
Paula Scher

It’s through mistakes 
that you actually can 
grow. You have to get 
bad in order to get 
good.

Design
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Stina Nilimaa Wickström

Stina Nilimaa Wickström är designchef för Volvo-koncernen. De jobbar 
med att utveckla och producera bland annat lastbilar, bussar, anläggnings-
fordon och båtmotorer. Som designchef jobbar Stina med att bestämma 
hur de här produkterna ska se ut för att bli så attraktiva och användarvän-
liga som möjligt.

Vad innebär det att jobba som designchef på Volvo-koncernen?
Vårt arbete går ut på att ge produkter och tjänster design, som både är 
användbar och tilltalande. Den måste stämma med vad kunderna förväntar 
sig för varje varumärke, men vi måste också anta vad framtidens kunder 
kommer att behöva. Därför är det viktigt för oss att ha bra koll på vad som 
händer i vår bransch, men också vad som händer i världen omkring oss – 
inte bara inom design. Vi är nyfikna på det mesta, för på olika sätt påverkar 
det vårt jobb – teknik, material, konst, film, spel och mycket annat.

Mina arbetsuppgifter handlar om att leda min egen grupp, att leda arbetet 
med att skapa visioner för hur våra produkter ska fungera och användas 
i framtiden. Jag lägger också mycket tid på att skapa ett bra samarbete 
med övriga funktioner i bolaget. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
En typisk arbetsdag är att träffa olika personer i workshops eller möten, 
där vi försöker hitta lösningar på olika utmaningar. Jag träffar utvecklings-
team på många olika platser i världen, jag träffar kunder och användare 
och jag träffar andra chefer för att fatta beslut om projekt. Många frågor 
handlar om pengar – vad vi ska satsa på, hur mycket produkterna får kosta, 
och hur mycket projekten får kosta.

Vad är det bästa med att jobba med teknik?
Det bästa med att jobba med design för teknikprodukter är att det kan ha 
en så långtgående påverkan på samhället, hur vi lever, våra attityder och 
våra vanor. Det känns väldigt meningsfullt, både därför att teknik kan göra 
så mycket nytta för människor och miljö, men också för att design kan hjäl-
pa tekniken att bli ännu mer användbar och mänsklig.

Upplever du att du kan göra skillnad i ditt jobb? 
Jag känner att jag kan göra skillnad i den utmanande tid vi befinner oss i. 
På många sätt, är vi i en lika stor omställning som industrialismen innebar 
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för människor. Informationssamhället, globaliseringen och digitaliseringen 
förändrar många av våra invanda beteenden och grunderna för vår ekono-
mi. Jag tror mycket på att design kan hjälpa till att göra tekniken begriplig, 
och göra den tillgänglig för alla människor, vilket jag hoppas kan underlät-
ta för förändring. Jag ser också att jag kan göra skillnad för mitt företag 
genom att visualisera hur framtida teknikutveckling påverkar människor 
på olika sätt, vilket hjälper oss att bättre förstå utmaningarna och skapa 
bra lösningar.

Jag känner också att jag kan bidra på olika sätt till bättre hållbarhet, till ex-
empel att visa på behovet att utveckla tjänster som förbättrar resursutnytt-
jandet, eller genom att driva på utvecklingen av nya material.

Du som jobbar med produktdesign, har du någon teknisk favoritpryl?  
Jag är ingen teknisk prylnörd. Jag blir sällan exalterad över att äga dem 
själv. Däremot blir jag ofta exalterad över tekniska framsteg som kan ha 
betydelse för miljön, samhället – och för våra produkter. Ständigt förbätt-
rade batterier, augmented reality, nedbrytbara alternativ till plast, ogräs-
plockande robotar som ersätter växtgifter. Det finns mycket teknik att äls-
ka för vad den kan åstadkomma. I mitt hem, är det nog solpanelerna jag 
gillar mest. Det är magiskt att de skapar energi som vi drar nytta av. Tvätt-
maskinen är en av de tekniska prylar i historien som jag värderar högst, 
det finns knappast någon maskin som gjort så stor skillnad för kvinnors 
arbetsbelastning och frigörelse som just den.
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Vem designar man för?

När man designar en produkt försöker man utgå från den person som är 
tänkt att använda den. Man försöker göra produkten så ergonomisk som 
möjligt, lätt att använda och skapa något som upplevs intuitivt. Den intuiti-
va känslan grundas på hur vi är vana att tolka samhället. 

Ibland händer det att produkter utvecklas och designas för att fungera och 
vara intuitiva för så många människor som möjligt, men man missar att alla 
människor inte har samma erfarenheter och förutsättningar. Ett exempel 
på ett problem som tidigare uppstått är tvålpumpar som inte kan känna 
igen rörelsen av en mörkhyad hand och därför bara delar ut tvål till ljushy-
ade personer.

Ett exempel på produktdesign som har blivit farlig för människor på grund av 
att man missat representation är krockdockor som används när bilar krock-
testas. Krockdockorna som används efterliknar en genomsnittlig man, och 
utöver det används en docka som är fem procent större och en som är fem 
procent mindre än den genomsnittliga mannen. Den minde krockdockan 
ska efterlikna en kvinna, men de fysiska skillnaderna mellan en man och en 
kvinna är fler än bara längd och vikt. En kvinnlig prototypkrockdocka borde 
också ta hänsyn till saker som bröst och mindre muskelmassa.

