
Design as Play 
lek design utbildning praktik

av: Erik Björk
handledare: Carl Cederberg

Södertörns högskola Institutionen för Praktisk Kunskap
Magisteruppsats 22,5 poäng
Den Praktiska Kunskapens Teori I vårterminen 2018



Sammanfattning
Utifrån mitt perspektiv som möbeldesigner och lärare på en designhögskola utforskar jag i 

den här uppsatsen en idé om att design egentligen är lek, eller kanske i alla fall att en lekfull 

inställning är en tillgång som designer men också som lärare. Att kanske egentligen rätt 

många människor leker mer än vad de tror när de går till jobbet utan att de vet om det. Utifrån

två gestaltningar ur mitt liv som lärare och löpande genom uppsatsen utifrån erfarenheten av 

att vara designer studerar jag de olika begreppen lek, design, designprocess och kreativitet för 

att se vad som skiljer dem åt respektive för dem samman.

Nyckelord: lek, lekfullhet, design, kreativitet, designprocess, designmetodik, designhögskola, 

praktisk kunskap, reflektion-i-handling, utbildning 

Abstract
In this essay from my perspective as a furniture designer and theacher at a design college I 

explore the idea that design actually is (playful) play. And if not exactly play that a playful 

mind is an asset when it comes to being a designer as well as an teacher. From two portrayals 

and throughout the essay from experience as designer I study the different concepts play, 

design, design-process and creativity to see what tears them apart as well what binds them 

together.

English titel: Design as Play: playful play, design, school, in practice

Keywords: playful play, playfulness, design, creativity, designprocess, design college, 

practical knowledge, reflection-in-action, education
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Inledning 

Det är med en viss rädsla men också nyfikenhet som jag närmar mig den textbaserade 

akademiska världen på Södertörns högskola. Både på det universitet där jag själv studerat till 

möbeldesigner men också på den högskola jag idag undervisar går under tvåhundra studenter 

fördelat på tre program och tre år. De skiljer sig markant från den gängse akademiska världen 

i det att det skrivna och talade ordet faktiskt inte är det primära utan att det fysiska, visuella 

språk som formgivning utgör är vårt första språk. När jag nu övergår till det skrivna ordet blir 

det viktigt för mig att inte ta hjälp av det bildspråk som jag är van vid. Istället väljer jag att 

undersöka den del av mitt yrkesliv som inte nödvändigtvis är visuell. Som istället handlar om 

samarbete och dialog mellan mig, kollegor och studenter i min närhet. Den del som för 

praktikern kan vara så självklar att den sker helt intuitivt och inte nödvändigtvis reflekteras 

vare sig i själva handlandet eller över det.

Inom design handlar en del av arbetet om förmågan att kunna koppla ihop ett beteende med 

en produkts funktion. Det kan handla om att se hur en befintlig produkts användningsområde 

egentligen skulle kunna vara något helt annat med en justering av konstruktionen eller ibland 

enbart genom att färg och form ändras för att passa in sin nya kontext. Ursprunget till den här 

uppsatsen är en liknande tankebana där lek paras ihop med det arbete jag utför som designer 

men även i mitt arbete som lärare på en designhögskola. Vad finns det för likheter mellan lek 

och design? Varför nämns inte lek i kurslitteraturen? Tänk om det genom att studera lek även 

skulle kunna gå att hitta något som kunde gynna det kreativa arbetet. 

I yrken där innovation utgör en del krävs kreativitet. I yrken som innefattar ordet design är 

processerna ofta så komplexa att de aldrig skulle gå att lösa med en klassisk form av trial and 

error där man kan testa en ingrediens i olika mängd och temperatur tills man uppnår önskad 

konsistens. Inom design krävs istället experiment. Tankar baserade på tidigare erfarenheter 

blandas med för projektet givna förutsättningar, skissas upp, utvärderas och utvecklas. De 

olika komponenter som ingår är alltför många och för komplexa för att kunna testas och 
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utvärderas var för sig. Istället är det en sammansatt helhet som i designerns huvud måste 

granskas och värderas. Inom design kan målet vara ett sätt att rama in uppgiften och definiera 

vad det är man gör men arbetet i sig är och måste alltid vara den yttersta drivkraften. 

Design är alltid en form av socialt spel i det att den på ett eller annat sätt alltid förhåller till 

omvärlden, däremot behöver det inte vara en gruppaktivitet i det att flera designers samarbetar

i projekt. Ofta ingår den i ett socialt spel som inkluderar olika typer av kompetenser. Olika 

förutsättningar, tankar och idéer möts och skapar på så sätt nya lösningar. Idéerna kan ske i 

mötet i en grupp men kan lika gärna komma några dagar senare efter mötet när de tankar som 

utbytts fallit på plats eller utsätts för ny input. Kanske kommer idéerna efter det att designern 

har kommit hem och sitter ensam vid sitt skrivbord eller står i sin prototypverkstad, i ett flöde 

som skulle kunna vara precis detsamma som när ett barn leker med Lego eller ritar en 

teckning. I leken speglas inte bara förutsättningarna av klossar som fästs i varandra utan även 

barnets omvärld. Det som byggs speglar omvärlden men omvandlas i leken till hur det skulle 

kunna vara istället. Leken ger en möjlighet till att testa och se, misslyckas, ta isär och bygga 

om för att testa på nytt. När barnet leker blir målet sekundärt och processen det primära. På 

samma sätt beskrivs design ofta som en process snarare än ett resultat, i processen måste alltid

möjligheten att omformulera målet finnas, en möjlighet att konstatera att frågan var felaktigt 

ställd, att ta isär klossarna för att sätta ihop dem igen på ett annat sätt.

Om det och antagligen mycket annat handlar förhoppningsvis den här uppsatsen. Den inleds 

med två gestaltningar från mitt arbete som lärare på Beckmans designhögskola.
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Nadim

Nadim kommer till mig i verkstan med en fråga. Hon börjar beskriva hur hon  tidigare har 

ritat ett bord som hon nu vill göra om så att det går att ta isär. Det går snabbt, det märks att 

hon själv vet precis hur det ser ut. Själv har jag inte hunnit dricka upp morgonkaffet och har 

väldigt svårt att hänga med. Jag ställer frågor, försöker att själv beskriva bordet med ord, 

penna och papper så som jag förstår det. Min beskrivning stämmer inte och Nadim tvingas på 

nytt beskriva hur konstruktionen ser ut. Hon har en idé om hur konstruktionen ska ändras för 

att göra bordet isärtagbart och nu vill hon att jag ska berätta för henne om jag tror att det 

kommer fungera eller inte. Men jag tänker inte hjälpa henne. Dels så är jag tveksam till 

lösningen, men att kritisera den och säga att det inte kommer fungera skulle inte hjälpa henne.

Inte heller skulle det hjälpa om jag löste konstruktionen åt henne. Istället föreslår jag en 

alternativ lösning trots att jag redan på förhand misstänker att hon inte kommer gilla den. Min 

i hennes ögon sämre lösning stärker henne i tron på sin egna idé och jag förslår att hon ska 

göra ett snabbt test av konstruktionen genom att skruva ihop en fullskalemodell av spillbitar i 

verkstan. Även om jag kan se brister i hennes konstruktion tänker jag att hon måste få 

upptäcka dem själv. I arbetet med materialet kommer hon antagligen inte bara upptäcka 

problem utan även nya lösningar.

Olof

Jag håller i Kvällskolans träkurs. Under fyra kvällar får eleverna först lära sig hur man arbetar

med bandsåg, bandputs och pelarborr. De får sedan en uppgift som de ska lösa. Uppgiften jag 

ger dem är att formge och bygga en galge för ett favoritplagg. Det är första gången jag håller i

kursen för kvällskolan och redan vid första tillfället inser jag att uppgiften uppmuntrar till ett 

intensivt arbete i maskinerna. De är sexton elever och det skapas en kölista på alla som vill ha 

hjälp. Listan är lång och blir längre, jag börjar inse att uppgiften jag gett dem nog var för fri. 

Ett givet material att utgå ifrån hade antagligen varit bättre för att ge färre valmöjligheter och 

beslut som måste fattas. De flesta har inte arbetat med trä sedan slöjden i grundskolan och det 

är många idéer som är helt omöjliga att genomföra. Vissa är stressade över den korta tiden de 

har i verkstan. Jag försöker i möjligaste mån hitta utvägar som gör att de kan behålla kärnan i 

sin idé och samtidigt få den att bli praktiskt genomförbar. Men en del är helt låsta i 

övertygelsen om att det kommer fungera och oavsett hur mycket jag än försöker få dem att 
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hitta en alternativ och enklare lösning men jag kan inte göra annat än att låta dem pröva. 

