
 

Nyckeln till att möta sig själv, 

hitta sin kreativitet och sin inre kapacitet  

Konstdykning® är ett servicedesignkoncept (workshop och produkt) som gör det omöjliga möjligt.  
I Konstdykningen jobbar man kreativt med sina händer genom att använda  nya 

innovativa tekniker. Den möjliggör enkla och roliga aktiviteter och insikter.   
Slutresultatet är ett verk där individens unika karaktär, historia och talanger lyfts fram.  De 

färdiga arbetena kan kombineras till ett kollektivt konstverk. 

 

Vad kan Konstdykning användas till?  

Konstdykning är det perfekta verktyget för 
- upplevelse-, välmående- och teamdagar 
- att utveckla ett innovativt sätt att tänka 
- utvecklings- och strategiarbete 
- tjänsteutformning 
- stöd till utbildning och pedagogik 
- stöd till psykisk hälsa och terapi 
- fester, seminarier och evenemang 
- privatundervisning 

Vem passar Konstdykning för? 

Med denna innovativa metod kan vem 
som helst hitta sin kreativitet. 
Konstdykning kräver ingen  tidigare 
konstnärlig erfarenhet. Den fungerar 
både för barn och vuxna, jobbare och 
professorer, individer, företag och 
samfund.  

.  

Skräddarsydd just för er 

Workshopen kan beställas vart som helst och 
dess innehåll kan skräddarsys efter egna 
önskemål. Arbetet kan ske i en liten, intim 
grupp eller i en större workshop  upp till 250 
personer. Dykningen kan  kombineras med 
catering-, mötes-,  arbetstrivsels-, 
avslappnings- eller  upplevelsetjänster. Olika 
utrymmes- alternativ hittas för alla behov. 
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Hörnstenarna i Konstdykningsfabrikens verksamhet 

 

Den mest centrala tjänsten i Konstdykningsfabrik Ab (Taidesukellustehdas Oy,   

Art Immersion Factory Ltd) är Konstdykning®-workshopverksamheten,  utveckling av nya 

innovativa konstmetoder och -verktyg samt införandet av Konstdykning®-konceptet i olika 

branscher som ett nytt, kreativt tillvägagångssätt.  

    En patenterad innovation 

Det år 2018 patenterade, innovativa målningsunderlaget som används i Konstdykningen,  gör det möjligt 
att anpassa det för olika behov. Ett EU-patent är ansökt. 

Ett strategiskt verktyg 

Konstdykningen är ett kraftfullt verktyg för företagsutveckling och förändringsprocesser. Det ger ett 
effektivt och konkret verktyg både för att bygga en gemensam bild och för att konkretisera den egna 
rollen samt engagera den egna strategin. 

IDea Canvas  
Det patenterade målningsunderlaget IDea Canvas som används i Konstdykningen har  utvecklats för att 
underlätta både kreativt och strategiskt arbete. Det bidrar till att kombinera och presentera visioner på 
flera nivåer och visuella helheter. IDea Canvas är utformad som  en design-, skiss- och 
presentationsplattform för ett antal olika branscher. Det finns flera  olika material tillgängliga för varje 
behov. 

Instruktörsutbildning 

Konstdykningsmetoden ger mervärde och verktyg till det egna kunnandet. Fråga mer om den 
licensierade Konstdykning® -instruktörsutbildningen (näringslivs- och offentliga sektorn). 

 Internationella initiativ 
 Konstdykningskonceptet, innovationen i målningsunderlaget, det digitala collaget och den  licensierade  
Konstdykning®-utbildningen öppnar vägen till internationalisering.  

 Digitalt collage 
Med samarbete utvecklas en ny typ av gemenskapsbaserad plattform, där konstdykarnas arbete lagras    
som ett enormt digitalt konstverk som kan utnyttjas i en mängd olika digitala miljöer. 

Extreme #fångastunden 

Konstdykning är också lätt att kombinera med andra konstformer.  Den  
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mest speciella nya grejen för Konstdykning är till exempel  musik 

(Melodidykning), cirkus (Konstdykningsclowneri) och spel  i den virtuella 

världen. 
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Samarbetsparter och projekt 
Konstdykningsfabriken är med i flera innovativa samarbets- och utvecklingsprojekt.  

 

 Frakkipalvelu NAM är Finlands ledande frackuthyrningsföretag och är med som partner för att 
möjliggöra Konstdykningsinstruktörernas kostymer och tillbehör. 

