 

som sammanfattar resultat



Resultat
Hållbarhetsfrågor som designstudenter 

tycker är viktigast (topp-5):

Hållbar livsmedelsindustri

Jämställdhet

Klimat & miljö

Cirkulär design

Universell utformning



Resultat
Studenterna utvecklar och 

uttrycker designlösningar, inte 

bara som artefakter utan också 

som visualiseringar inspirerat av 

Escobars (2018) the Pluriverse.



Exempel Hållbar livsmedelsindustri, Karolina Persson



Exempel Jämställdhet,
Emma Waleij



Exempel Universell utformning, Anna Engren



Exempel Cirkulär design,
Elvira Jacobi



Exempel Klimat & miljö, Linnea Johansson



Summering
Tankar för framtiden

Tips att ta med sig



Tack!
Kontakt: karina.goransson@miun.se