Tyvärr kommer de inte få chansen försöka en gång till i och med att tiden är så kort. Samtidigt

som jag hjälper dem måste jag hålla koll på arbetet i verkstan. Sexton elever som bandsågar, 

slipar och borrar, många för första gången. Vissa kräver mycket hjälp medan andra knappt 

märks. Under tredje tillfället dyker Olofs namn upp på listan. Jag är osäker på om jag ens vet 

vad han gör. I det allmänna kaoset har jag dålig överblick på de som inte själva tar kontakt. 

Hans fråga är enkel, han vill göra ett långt smalt spår i en list som ett snöre ska löpa i. Idén är 

bra, genom en list med två borrade hål löper ett snöre. Snöret i sin tur är fastknutet på en krok.

Hänger man upp den skapas formen av en galge genom att listens tyngd sträcker snöret. 

Hänger man ett plagg på sträcks snöret mer ju tyngre plagget är. Om man istället för att 

utveckla galgen med det spår han vill göra, förenklade, kanske till och med tog bort kroken 

skulle det kunna bli en galge så enkel och billig att göra att den skulle kunna bli ett alternativ 

till billiga plastgalgar. Vid nästa tillfälle gör han ytterligare en galge. Han säger inte så 

mycket, undviker de maskiner som det är kö till, istället hittar han delvis bearbetade ämnen i 

skräplådan, ser möjligheter i dem och prövar hur han kan använda dem för att skapa en galge. 

Jag visar honom hur man snabbt och enkelt kan sammanfoga olika träbitar med hjälp av 

dyckertpistolen, han säger att han har sett en sån men aldrig tidigare fått tillfälle att använda 

en. Jag lämnar honom, på håll ser jag hur han sätter igång och testa förutsättningar och 

möjligheterna med det nya verktyget.

Discovery consists of looking at the same thing as everyone else and thinking something 

different.1 

Albert Szent

Vad jag gör

Jag är möbeldesigner och lärare på en designhögskola. Tillsammans med min vän och kollega 

Mattias Karlsson driver vi designstudion Karlsson & Björk. Mattias och jag träffades när vi 

läste möbeldesign på Malmsten. Under cirka tio års tid har vi arbetat som frilansande designer

åt företag inom möbelindustrin men parallellt även formgett och tillverkat egna unika möbler, 

utställningar och inredningar. Parallellt med att driva företag har jag hela tiden arbetat som 

gästföreläsare på olika designskolor. Sedan två år tillbaka arbetar jag halvtid på Beckmans 

1 Åsa Wikberg Nilsson, Peter Törnlind, Åsa Ericson, Design: process och metod, Lund: Studentlitteratur, 
2015, s. 108.
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Designhögskola som adjunkt på Formprogrammet. I mitt arbete som lärare möter jag ofta 

studenterna mitt uppe i deras pågående processer som i exemplen med Nadim och Olof. Hur 

jag utformar en kurs och formulerar en uppgift, vad jag ställer för krav och lägger fokus på 

påverkar den del av deras utbildning som jag är delaktig i. När jag möter studenterna under ett

pågående projekt blir jag också inbjuden att delta i deras kreativa process. Jag får frågor om 

vad jag tror och tycker om allt från tekniska lösningar till tilltänkta användares beteende och 

frågor om vad som är fult och snyggt. Beroende på hur jag svarar mot de frågorna kan jag 

hjälpa studenterna under sin väg att utvecklas till professionella designers. En del studenter 

kan bli hjälpta av att jag med ord eller bild argumenterar för det ena eller andra alternativet 

vilket gör att jag på så vis själv träder in i rollen som designer bredvid dem. Jag visar ett 

arbetssätt de kan studera och reflektera över för att sedan avfärda eller överföra till sitt eget. I 

andra fall är det själva förmågan till att fatta beslut som är det svåra. Olika studenter ställer 

olika frågor. En del studenter kan fråga relativt oreflekterat om allt inklusive sådant de själva 

måste hitta svaret på. Andra ställer andra nästan inga frågor alls. En del studenter triggas av 

motstånd, ett ifrågasättande av studentens projekt från min sida kan stärka studentens vilja att 

överbevisa mig. Andra studenter ifrågasätter sig själva mer än nog och behöver istället 

uppmuntran och stöd. Ytterligare en grupp behöver i stort sett inget alls och skulle 

förmodligen tillgodogöra sig samma kunskap utanför skolan. Mätt i poäng och kursplaner 

kommer varje student när de har gått ut skolan tillgodogjort sig i stort sett samma utbildning 

men i praktiken skiljer sig både studenternas behov och kunskap sinsemellan mycket.

Under en ämnesutvecklingsdag på Beckmans diskuterade vi designmetodik och läste inför 

den boken Design : process och metod.2 När jag läste den tänkte jag först inte så mycket på 

det, det mesta lät rätt och riktigt men på något vis var det som att boken inte var skriven för 

mig. När jag senare tänkte på det slog det mig att boken berättade väldigt lite om vad det 

innebär att vara  designer. På de designutbildningar jag gått och arbetat på förekommer 

förhållandevis lite studielitteratur. Att vara designer tycker jag i stor uträckning handlar mer 

om praktisk kunskap än teoretisk. Det handlar om att vara den som kan skapa något nytt åt en 

producent snarare än att bara veta vad som borde göras, men också att vara den som sitter på 

kunskapen om det som inte går att mäta i siffror. Det handlar inte bara om form men också en 

beteendekunskap, hur människor upplever form och funktion. De lärare som finns är ofta 

2 Wikberg, Törnlind, Ericson, s. 1.
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praktiserande designers vilket gör att den praktiska kunskapen på utbildningarna ofta är hög. 

När jag läser Design : process och metod 3 upplever jag ibland att den snarare är skriven så 

som jag skulle beskriva det för en kund. För en oinvigd kanske det skulle se konstigt ut om 

jag fakturerade för 40 timmar lek. Istället skriver jag till exempel idéskiss eller kanske 

research på fakturan. Att det för mig är självklart att research lika gärna skulle kunna handla 

om att se en Hollywoodfilm som att studera konkurrerande företag kanske inte är lika 

självklart för en studenterna, kanske finns det en risk att jag glömmer tala om det.

Under min utbildning till möbeldesigner var det som jag minns ingen som berättade för mig 

om lustens betydelse för resultatet, att en avgörande faktor i de projekt vi genomförde faktiskt

var hur roligt vi hade när vi gjorde dem. Den litteratur vi läste förklarade de praktiska moment

av hur man kan planera och strukturera sitt arbete men berättade i egentlig mening inte vad 

design är. Kanske beskrev den vad kreativitet är men inte hur man blir kreativ. Ingen bedömde

hur lustfylld vår process hade varit, bara hur väl vi hade hållit tidsplanen, gjort vår research 

och så vidare. Produkten som kursen ofta mynnade ut i bedömdes men i de fall den bedömdes

i relation till arbetsprocess var det ofta i termer som att resultatet var bra för att vi hade avsatt 

gott om tid för prototypframtagning eller mindre bra för att vi inte hade lagt tillräckligt med 

tid på generera idéer. Högskolans krav på objektivitet och mätbara resultat passar ofta dåligt 

för ämnen som design där komplexiteten gör det omöjligt att objektivt värdera och jämföra 

två olika lösningar på samma uppgift. Som produktdesigner men också som lärare tycker jag 

mig allt tydligare se hur lust och lekfullhet spelar en avgörande roll för resultatet i ett 

designprojekt men även för arbetssituationen både som student och yrkesverksam. 

Syfte
I min magisteruppsats vill jag undersöka hur lek, lekfullhet eller kanske en lekfull inställning 

relaterar till mig som designer men också i mitt arbete som lärare och kopplat till de studenter 

jag undervisar. I sökandet efter lekfullheten kommer jag också undersöka vad design är. Jag är

övertygad om att en lekfull inställning är positivt i många yrken men att det för vissa som 

exempelvis designyrket är en förutsättning i högre grad än andra. Designmetodiken använder 

ofta och gärna ordet kreativ. I en lista med en designers egenskaper skulle kreativ antagligen 

3 Wikberg, Törnlind, Ericson, s. 1.
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kommer högst. I samtal nämns den ofta rent utav som något nästan medfött som om det låg i 

våra gener. Jag kommer genom uppsatsen undersöka en idé om att det vi i en designprocess 

kallar för kreativt arbete eller idégenererande arbete delvis kan liknas vi lek. Leken som ämne

är i sig långt i från fullständigt utforskad men har fortfarande studerats mer än den kreativa 

sida som designarbetet innehåller, kanske finns där något att lära. Det finns alldeles säkert 

faktorer som skiljer det vi kallar lek från designarbete, kan då en lekfull inställning 

fortfarande vara en tillgång eller rent utav en förutsättning när nya idéer ska genereras? 

 Den här uppsatsen kommer antagligen precis som design ge förhållandevis lite svartvita svar 

och sanningar. Istället är min förhoppning att den ska väcka tankar, idéer och ge upphov till 

givande samtal och kanske till och med ett vidare utforskande av ämnet.