Sokeva Oy är känt för sina finländska penslar av hög kvalitet och för sitt  samarbete med 
synskadade arbetstagare. Företaget fungerar som  samarbetssponsor för 
Konstdykningens material- och tillbehörsinköp. 

Consultium Oy är expert på ledarskap och förnyande av organisationer och hjälper till 
att utveckla Konstdykningsmetoden som ett strategiskt teamredskap för ledningen och 
organisationer, samt utveckling av  affärsmodeller och strategier. 

Seriman Oy är vår pålitliga partner som tillverkar det innovativa  målningsunderlaget. 

Breaks Finland Oy verkar i skärningspunkterna för livslångt lärande,  innovationer, 
förändring och övergången till digitalt arbete. 

Helsingfors konservatorium är inte bara en musikskola, utan också ett konserthus och en 
kulturleverantör, som är involverad i utvecklingen av en kreativ och  innovativ helhet som      

                     kombinerar Konstdykning och musik. 

Yrkeshögskolan Metropolia är en djärv innovatör och en aktiv uppbyggare  av 
framtiden, vilket ger teknisk expertis samt forsknings-, utvecklings- och 
innovationskompetens till Konstdykningsfabrikens projekt. 

Telaketju-projektet (VTT, Turun AMK) siktar på att främja användningen av textilavfall i 
Finland. I samarbete med Konstdykningsfabriken utvecklas ett målarunderlag gjort av 
återvunnen textil. 

Sol i minnet-projektet erbjuder upplevelsebaserat innehåll på ett innovativt  sätt åt 
patienter med allvarliga minnesproblem. Konstdykningsmetoden  fungerar i centrum av 
forskningsprojektet, där individens känslor tas i beaktande så att finmotoriken kan        

                    utvecklas. 

Sirkus Keikaus använder Konstdykningsmetoden i clownprocessen, där  man försöker 
hitta clownen inuti individen. 

                 Vår verksamhet stöds också av: 

Business Finlands INTO-projekt (utveckling av det innovativa tänkesättet)  har använt 
Konstdykning som ett av de kreativa utvecklingsverktygen.  Det innovativa 
målarunderlaget har också tilldelats Business Finlands  Innovationssedel för att 
möjliggöra en ansökan om ett EU-patent. 

NTM-centralen är involverad i tillväxten, utvecklingen och  internationaliseringen av 
Konstdykningsfabrikens verksamhet. 
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Aalto-universitetets masterprogram, International Design Business Management, 

integrerar både design och teknik med global affärsutveckling. Samarbeten med Art 

Immersion- konceptet möjliggör nya tvärvetenskapliga inlärningsupplevelser. 

Avidly är ett inkommande marknadsföringsfartyg som leds av navigatörer och 

upptäcktsresande. De hjälper kunderna att gå från var de är, till där de behöver vara. 

Art Immersion är metoden som hjälper organisationer och individer att hitta syfte. 
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Ett flexibelt konstverk... 

Som smarttelefonens bakgrundsbild 

I samarbete med andra utvecklas en ny typ av gemensam plattform med 
vars hjälp konstdykarnas verk lagras som ett stort digitalt konstverk som 
kan studeras på  mikro- eller makronivå. 

För alla skärmar 

Det digitala storcollaget kan användas i en mängd 
olika digitala miljöer och skärmar: på webbplatser, 
tabletter, konferens- eller väntsalsskärmar.  

Som konst i alla utrymmen 

Fysiska konstverk kan skapa vackra konsthelheter  i 
foajéer, receptioner, mötesrum samt andra  samhälls- och 
företagsutrymmen. Digitalisering  gör det möjligt att 
projicera konstverken på  väggar eller till exempel 
omvandla en tv-skärm  till ett konstverk som kan studeras 
på mikro-  eller makronivå. 

Ända till väldiga väggmålningar 

Fysiska verk kan skapa otroliga, väldiga konstverk. Finlands 
största samhällskonstverk, Sydänsyli,  genomfördes för att 
hedra Finlands 100-års-  jubileum. Det jättelika konstverket 
består av över tusen målade finländska självporträtt, som  
kombinerats till en massiv installation på hundra 
kvadratmeter.  

Vilka drömmar har du?  
Låt oss tillsammans utveckla något helt nytt och göra det omöjliga möjligt! 
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