Avsaknaden av krockdockor som representerar kvinnor kan vara anled-
ningen till att flest kvinnor skadas i krockolyckor. De senaste åren har det 
börjat utvecklas fler kvinnliga krockdockor och de används mer och mer 
i produktion. För att undvika den här typen av missar är det viktigt att ha 
olika typer av människor som jobbar med att ta fram och designa produk-
ter. Ju fler perspektiv som kommer in, desto större chans är det att alla 
människor kan använda produkterna på rätt sätt. 

Vad menas med
Design – Formgivning av en produkt eller programvara.

Intuitiv – Förutsättning för att kunna bilda sig en omedelbar upp-
fattning av hur något fungerar. 

Ergonomisk – När ett föremål, ett arbete eller en miljö anpassats 
till människokroppens fysiska förutsättningar.
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Steg 2. Jobba självständigt och identifiera en målgrupp
Vem är ditt färdmedel till för? Vad har den personen för behov? Vad ska 
personen använda färdmedlet till? Vad har personen för intressen? 

Steg 3. Gör en skiss på ditt färdmedel
Identifiera ett färdmedel och gör en skiss på hur du vill att det ska se ut.

Steg 4. Diskutera i grupper
Dela in er i små grupper och berätta för varandra om era konstruktioner.
Diskussionsfrågor att fundera kring:
– Vilka material är bra att använda? Varför?
– Hur ska produkten se ut rent estetiskt? Vad har designen för betydelse?

Steg 5. Konstruera
Efter diskussionerna gör du möjliga förbättringar på ditt transportmedel 
och konstruerar sedan en fysisk modell av din skiss med det material som 
finns tillgängligt. 

Steg 6. Förbättringsmöjligheter

Ta reda på 

Vad skulle programmering kunna tillföra ditt transportmedel? Vad kan det 
finnas för fördelar, risker och begränsningar med att använda programme-
ring?

Undersök

Hur du går tillväga för att programmera beror på vilken programmerings-
utrustning din skola har. Titta på utrustningen och ta del av de instruktio-
ner som tillhör den. Använd programmering för att styra eller förbättra ditt 
transportmedel. Du väljer på vilket sätt du vill förändra transportmedlet. 
Detta kan kräva att du får omkonstruera din modell. Prova gärna olika 
sensorer. Kan du förenkla koden så att det både blir lättare att förstå vad 
den gör och att det minskar hur många block du behöver? 

Diskutera 

Dela in er i grupperna igen och diskutera: 
– Fundera kring det som står i texten Vem designar man för? Finns det nå-
gon risk att designen på ditt transportmedel exkluderar någon? Hur funge-
rar det med olika kroppstyper? Har ditt färdmedel funktioner som röst och 
bildigenkänning? Fungerar de funktionerna oavsett röst eller hudfärg?

– Vilka risker och möjligheter finns det med tekniska lösningar som inne-
fattar programmering när det används i en bil, båt, flyg eller i ett lok?

Under den här lektionen ska vi designa färdmedel. Efter en diskussion 
om vilka färdmedel som finns och hur de används, ska alla identifiera en 
målgrupp och skapa ett färdmedel unikt för den. Ett exempel på målgrupp 
skulle kunna vara ensamstående föräldrar eller personer som bor på öar. 

Syfte och mål
Ökad kunskap om på vilka olika sätt som vi människor kan transportera 
oss, samt ökad kunskap om att människors sätt att transportera sig har 
förändrats över tid. Detta arbetsområde ska ge en insikt i att samhället 
inte alltid har sett ut som det gör idag. 

Aktivitet
Steg 1. Dela in er i grupper och diskutera följande frågor:
– Hur transporterar vi oss? Varför?
– Hur transporterade du dig till skolan denna morgon?
– Hur transporterade sig elever till skolan för 100 år sedan?
– Vilka är det som äger bilar? Vilka kör oftast bilen? Varför är det så? 
 Ser det likadant ut i hela världen? Varför, varför inte?

Designa ett eget färdmedel

Material 
– Kartong
– Sugrör
– Limpistoler
– Häftmassa
– Mjölkpaket

– Klubbpinnar
– Dekorationsmaterial 
– Verktyg för programmering 
 och tillhörande sensorer

Målgrupp 
Elever i årskurs 7–9 Tidsåtgång 40–80 min
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Till dig som är lärare

Detta lektionsförslag är kopplat till transporter och design, men även till 
genus. Genus är de sociala och kulturella föreställningar som påverkar våra 
tankar om vilka egenskaper och uttryck som tillhör den som identifierar sig 
som man eller kvinna. Till exempel anses män vara bättre på ledarskap och 
teknik medan omvårdnad och kreativitet anses vara något som kvinnor är 
bättre på.  

Inledande diskussion görs muntligt eller skriftligt. I helklass eller mindre 
grupper. Här avgör du som lärare vad som är lämpligt. Ett tips är dock att 
sammanställa diskussionen för att hela klassen ska få ta del av varandras 
tankar.

Kopplat till momentet konstruktion kan du som lärare med fördel använda 
begreppet transportmedel då det öppnar för vidare diskussioner om vad 
eleverna kan konstruera för något, istället för att alla ska inrikta sig på att 
konstruera just en bil. Designmomentet kan visa på olikheter i utförande. 
När du går runt och tittar på elevernas processer kan du med fördel be 
eleven förklara hur den tänkt med sin design. Utmana elevens tankar utan 
att för den skull påpeka att en design är mer rätt än en annan.

Under momentet diskussion kan eleverna behöva vägledning för att dis-
kussionerna ska kunna hållas på ett givande sätt. Utmana elevernas på-
stående och stöd dem i att tänka i större perspektiv. Hur påverkas våra 
diskussioner utifrån ett genusperspektiv?
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