Metod
Min metod utgår från min praktiska erfarenhet av att arbeta som designer men också i 

egenskap av att verka som lärare på designskolor och det vi lär och utsätter våra studenter för. 

Jag kommer studera litteraturen vi använder i undervisningen, till viss del den litteratur som 

ligger bakom kurslitteraturen men också vad det är vi gör med med hjälp av filosofi och 

historia. Detta för att försöka sätta ord på det jag idag upplever att vi ibland kanske inte 

förmår eller glömmer berätta för studenterna, det som litteraturen utelämnar men som 

samtidigt skulle kunna sägas vara vad det är att vara designer. Uppsatsen är i sin form en 

vetenskaplig essä. Sammanblandningen av vetenskap och essä är som jag upplever det inte 

oproblematisk i det att essän precis som leken bör vara fri för att kunna existera. ”Att vara 

essäist är att vara vän av oordning” citerar författaren Merete Mazzarella sig själv i boken 

Våga veta!. Hon berättar vidare hur hon under mer än tio års tid har försökt att ringa in 

begreppet essä utan att ha lyckats.4 

Den vetenskapliga essän blir en balansgång mellan å ena sidan vetenskapens saklighet och 

krav på empiri och å andra sidan essäns lekfulla utforskande av både ämnet och textensform. 

När den friaste och kanske kreativaste av skrivandeformer paras ihop med ordet vetenskaplig 

4 Merete Mazzarella, ”Att leva essäistiskt”, Våga veta!, red Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola, 
2011, s. 129.
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riskerar den att bli en motsägelse precis som att påstå att arbete skulle kunna vara lek. Den 

vetenskapliga tyngden ligger som jag upplever det ofta i att kunna referera sitt skrivande till 

någon annans skrivande för att på så sätt skapa en större trovärdighet. Där den vetenskapliga 

avhandlingen riskerar att likt ett cover band i egen tappning framföra ett urval av redan 

befintliga låtar har essän istället möjligheten att skapa något nytt tidigare aldrig nerskrivet. 

Lotte Alsterdal, tidigare docent vi Centrum för praktisk kunskap skriver i sin artikel 

Essäskrivande som utforskning att det ”I essäerna pågår en dialog mellan den egna 

erfarenheten och andra tänkare”5. Om andra tänkare ofta har skrivit ner sina tankar så är den 

egna erfarenheten ofta ännu ordlös vilket gör den unik i samma stund som den skrivs ner. 

Alsterdal fortsätter med att säga att ”Essän strävar efter att beröra.”6 Min förhoppning är att de

källor jag refererar till istället för att skapa en vetenskaplig pondus ska väcka en nyfikenhet 

hos läsaren, till ett vidare sökande som lockar till att läsa källorna i sin helhet. Jag hoppas att 

min text precis som min undervisning ska ge så få svar som möjligt och istället väcka nya 

frågor hos läsaren för att på så vis bilda en positiv spiral där egna tankar inte bara verifieras 

utan nya också föds och testas.  

Förhoppningsvis kommer min uppsats att behålla essäns lekfulla förhållningssätt samtidigt 

som den har som ambition att vara möjlig att använda i ett vetenskapligt syfte. Design liknar i 

den definitionen den vetenskapliga essän i det att design alltid  har en personlig utgångspunkt 

samtidigt som målet ofta är en produkt som strävar efter en allmängiltighet och ett 

användningsområde som sträcker sig utanför designerns egna. I den vetenskapliga essän blir 

min erfarenhet och egna upplevelse det jag studerar, reflekterar och utvecklar med hjälp av 

andras teorier.

Att hitta svensk designforskning är inte helt lätt. Designfakulteten, det nationella centrum för 

designforskning till KTH är nerlagt sedan Januari 2016.7 Stiftelsen Svensk Industridesign har 

en hemsida med länkar till designforskning men flera av de svenska länkarna visar sig vara 

döda.8 Mycket av den svenska forskning inom design som jag hittar riktar sig mot 

5 Lotte Alsterdal, ”Essäskrivande som utforskning”, Konst och lärande: essärer om estetiska lärprocesser, red 
Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s.58.

6 Ibid., s.59.
7 KTH, ”Död länk”, http://www.designfakulteten.kth.se/, 2018-05-18.
8 SVID, ”Länkar till designforskning”, http://www.svid.se/sv/Forskning/Var-forskar-man-om-design/Lankar-
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produkterna vi designar eller hur användare förhåller sig till produkten, mer sällan åt den 

kreativa processen, än mindre mot designern själv eller vad det innebär att vara designer. 

Gustaf Rosell är ingenjör och skrev 1990 på KTH inom ramen för ett större forskningsprojekt 

inom Teknikhistoria boken Anteckningar om designprocessen.9 I boken undersöker han vad en

designprocess är, dess historia men tar även upp vad visuellt tänkande är. Rosell är ingenjör 

och har ett utifrån perspektiv på vad design är vilket också är en behållning med boken. Karin 

Ehrnberger10 och Andreas Nobel11 har båda doktorerat inom design. Deras avhandlingar skiljer

sig i mycket men har båda stora kvalitéer inte minst i att jag tycker de har ett språk och 

resonemang jag själv som praktiserande designer kan känna igen mig i. Alla tre nämnda 

författare har varit inspirationskällor till denna uppsats delvis som källor men i än högre 

utsträckning när det kommer till språk och angrepssvinkel. På Designfakulteten/KTHs 

hemsida hittar jag en definition av designforskning.

Designforskning koncentreras idag på designarbetets förmåga att skapa innovativa lösningar 

på komplexa problem och vidga individernas, företagens och samhällets ”möjlighetsrum”. 

Forskningen ger också egna bidrag till detta genom att kunskaper och innovationer från olika 

håll kopplas samman. En process som i sig resulterar i nya forskningsbaserade produkter, 

tjänster, system och miljöer samt mer kritiska, välförankrade och långsiktiga designprocesser.12

Jag kan inte säga att det direkt är något som inte stämmer och jag har först svårt att sätta 

fingret på vad det är som gör att jag instinktivt har svårt för texten. Jag klistrar i ett tidigt 

skede in den i den här uppsatsen utan att förstå mer än att den känns främmande. När jag i ett 

senare skede läser igenom texten igen slår det mig att det känns som att det inte är en text 

formulerad av en designer utan av en teoretiker eller kanske en designer men som iklätt sig 

teoretikerns vokabulär. I sin komprimerade form och i sin rädsla att missa något av allt det 

som design innehåller blir det lite som en punktlista fast med kommatecken. Det akademiska 

språket ger  mig ett intryck av innehåll men ju mer jag tänker på texten upptäcker jag allt den 

utelämnar. Designers gör ju alla de här sakerna dagligen utan att kalla det forskning. Den enda

egentliga skillnaden kanske snarast är att designers så som jag upplever det inte reflekterar 

till-designforskning/, 2018-05-18.
9 Gustaf Rosell, Anteckningar om desingprocessen, Stockholm: KTH, 1990.
10 Karin Ehrnberger, Tillblivelser, En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik, Stockholm: KTH, 

2017.
11 Andreas Nobel, Dimmer på upplysningen: -text,  form och formgivning, Stockholm: Nilleditions, 2015.
12 KTH, ”Forum”, http://www.designfakulteten.kth.se/forum, 2018-05-18.
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över vad de gör i samma utsträckning. Med min uppsats vill jag bedriva en form av 

designforskning fast med ett inifrån perspektiv och i möjligaste mån undvika att dras in i ett 

alltför torrt och sakligt språk så som det på Designfakultetens/KTHs hemsida.

I och med att jag nu själv också studerar sammanflätas världarna av att arbeta som 

praktiserande designer och lärare än mer då jag själv också är student. I det uppstår situationer

och samtal med kollegor och vänner som angränsar till ämnet, några kommer att återges i den 

här uppsatsen, kanske som ett avbrott, exempel eller inledning till en reflekterande textdel. 

Min förhoppning är att de kan skapa en koppling till praktiken men också skapa en relevans 

för uppsatsens användningsområden utöver mitt egna lärande. Utifrån en idé om en situation 

där kurslitteraturen inte talar till studenten utan snarare till den professionelle alternativt till en

kund kommer jag studera det som enbart förkommer i muntligt traderad form som kan sägas 

har glömts bort i litteraturen, det som kanske står mellan raderna men som inte är helt 

självklart för den som ska lära sig, den som inte redan vet. 

I mitt skrivande arbetar jag på ett sätt liknande den process jag använder i mitt arbete som 

designer när jag utifrån idén om en produkt skissar och utforskar dess utseende, innehåll och 

funktion. Utifrån idén om min uppgift läser jag vad andra har skrivit om närliggande ämnen. 

