
PERSPEKTIVKORT Tänk i nya banor! 

De här perspektivkorten kan användas för att ta in nya perspektiv och tänka på 
nya sätt kring ett problem. Frågorna på korten är hypotetiska och 
syftar till att bryta invanda tankemönster. 

Det finns sex kategorier av kort:  

- Att vara medveten om andra världar 
- Att tänka tvärfunktionellt
- Att ha empati och förståelse
- Att vara påhittig
- Att vara optimistisk
- Att arbeta flexibelt och iterativt

Använd, kopiera och dela med er av korten. Det finns också några blanka kort, 
så att ni kan fylla på med era egna frågor. 

Kör hårt och kom ihåg - förändring är den som blir av! 

Andra 
världar

Tvärfunk-
tionellt

Empati & 
förståelse

Påhittighet Optimism Flexibilitet 
& iteration

Om det var annorlunda 
överallt, hur skulle det 
se ut i Sundsvall jämfört 
med Shanghai?

Om det var annorlunda 
överallt, hur skulle det 
se ut i Sverige jämfört 
med Spanien?



Vad skulle de göra 
i Kina?

Vad skulle 
fransmännen göra? 

Vad skulle de göra 
i USA?

Hur kan det se ut 
år 2040? 



Hur kan det se ut 
år 2020? 

Hur såg det ut 
år 1999?

Vem/vilka skulle du 
vilja ha i ditt dream 
team för att lösa 
detta? 

Vad skulle världens 
ledande experter på 
detta säga? 
(Vilka är det? )



Vad skulle en 
entreprenör göra?

Vad skulle en 
forskare göra? 

Vad skulle en 
lärare göra?

Vilken superkraft 
skulle du vilja ha för 
att ro det här projektet 
i hamn? 



Vad skulle 
statsministern säga?  

Hur skulle en 
tonåring reagera? 

Vad skulle Apple göra?   Vad är din blinda fläck?   



Vad skulle hända 
om din arbetsgrupp 
inkluderade en 
medborgare?

Hur skulle dina 
närmaste kollegor 
reagera på din 
lösning?    

Vad tror du att en 
person som använder 
er  lösning skulle 
tänka om den?  

   

Skriv 
dina

 egna!



Vad skulle hända 
om vi gjorde 
motsatsen? 

 

Vad skulle hända 
om vi överdrev allt 
vi redan har?

Vad skulle vi göra 
om nuvarande 
lösning inte längre är 
laglig? 

   

Skriv 
dina

 egna!



Vad skulle vi göra 
om vi bara hade en 
dag på oss?  

Vad skulle vi göra 
om inga lagar och 
regler fanns? 

Om vi bara kunde 
övertyga med hjälp 
av bilder, vilka skulle 
de vara?  

Vad skulle vi göra 
om människor är våra 
enda resurser? 



Vad skulle vi göra 
med en obegränsad 
budget?  

 

Vad skulle vi göra 
i en perfekt värld? 

   

Vad skulle vi göra 
om vi måste göra det 
för hela världen? 

Vad skulle vi göra 
om tiden var 
obegränsad?     



Vad skulle ni göra 
om ni måste börja 
om från början? 

Vad skulle ni göra 
om nya fakta 
motsäger nuvarande?  

Vilka andra 
lösningar skulle kunna 
skada er? Vilka skulle 
kunna hjälpa er? 

Vad skulle ni göra 
om ni måste vara 
klar tidigare?  



Beskriv din idé med 
färre än tio ord!

 

Om ni måste testa er 
lösning med en ny 
person varje vecka, 
vilka skulle det vara? 

   

Hur skulle er lösning 
se ut om ni måste rita 
eller göra en modell 
av den? 

   

Skriv 
dina

 egna!



Skriv 
dina

 egna!

Skriv 
dina

 egna!

Skriv 
dina

 egna!

Idéslussen - 
en pusselbit i kommunens förnyelsearbete 

Idéslussen ska bidra till en positiv förändringskultur och ett systematiskt 
arbetssätt för att ta tillvara på idéer och kunskap från medarbetare och 
därmed öka kommunens innovationsförmåga. 

Idéslussen utvecklar, testar och utvärderar idéer tillsammans med en 
idébärare, för att ge mer nytta och värde för dem vi är till för, nu och i 
framtiden. 

Läs mer på sundsvall.se/ideslussen. 