Därifrån uppstår nya tankar och idéer som jag likt idéskisser på en ny produkt skriver ner i 

min uppsats. När jag och andra under uppsatsens tillblivelse läser, ifrågasätter eller får nya 

idéer utifrån det som står skrivet söker jag så ny information som jag reflekterar och utvecklar

till nya tankar i min uppsats. Ny text läggs till, gammal redigeras eller tas helt bort om den 

inte längre är relevant för uppgiften.   

Till skillnad från vetenskapen som till sin natur är djupt oironisk kan essän bereda utrymme 

både åt ironin och åt lekfullheten.13

Merete Mazzarella

13  Mazzarella, s. 134.
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Reflektion 

Vad är lek?

Det svenska språket skiljer sig genom ordet lek från många andra i det att svenska har ett ord 

som skiljer lek från spel. Det engelska, tyska, franska språket med flera har inget enskilt ord 

för lek utan översätts till svenskan antingen till lek eller spel beroende på sammanhang. 

Engelskans motsvarighet, play inbegriper förutom lek även spel vilket gör att  användningen 

av ordet även rör sociala situationer och även sport, det kan vara allt från fotboll till teater. För

att särskilja de olika formerna för play definierar man i boken Play, Playfulness, Creativity 

and Innovation det vi i svenskan kallar lek som non aggressive playful play.14 Spel och lek går

på Svenska alltså att skilja åt men går också ofta in i varandra. Barn som leker i grupp ingår 

ofta till exempel i rollspel med varandra. Johan Huizinga var en nederländsk filolog och 

kulturhistoriker. 1938 skrev han boken  Homoludens : A study of the play-element in culture. 

Huizingas utgångspunkt är att lek och spel är grundläggande i all form av mänsklig 

utveckling. Han menar att det inte är något bara barn och djur sysslar med utan att även 

utgångspunkten för den vuxna människan. Det är viktigt att säga att Huizingas syn på vuxnas 

lek och spel utgår från att det är en social aktivitet som utspelar sig mellan människor, det som

på svenska även skulle kunna återges som spel. Huizinga menar att en förutsättning för lek är 

att den inte är beordrad utan frivillig. Beordrad lek är i bästa fall en imitation av lek.15 En 

skoluppgift eller kurs är inte frivillig i det att den inte direkt är självvald, programmet är det 

men kursen är en del av programmet som passar studenten mer eller mindre bra. Men 

Huizinga skriver också till exempel att barns lek kan vara frivillig trots att den är schemalagd 

förutsatt att barnet uppskattar leken, det skulle kunna innebär att så länge en uppgift 

uppskattas och inte känns påtvingad så uppfyller den definitionen för lek. I The Reflective 

Practitioner beskriver Donald Schön en situation av reflektion i handling där en lärare 

handleder en arkitektstuderande i hennes projekt. Han belyser hur läraren i vissa fall beskriver

hur delar av projektet ”kanske” eller ”skulle kunna” vara annorlunda och hur han i andra delar

beskriver hur saker ”ska” eller måste ändras”.16 Om jag kopplar det till Huizingas 

14 Patrick Bateson, Paul Martin, Play, playfulness, creativity and innovation, Cambridge: Cambridge University
Press, 2013 s. 1.

15 Huizinga, s. 7.
16 Donald A.Schön, The Reflective Practitioner: How professionals think in action, London: Routledge, 1995  s.

101.
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förutsättningar för lek och min egen koppling till lek som i ett lekfullt förhållningssätt  till 

mitt arbete skapar det en viktig skillnad i vilka ord jag väljer när jag handleder en student. Om

vi i den första gestaltningen tänker oss att Nadim faktiskt leker så riskerar jag att avbryta 

leken eller försämra dess förutsättningar genom att välja ord i termer av måsten eller beskriva 

hur något förhåller sig på ett statiskt sett utan att lämna en öppning för tolkningar och åsikter. 

Istället ställer jag mig jämsides för att på så sätt gå in och delta i leken. Istället för att söka upp

Nadim i verkstan förhåller jag mig passiv och låter henne göra valet att söka upp mig. I den 

inledande ordväxlingen försöker jag bedöma stämningen och det som skulle kunna ses som 

ramarna eller lekens regler. Utifrån det väljer jag hur jag sedan agerar. Genom att välja råd 

som är öppna att följa eller avstå från att följa ger jag Nadim en möjlighet att fortsätta leken 

och vägleder henne snarare till nästa steg än ger henne en konkret lösning på sin fråga. I ett 

avsnitt i sin avhandling ger Andreas Nobel ett exempel på sin lärare Lars Stensö. 

Stensös lärarstil beskrivs kanske bäst som helt befriad från ledaregenskaper och dominanta 

inslag. Stensö sade aldrig hur det var. Han tillrättavisade aldrig. Han sade överhuvudtaget 

mycket lite såvida han inte blev tillfrågad, men då på något underligt sätt, lyckades han leda 

in samtalet på ett för projektet fruktbart spår utan att egentligen styrt det i någon synbar 

riktning.17 

På liknande sett i min egen praktik kan jag själv uppleva hur jag påverkas när en 

uppdragsgivare kommer med åsikter och nya krav i ett påbörjat projekt som jag inte förstår 

eller håller med om. Om jag däremot förstår och samtycker är det däremot sällan svårt att hitta

en ny lösning på problemet. Huizinga menar också att alla lekar har regler. Alla som leker 

samma lek måste följa reglerna och den som inte följer dem bryter magin och förstör leken.18 

Översatt till skolsituationen kan det göra att den uppgift jag ger till studenterna och kräver att 

de ska genomföra inte nödvändigtvis är problematisk ur leksynpunkt utan tvärtom. Uppgiften 

kan ses som ett ramverk, regler som anger lekens förutsättningar. Om jag i en pågående kurs 

ändrar förutsättningarna ändrar jag också spelreglerna. Det kan ibland vara nödvändigt på 

grund av yttre förutsättningar och ibland lärorikt då det ofta förekommer senare i yrkeslivet 

men kanske är då risken att magin är bruten och projektet/leken måste startas om på nytt. Om 

studenten förstår varför reglerna ändras ökar chanserna till att projektet på ett positivt sätt kan 

17 Nobel, s. 62.
18  Huizinga, s. 11.
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anpassas till de nya förutsättningarna. 

Vad är design?

Den första designern skulle kunna sägas vara det förstadie till människa som för första gången

tillverkade ett verktyg eller föremål för att underlätta en uppgift. Industridesign som yrke 

uppstod i samband med industrialismen i början av nittonhundratalet. I och med 

industrialismen föddes nya yrkesgrupper däribland designern. Uppgiften var att se till att 

produkterna inte bara höll den kvalitet de lovade utan även var användarvänliga och tilltalade 

ögat. Industridesignern skulle ur det hänseendet kunna anses härstamma ur ingenjörsyrket 

men med spetskompetens på formgivning och ergonomi. Raymond Loewy utbildade sig till 

ingenjör men försörjde sig efter sin utbildning till en början som illustratör och modetecknare 

efter det att han emigrerat från Frankrike till USA. 1929 fick han i uppdrag att formge en 

kopieringsmaskin på ett sätt som tilltalade de som skulle använda den. I dokumentären 

Citizen Loewy – How a Frenchman Designed the American Dream19 framhåller man 

kopplingen till och att de som kom att bli designer ofta hade en bakgrund inom reklam eller 

scenografi.

Ordet design som begrepp och vad det betyder är under ständig utveckling. Det innefattar allt 

fler olika subgenrer där ordet i sig inte längre innefattar en fysisk form utan just en metodik, 

en formulerad process utifrån vilken det går att undersöka vilket område som helst. Begreppet

design thinking används allt oftare som ett begrepp för när designmetodik används i andra 

sammanhang än att utveckla nya produkter. I det att design används både i 

forskningssammanhang och som metod när företag tar betalt för sina tjänster formuleras och 

utvecklas begreppet professionellt. Å andra sidan urholkas det inte bara i det att begreppet 

används i fler och fler sammanhang men också i det att ordet i dagligt tal används framförallt 

för att beskriva en exklusivare variant av något ordinärt. I media och i 

försäljningssammanhang används ordet som prefix framför en titel precis som ordet lyx men 

utan behöva känna skammen som ordet lyxkonsumtion kan innebära. Begreppet design 

kommer i det här fallet primärt handla om ett lite mer spännande ytskikt som i sin tur handlar 

om marknadsföring. Ett exempel är Citroen C4 Cactus. Ordet design står med stora bokstäver 

19 Jerome de Missolz, Citizen Loewy: How a frenchman designed the american dream, Marseille: Les Films du 
Tambour de Soie, 2017.
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när man klickar på länken. Designen beskrivs som hoppfull och fördelarna med just C4 

Cactus är enligt Citroen själva styling, airbump, trivsel, pekskärm och förbrukning. Om man 

på samma hemsida jämför med en ordinär C4 skiljer sig förstås Cactus i sitt utseende men till 

funktionen är det till slut bara en något högre markfrigång och den för Cactus unika 

airbumpen. Airbump är som en sån där svart plastlist som fanns på bland annat Volvo 240 och

som skyddade lacken om du till exempel öppnade dörren mot något på en trång parkering. 

Airbump är samma sak men uppförstorad till en panel som täcker ungefär halva dörren. I 

försäljningsmaterialet benämns den som världsexklusiv. När jag i slutfasen av min uppsats 

kontrollerar länkar är sidan borta, nya C4 Cactus har kommit! Den nya bilen har fått sina 

airbumps förminskade och de sitter nu i dörrarnas nederkant. Karaktären beskrivs fortfarande 

som unik och designen djärv.20 Att design i vissa fall enbart handlar om yta måste inte 

nödvändigtvis vara problematiskt. Så länge konsumenten i övrigt är nöjd med funktionen kan 

ytan eller formen om man så vill göra att produkten får en längre livslängd i det att den 

uppskattas och sin tur behandlas bättre och vårdas ömmare. Men om ordet design plötsligt kan

betyda vad som helst från en färg till ett sätt att förhålla sig till livet vad är då en 

designhögskola, rosa?

Det som brukar sägas vara speciellt för designern och som skiljer denne från till exempel 

konstnären är förutom produkten den speciella process som används vid skapandet av en ny 

produkt, ofta kallad just designprocess eller designmetodik. Desigmetodik är det en designer 

använder sig av när den för att utveckla en ny produkt genomgår en designprocess. Den kan 

se olika ut och variera i omfattning, olika projekt kräver olika processer. För vissa 

designkontor har just deras speciella process kommit att bli ett försäljningsargument. I 

praktiken kan en designprocess och konstnärens arbetssätt vara identiska i sin uppbyggnad. 

Skillnaden ligger i att man inom design har studerat och generaliserat processen för att skapa 

något som skulle kunna ses som en designerns affärsidé.

Design är ett kreativt. Men kreativitet kan se olika ut, kreativitet behöver inte vara originell 

eller nyskapande i den mening att nya lösningar tas fram. Människor i svåra situationer 

exempelvis på en olycksplats kan vara otroligt kreativa och framgångsrika i sökandet efter att 

20  Citroen, ”Nya C4 Cactus”, http://www.citroen.se/bilar/personbilar/nya-c4-cactus.html, 2018-05-18.
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hitta en lösning som räddar liv. Det skulle kunna kallas problemlösande kreativitet och 

lösningen behöver inte nödvändigtvis vara nyskapande utan det viktiga är att den löser 

problemet. Även ilska över en dålig lösning på ett problem kan vara gynnsam för 

kreativiteten.21 Men i mitt och de flesta andra designers arbeten handlar det sällan om ett akut 

behov av att rädda liv. Istället kan det handla om att en producent saknar en viss typ av 

produkt i sitt sortiment som de ser ett behov av. Det kan vara en typ av produkt som har en 

funktionellt fullt godtagbar lösning men ett tråkigt utseende gör att den inte uppskattas av de 

som behöver den. I de fall där nya originella lösningar behövs krävs en annan form av 

kreativitet där lekfullhet spelar en avgörande roll. 

En opraktisk process 

En designprocess kan se olika ut. Men varje i text och bild i förväg formulerad designprocess 

tänkt att användas i ett projekt kan i bästa fall ses som ett grovt uppskattning av hur den 

faktiska processen kommer att se ut. Rubrikerna kommer under arbetets gång byta plats, de 

kommer återkomma gång på gång, nya kommer läggas till allt eftersom tills dess att den på 

pappret en gång så grafiskt vackra processen bara är ett oläsbart kladd eller som om man 

försökte läsa den genom ett kalejdoskop. Den verkliga processen är alltför komplex för att 

formuleras i förväg. I praktiken blir processen teoretisk och riskerar att bli begränsande när 

verkligheten inte stämmer med den väg vi förutsatt oss att följa. Det är inget okänt fenomen, 

tvärtom belyser många metodikböcker vikten av att förhålla sig öppet och att den process som

fungerat i ett projekt inte nödvändigtvis är tillämpbar i ett annat projekt.22 Gustaf Rosell 

beskriver designprocessen som cyklisk kanske till och med amorf.23 Men finns det inte då en 

risk tänker jag? Om jag i förväg sätter upp ett antal rubriker, finns det då inte en risk att jag 

missar det där som inte står med? Det där som inte finns formulerat än utan som existerar 

mellan raderna, men som skulle varit fröet till något nytt ännu inte utforskat. Det där som inte 

ens har något namn. Är inte risken att processen ger oss ramar att verka inom liksom en 

uppsatsens avgränsning men som samtidigt skapar skygglappar som gör att vi inte ser det där 

som är utanför processen? Som i realiteten hindrar oss från att ifrågasätta och upptäcka det 

som ligger utanför normen.

21 Bateson, Martin, s. 79.
22 Wikberg, Törnlind, Ericson, s. 17.
23 Rosell, s. 17.
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Leker designers?

Designprocessen är en av designerns i särklass viktigaste verktyg. Den har visat sig fungera så

pass bra att den nu med stor framgång används i allt fler verksamheter. Men det finns också 

något annat i yrket som är att vara designer, något jag kallar ett lekfullt förhållningssätt. Ett 

lekfullt förhållningssätt är mer ett sätt att förhålla sig till livet än något jag slår på när jag 

kommer till jobbet. Likväl menar jag att det är en förutsättning för att skapa god design. Ett 

lekfullt förhållningssätt ger mig en förmåga att se nya möjliga lösningar utifrån en uppgift 

som ges till mig. Det ger mig även förmåga att själv formulera uppgiften. Det gör att jag kan 

förhålla mig till begränsningar och inte låta mig tryckas ner av det som annars skulle upplevas

som negativt eller rent utav omöjligt. Sist men inte minst ger lekfullheten mig en förmåga att 

skapa associationer som ligger utanför de självklara. Det i sin tur skapar en möjlighet för 

korsbefruktning där en kvalitet i en situation plötslig kan överföras i ett annat sammanhang 

och på så vis skapa något positivt nytt. Lek och lekfullhet är något jag ser i både min egen och

andra designers praktik men också i läraryrket. Den förekommer i handling och samtal men 

sällan eller aldrig i skriven text. 

När jag tänker på mitt eget men även andra designers kreativa skapande och självklart även 

studenterna på skolan så tycker jag mig se tydliga likheter mellan lek och kreativt arbete. När 

jag som barn byggde Lego till när jag idag på uppdrag av ett möbelföretag formger en ny stol 

finns förstås massor av skillnader men om man tog den del när jag sitter och skissar vid 

skrivbordet eller i datorn bygger upp möbeln i 3D finns ingen egentlig skillnad. Ramverket 

skiljer sig, uppgiften är ofta långt mer komplex och där Legot har sina givna komponenter 

kräver designarbetet att jag även formger legobitarna men kärnan är alltjämt den samma. Men

när jag började skriva den här uppsatsen var det inte lika självklart. Innan jag började på 

programmet för Praktisk kunskap hade jag aldrig reflekterat över det. När jag läser om lek och

jämför det med praktiskt designarbete såväl som designmetodik är det väldigt tydligt att lek 

och den skapande delen av design har stora likheter. Ändå nämns den aldrig i den litteratur om

designprocess som jag läser.

Kanske finns det ett samband mellan lekens frånvaro i beskrivningen av design och 

engelskans oförmåga att sätta ord på lek. Mer troligt är kanske lekens placering som en 
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fritidsaktivitet, allt från Luthers införande av arbete som ett kall och en del av att vara en god 

människa till kapitalismens födelse och utbredning har antagligen spelat in. Från det att arbete

varit något man gjorde i den utsträckning man behövde för att få mat på bordet skapades både 

en religiös koppling och en syn på kapital som något som i sig hade ett värde. I en allmän 

strävan efter att kunna definiera vad som skiljer arbete från fritid är det enkelt att placera lek i 

fritidsfacket. Paradoxalt nog skulle även Joseph Taylor med sina tidsstudiemän och vilja att 

skapa specialiserade yrkesgrupper där teori går före tumregler kunna ses som en anledning. 

Kopplingen är generell och går säkert att koppla till de flesta yrken men leken är svårmätbar 

och svårdefinierad och för den som vill kunna mäta i svart på vitt blir den därför svår att 

placera. Om design kan vara vad som helst, kan lekfullhet då vara en förutsättning för att 

skapa den?

Donald Schön är filosof och undersöker bland annat i boken Education the Reflective 

Practitioner24 hur erfarenhetsbaserade kunskaper går att använda i teoretisk utbildning. Den 

erfarenhets- eller yrkesrelaterade kunskapen kallar han för kunskap i handling. Reflektion i 

handling kallar han den reflektion som sker intuitivt under en pågående handling.25 Han 

använder arkitektkontoret och det arbetssätt som används där och på olika designutbildningar 

som modell för hur utbildning med hjälp av reflektion i handling skulle gå att applicera även 

på andra utbildningar och yrkesgrupper.26 För att lösa en designuppgift beskriver han hur 

arkitekten först ramar in uppgiften och de olika förutsättningar som finns. Utifrån ett givet 

ramverk kan arkitekten sedan börja lösa uppgiften. Ramverket kan senare i processen 

förändras för att ge upphov till nya lösningar men det måste alltid finnas där som något att 

förhålla sig till, att verka inom.27 Jag tänker på definitioner av lek och hur man nästan alltid 

definierar regler som en förutsättning för att kunna leka. 

Johan Huizinga beskriver i sin bok Homo Ludens att leken alltid existerar i en egen värld som

skiljer sig från det ”verkliga” vardagslivet.28 Här skiljer sig förstås lek från design då design 

ofta handlar om att ta fram produkter för just vardagslivet. Samtidigt handlar ju design om att 

24 Donald A. Schön, Educating the Reflective Practioner, San Fransisco: Jossey-Bass, 1987, s.1.
25 Ibid., s. 26.
26 Ibid., s. 12 (preface).
27 Ibid., s. 57.
28 Huizinga s. 8.
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ta fram de nya helst bättre produkter som inte redan finns och i det finns också en 

nödvändighet att gå utanför, bortom vardagslivet. Birgitta Knutsdotter Olofsson är professor 

emerita i barn och ungdomsvetenskap. Hon har bland annat skrivit I lekens värld. Hon säger 

att de som leker måste följa lekens regler för att leken ska fungera. Även i leken kan reglerna 

förändras men alla i leken måste förstå och följa med i de nya reglerna för att leken ska kunna 

fortsätta.29 Även i ensam lek finns det ett ramverk att följa, det kan ligga i materialet som 

exempelvis i Lego men finns även i rena tankelekar, ramverket kan omformas men finns där 

som en avgränsning.30 I exemplet med Olof finns ett slags ramverk i det att han enbart 

använder sig av spillbitar. Om det är medvetet eller omedvetet vet jag inte men att enbart 

använda sig av spillbitar skapar i Olofs fall en ram inom vilken han kan utforska möjligheter 

och begränsningar. I den uppgift jag gav eleverna fanns också en avgränsning i form av 

uppgiften. Jag insåg efterhand att en begränsning i form av material eller teknik hade gynnat 

uppgiften och antagligen lämnat mer utrymme för kreativitet och skaparlust. I den moderna 

designprocessen inleder man vanligtvis arbetet med att analysera uppgiften, göra research och

undersöka vilka befintliga produkter som redan finns, studera hur den används och vem som 

använder den. Man skulle kunna säga att man ramar in och definierar uppgiften. Min 

erfarenhet är att i takt med att ramverket växer brukar också idéer på lösningar börja ploppa 

upp. 

Boken Design process och metod definierar god design framförallt som motsatsen till dålig 

design. Resultatet av dålig design är produkter som går sönder, inte fungerar som de ska eller 

är ogenomtänkta.  En bra produkt ”ska uppfylla funktionella, kognitiva och emotionella 

behov.” 31 ”God design är något vi ofta inte märker, god design är något som fungerar ”den 

kräver inte uppmärksamhet på samma sätt som en dålig design.”32 Det är argument som är 

svåra att värja sig emot samtidigt är det också självklarheter som att en bra produkt 

kännetecknas av att den uppfyller sin funktion. Men när man generellt hävdar att en bra 

produkt är något vi inte märker, som inte kräver vår uppmärksamhet börjar jag fråga mig om 

det verkligen är sant. Om man studerar de produkter som idag betraktas som designklassiker 

tror jag att man snabbt skulle konstatera att långt ifrån alla är osynliga och med en funktion så

29 Birgitta Knutsdotter Olofsson, I lekens värld, Stockholm: Liber, 2003, s. 27.
30 Ibid., s 11.
31 Wikberg, Ericson, Törlind, s. 13.
32 Ibid., s. 24.

18



bra att den ansetts onödig att utveckla.

Att god design är något vi inte märker, är något som ofta framhålls i böcker om design. 

Applicerat på till exempel en spade kan det säkert stämma bra men med en vas som exempel 

tappar argumentet i trovärdighet trots att vasen liksom spaden har en tydlig funktion. Det 

finns för all del vaser som är utformade för att inte synas med tanken att det är blommorna i 

vasen som ska synas men de allra flesta vaser syns och talar till våra känslor. Emotionella 

värden är sällan något vi inte märker. Däremot är det ofta de som gör att vi uppskattar en 

produkt och också ofta de som göra att vi ser och köper den från första början. Som så ofta är 

det de praktiska funktionerna de delar av vad god design skulle kunna vara väl utforskade. 

Kvalitet, ergonomi, miljöpåverkan, användarvänlighet och så vidare är delar av en produkt 

som ofta framhävs i designmetodik. Samtidigt är det funktioner som egentligen inte är 

specifika för designern. Beroende på projektets storlek skulle de lika gärna kunna lösas av en 

tekniker, ergonom, ingenjör eller produktutvecklare. Genom research, analys och tester kan 

ofta en god funktion uppnås. Om den nya produktens utgångspunkt är nya behov eller 

förutsättningar blir resultatet ofta mer eller mindre automatiskt nyskapande. Om vi istället 

försöker särskilja designern från ingenjören ser vi att designern inte har de tekniska kunskaper

som ingenjören besitter. Designern har grundläggande kunskaper om exempelvis olika 

metaller och dess egenskaper men vet inte i detalj hur man genom olika smidestekniker kan 

påverka atomerna i materialet. Designerns kompetens är istället förmågan att skapa 

innovation det vill säga hur man omsätter kreativitet till något användbart.33 Om vi bortser 

från målsättningen att skapa något nytt skulle det antagligen gå att utifrån pris, hållbarhet, 

uppvärmning och så vidare gå att bygga ett optimalt hus. Men de människor som skulle bebo 

det skulle antagligen ändå inte trivas. Designern är den som har kunskapen i de estetiska 

värdena som att skapa en rytm, en växelverkan i ljus och rymd. Faktorer som ligger utanför 

hur vi bäst når toaletten från samtliga rum men förmodligen viktigare för hur vi trivs i huset.

33 Ibid., s. 14.
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Tvåtusentio års Nobelpris i fysik, lekfulla forskare och professionella designers

At that time, I was doing very long measurements on domain walls, with magnetic field 

sweeps easily taking a day or more, so I was often hanging around the cold STM. Oleg was 

doing the first scans and showed me the way he cleaned graphite, by cleaving it with Scotch 

tape. Using Scotch tape (with residual flakes on it) taken literally from the dustbin, it took me 

less than an hour to produce a device which immediately demonstrated some miserable field 

effect; but, however small the effect – it was clear we had stumbled upon something very big 

(though I doubt at that time I realised how far it would go). We got onto it, and within a few 

months we had our first graphene device (sample ZYH-K51) [10]. 34 

Konstantin Novoselov beskriver situationen runt den idé som senare tillsammans tillsammans 

med Andre Geim ledde till att de fick tvåstusentio års nobelpris i fysik. Genom att linda 

maskeringstejp runt en blyertspenna lyckades de avlägsna en atomtunn grafitflaga, något man 

tidigare trodde var omöjligt. Upptäckten skapar nya förutsättningar för att leda elektricitet i 

extremt små applikationer. 

Patrick Bateson och Paul Martin beskriver i sin bok Play, playfulness, creativity and 

innovation hur kreativa forskare, kompositörer och konstnärer ofta är lekfulla i sina 

professioner och ibland till och med själva definierar sitt arbete som en form av lek.35 En 

rubrik i boken lyder  ”Links between playfulness and creativity”36 jag markerar den med rosa, 

fotograferar den och postar det på Instagram. En bekant föreslår att kanske har fokus fram tills

nu legat på att öka synen på design som en kunskap och att om man använde sig av ord som 

lek skulle man motarbeta sig själv i strävan mot att få ett erkännande som nån slags 

vetenskap. Hon tar upp kopplingen mellan ordet lek och barnslighet som gör att lek kan 

uppfattas som något oprofessionellt. Nobelpristagare å sin sida skulle snarare kunna ha det 

motsatta dilemmat, att uppfattas som torra och alltför seriösa och därför istället vilja framhäva

sin lekfullhet. 

34 Konstantin Novoselov, ”Biographical” 
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2010/novoselov-bio.html, 2018-05-18.

35 Bateson, Martin s. 90.
36 Ibid., s. 57.
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Lek som en del

Stephen Nachmanovitch är musiker och spelar fiol med improvisation som specialitet. I hans 

bok Spela Fritt beskriver han kreativitet som ”ett samspel av varandra motverkande 

spänningar”.  Spänningarna beskriver Nachmanovitch som två poler där en övervikt av den 

ena polen gör konstverket tungt och stelt och en övervikt av den andra polen gör att 

konstverket förlorar förbindelsen med den mark vi lever på.37 Översatt till min praktik som 

möbeldesigner skulle det lika gärna kunna vara en beskrivning på vad som utgör en bra 

produkt. En lyckad produkt bygger ofta på samspelet mellan fysisk funktion och den 

emotionella upplevelsen. På ett liknande sätt skulle Nachmanovitchs spänningar gå att koppla 

till designmetodiken där den ena polen är det fria lekfulla skapandet och den andra är de 

faktiska krav och förutsättningar som till exempel funktion, pris, material, 

tillverkningstekniker. I en skolsituation återfinns en liknande situation. De finns en kurs, en 

uppgift och student som ska lösa den. Skillnaden ligger i att studenten i sitt lärande håller på 

att skapa och lära känna sin kreativa process, vad som ger den näring och vad som stryper 

den. Om de praktiska kraven, materialet och tekniken är något om inte enkelt så är det i alla 

fall något rationellt och logisk. Den andra delen är svårare att både förstå och beskriva. Trots 

det, eller kanske just därför upplever jag att kurslitteratur som till exempel Design : process 

och metod saknar en förklaring eller undviker att gå in djupare i ämnet. Utförligt beskriver 

man allt från hur man skapar situationer som ska gynna idéskapande så som brainstorming 38 

till vikten av att inreda en kreativ (fysisk) miljö.39 I boken skriver man att kreativitet 

möjliggörs genom, kunskap, förmåga och motivation vilket jag kan instämma i. Men när de 

sedan beskriver hur man får förmågan att vara kreativ skriver man i boken att för att bli 

kreativ: 

behöver hjärnan tränas i tänkande som är visuellt, intuitivt, som skapar helheter, som 

kombinerar och ”känner efter.40

Återigen läser jag en text som även om den är sann i egentlig mening inte beskriver hur jag 

37 Stephen Nachmanovitch, Spela fritt: Improvisation i liv och konst, Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2010, s. 19.
38 Wikberg, Ericson, Törlind s. 125.
39 Ibid., s. 108.
40 Ibid., s. 106.
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ska göra för att nå målet. Den beskriver förutsatt att jag kan förstå och ta till mig texten vad 

jag behöver göra men inte hur jag ska göra.. Både Nadim och Olof tränar som jag ser det sina 

hjärnor i visuellt, intuitivt tänkande, som kombinerar och känner efter. I Nadims fall 

framförallt i vår dialog i vilken vi inträder i ett socialt spel och där jag för en stund blir 

inbjuden att delta i hennes process/lek. Vi skapar sinsemellan en bild i huvudet av problemet 

och lösningen. Med enkla pappersskisser kommer vi ett steg längre fram och i samma stund 

som jag känner att Nadim har det hon behöver för att själv gå vidare så lämnar jag henne. I 

berättelsen om Olof pågår från början till slut ett i stort sett självständigt utforskande. Där jag 

träder in är det bara i den mån jag påverkar ramverket i det att jag introducerar honom för 

spikpistolen som ger honom nya förutsättningar att fortsätta sitt utforskande.

Okritisk design 

Jag äter lunch med Andreas Nobel, vi pratar om min uppsats, designmetodik och den bild vi 

upplever ges i litteraturen om hur designarbete går till. Den beskrivs gärna som ett lagarbete 

där en grupp av designers tillsammans utvecklar en ny produkt. Vi kommer fram till att de 

flesta vi känner som arbetar med produktdesign frilansar, arbetar ensamma eller i små grupper

sällan fler än två. Andreas berättar att känslan när han arbetar fram en ny idé är att den är 

fantastisk, att till exempel det nya bordet antagligen är något helt unikt som är bättre än alla 

andra bord! Han säger att han någonstans vet med sig att det förmodligen inte är sant men att 

han slår bort de tankarna och hur han på så sätt i en slags kreativ lust kommer framåt i 

processen. Det engelska uttrycket flow beskriver en känsla som kan infinna sig när man 

fokuserat gör något som är gränsen av ens förmåga.41 I Mattias och min process är det inte 

uttalat men i början av ett nytt projekt undviker vi att kritisera både oss själva och varandra i 

våra idéer. Det kan vara allt från dagar till veckor beroende på projektets intensitet och art. 

Det liknar till viss del det som i de flesta designmetodiker beskrivs som brainstorm. 

Skillnaden är att en Brainstorm session hålls under cirka tio minuter en given dag och tid med 

ett antal personer. I Design: process och metod skriver författarna att att man även kan ha en 

person som får agera facilitator för att se till att ingen säger något negativt och som också 

bryter övningen när idéerna börjar ebba ut.42 För mig låter det väldigt stelt, inte så lekfullt. 

Återigen tänker jag på Huizingas men även andras definierande av leken som något som 

41 Bateson, Martin, s. 61.
42 Wikberg, Ericson, Törlind s. 112.
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aldrig kan beordras. Brainstormingens syfte är förstås att skapa en mängd idéer utan att man 

reflekterar över ifall de är bra eller inte, att det kan finns en idé som man i vanliga fall skulle 

slå bort som omöjlig men som i någon annans ögon är utvecklingsbar och hur man på så sätt 

kan hitta lösningar man annars inte skulle sett. Men jag ställer mig ändå tveksam till metoden 

och tror att det krävs mycket för att lyckas skapa den avslappnade och öppna stämning som 

krävs för att utan förbehåll släppa de idéer som kommer upp. Studier har visat att man 

tenderar att övervärdera de idéer som uppkommer under en brainstorm och att antalet 

originella idéer faktiskt är lägre var lägre än de som uppstod när deltagare fick arbeta 

separerade eller diskuterade under mer konventionella former. Vidare är ett vanligt problem 

att man i en brainstormgrupp får en subgruppering av dominanta individer som skapar en 

situation där andra delar av gruppen undviker att säga sin åsikt i rädsla för att göra fel. 

Ytterligare en typ av gruppering väljer av lathet att inte delta aktivt.43  

Jag tittar på TV, snabbt zappar jag förbi Så ska det låta. De ser ut att har roligt, samtidigt 

kryper det i kroppen på mig. Det är något i programmet som får mig att känna obehag. 

Antagligen är det samma sak med Brainstorm. För de som gillar brainstorm är det ett effektivt

verktyg men det riskerar också lätt att bli ett sätt att försöka tvinga människor att bli kreativa 

vilket är lika omöjligt som att beordra någon att leka. Själv deltar jag sällan aktivt i samtal 

med för många personer inblandade. Min upplevelse är att tiden helt enkelt inte räcker till för 

att alla ska komma till tals, när jag väl öppnar munnen för att säga något krockar det med 

någon annan och när nästa chans ges har samtOloft istället gått i en ny riktning. Istället blir 

jag ofta sittande tyst, tänkande men jag tillför inte samtalet mina idéer. Min upplevelse är att 

många designers snarare än rakt utåtriktade är personer vi skulle kunna kalla drömmare. 

Sådana som med papper och penna, dator eller bara i huvudet tänker sig bort, på en fantastisk 

idé som förändras och utvecklas till något nytt. Inte sällan i en tråkig miljö eller situation där 

den enda flyktvägen är att låta tankarna vandra iväg. 

Kopplat till inledningens situation med Olof och galgen liknar Olofs motsvarighet till 

Brainstorm snarare något som Donald Schön skulle kunna ha beskrivit som en typ av 

reflektion-i-handling. Schön beskriver hur reflekterande i situation leder till ”on-the-spot” 

experiment som kan föra arbetet framåt men som också kan leda till nya upptäcker som leder 

43 Bateson, Martin, s.82.
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in arbetet i oväntad riktning.44 Olof har ingen tidigare designutbildning. Han har fått en 

uppgift han haft några dagar att tänka på, men i det att han varken behärskar materialet eller 

tekniken vet han inte vad han kan göra med det. Hans första idé blir därför väldigt enkel. Efter

det föds idéerna parallellt som han utforskar materialet. Möjligheterna med en spikpistol han 

tidigare bara sett på bild men aldrig tidigare använt föder nya idéer om vad som är möjligt att 

skapa. 

In contrast to analysts or critics, designers put things together and bring new things into being,

dealing in the process with many variables and constraints, some initially known and some 

discovered through designing. Almost always, designers moves have consequences other 

than those intended for them45

Donald Schön

Jag pratar med Mattias och vi kommer fram till att många av de olika steg som beskrivs i 

designmetodikböcker på något vis utgår från att personen som genomför processen inte är 

kreativ till att börja med. Man skriver till och med om vikten av att inreda ett kreativt rum på 

arbetsplatsen där man till exempel kan sätta upp inspirerande bilder. Jag förstår att det handlar

om ritualer, att vi i en situation där vi är vana att vara kreativa blir kreativa, samtidigt känns 

det lite tröstlöst om miljön och det övriga arbetet på arbetsplatsen är så tråkig att man måste 

inreda ett särskilt kreativt rum. Jag kan hålla med om att den fysiska miljön påverkar oss men 

jag tror att det i mycket högre utsträckning handlar om att vara i rätt sinnesstämning, omge 

mig med rätt personer och använda de verktyg som jag gillar bäst. Donald Schön nämner inte 

brainstorm i varken The Reflective Practitioner eller Educating the Reflective Practitioner 

däremot använder han arkitekters sätt att arbeta som exempel på en metod möjlig att att 

använda i andra sammanhang. I  Educating the Reflective Practitioner skriver Schön om 

vikten av att studenten till viss del måste inta ett okritiskt förhållningssätt till sin lärare för att 

kunna tillgodogöra sig undervisningen. I ett av exemplen i boken ber läraren fritt översatt sina

studenter att ”tillfälligt undvika all form av misstro.” Den lärdom de ska göra är för dem inte 

förståelig förrän de har lärt sig och det skulle därför inte heller tillföra något att kritisera det 

de ännu inte förstår.46 Schöns exempel utspelar sig i en studiesituation som närmast skulle 

kunna liknas vid en fiktiv arbetssituation. En Studiomaster handleder en grupp studenter med 

44 Schön, s.28.
45 Ibid., s.42. 
46 Ibid., s.93-94.
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handfasta förslag men också krav på hur ett fiktivt arkitektuppdrag bör lösas. Läraren träder 

själv in i uppgiften och ritar om och löser vissa delar. Studenten kan i varierande grad ta åt sig

och förstå kritiken men kan genom att studera och imitera det sätt läraren arbetar på komma 

vidare i sitt lärande.47 Kopplat till definitioner av barns lek uppstår en tydlig koppling till de 

imiterande lekar barn leker där de imiterar vuxna, kanske klär ut sig och går till ”jobbet” eller 

klär på och går ut och går med sin docka.48

Det undervisningssätt Schön beskriver skiljer sig en del från det jag är van vid. I min situation

aktar jag mig från att gå in och rita i en students skiss av rädsla för att på så sätt göra 

studentens idé till min. I situationen med Olof undviker jag helt att kommer med förslag på 

lösningar då det är vårt andra möte och jag vet inte hur han fungerar eller skulle reagera om 

jag kom med ett förslag på en lösning. Eftersom att han inte heller ställer frågor om vare sig 

formen eller konstruktionen aktar jag mig för att gå in och påverka i onödan. Med Nadim 

börjar samtalet i en frågeställning om en konstruktionslösning för att uppnå en funktion. 

Nadim har jag redan haft i en kurs vilket gör att jag har en uppfattning om hur hon kommer att

reagera beroende på hur jag bemöter hennes fråga. Fortfarande så aktar jag mig för att gå in 

på det som rör det estetiska. Samtalet kretsar framförallt kring konstruktionen. Min erfarenhet 

är att frågor som rör form i designskolesammanhang generellt är känsligare än de som rör 

konstruktionen och det underliggande delarna som inte syns. Mitt sätt att lära ut skiljer sig 

från det Schön beskriver. Där Schöns studiomaster inte drar sig från att gå in och rita om 

projektet undviker jag i högre utsträckning att gå in och påverka studentens projekt på ett sätt 

som skulle kunna innebär att studenten inte längre kände att det var deras.49 På ett sätt tycker 

jag att Schön faktiskt prioriterar lärandesituationen mer och resultatet av projektet mindre. 

Kanske skulle en bättre mer reflektiv lärandesituation kunna uppnås om vi oftare skapade 

uppgifter där resultatet var sekundärt, där lärare och student i högre utsträckning tog en 

samarbetande position likt den Mattias och jag har när vi utvecklar en ny produkt åt en 

uppdragsgivare.

47 Schön, s.121.
48 Knutsdotter, s. 10
49 Schön, s. 121
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Den visuella leken

Lek hos barn såväl som hos vuxna är ofta visuell. Klossar, leka med dockor, möblera ett 

dockhus eller klä ut sig är alla exempel på lekar som innehåller visuella delar. Absolut 

tydligast kanske den är hos den som ritar, målar eller skulpterar i modellera. I designarbetet 

spelar det visuella en central roll såklart i skapandet av produkten men även som 

kommunikationsform. Om de allra flesta akademiska utbildningar utgår från ord och siffror 

vad gäller både kommunikation och dokumentation så är designerns främsta redskap olika 

former av avbildande verktyg. Pappersskisser, fysiska modeller och 3D modellering men även

samtal utgör grunden för det språk designern använder för att kommunicera inte bara med 

kollegor och uppdragsgivare men även i dialog med sig själv (samtal i varierande 

utsträckning) för att bättre kunna bedöma potentialen i den idé som uppstår.

 

Thinking about the design process without sketching is like thinking about a conversation as 

just its conclusion. Sketching is a way to empty the brain of ideas—good and bad ones—and 

the only way to keep the flow of ideas as ideas. It’s an internal dialogue, a way to have 

multiple conversations, and to have multiple creative elements float around all at once. The 

minute you try to use a more formal way of expressing an idea, like with a rendering or 3D 

program, you constrain it to a dimension and reality.50

Yves Béhar, Designer

I mitt eget skapande tillsammans med Mattias brukar vi prata om att man ibland måste skissa 

upp något för att ”få det ur systemet”. En idé, även en jag inte tror på, kan bli som en mental 

blockering som hindrar nya idéer från att komma fram. Att testa den genom att visualisera den

är ett sätta att testa dess möjligheter men kan också mentalt vara ett sätt att gå vidare. Det sägs

att man ibland minns det man har läst bättre än det man har fått berättat. Säkert är det 

individuellt men att minnas ett antal olika alternativa lösningar i ett projekt skulle vara svårt 

även i en fas där de inte behövde kommuniceras med någon. I boken Homo Ludens ser Johan 

Huizinga något förvånande få kopplingar till lek i konstnärligt skapande såsom design, 

skulptur och arkitektur.51 En förklaring kan vara tiden, boken är skriven 1938 och även om 

50 Tiffany Jow, ”A Zen Moment With Yves Béhar”, http://www.surfacemag.com/articles/designer-yves-behar-
sketchbook, 2018-05-19.

51 Huizinga, s. 165.
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exempelvis Bauhausskolan redan var etablerad kan man gissa kunskapen om design inte var 

lika utbredd som idag. Huizinga syn på konst och arkitektur fokuserar framförallt på den 

tekniska delen. Han utelämnar helt industridesign. Man skulle kunna fråga sig om Huizingas 

syn skulle vara densamma om att han istället refererade till exempelvis amerikansk bildesign 

och reklam. Huizingas lek inom konsten riktar sig till stor del på uppförandet men även att 

den som leker ska vara uppslukad av sin handling. Han ser dansföreställningen som det 

absoluta exemplet på lekens koppling till konst i det att den befinner sig i nuet och 

handlingen.52 I inledningen till boken i ett exempel för att beskriva barns medvetenhet om lek 

beskriver Huizinga en pojke som ensam leker med ett tåg men liknade exempel på ensam lek 

återkommer inte senare i boken.53 I det gör Huizinga en åtskillnad på djur och barns lek 

jämfört med vuxna, han berättar inte närmare varför mer än att den vuxna leken har en social 

funktion. Han utelämnar i stort sett helt den kreativa och innovativa delen av skapandet. 

Eftersom att han söker en koppling mellan visuellt skapande och lek tar han upp det 

klottrande vissa människor gör på tråkiga styrelsemöten. Han skriver:

But it cannot be doubted that it is a play-function of low order akin to the child's playing in the

first years of its life, when higher structure of organized play is as yet undeveloped.54

Det hade varit intressant om Huizinga utifrån det klotter han ändå ser som en form av lek drog

en parallell till den process en designer genomför i sitt första skissarbete. Inte de skisser som 

görs som presentation för uppdragsgivaren utan de initiala skisser som görs samarbetande 

designers emellan eller bara för att själv lättare se sin idé utifrån, den skiss som leder till en 

annan, som inte nödvändigtvis har ett givet mål utan som bygger på en idé av hur något skulle

kunna vara istället. I situationen med Olof skulle jag vilja påstå att han leker. På samma sätt 

som ett barn kastar sig över en högt önskad julklapp går han in i uppgiften. Hans lek är långt 

från förutsättningslös den har tvärtom ett mål. Men där vissa deltagare i kursen själva satte 

upp ett mål som låg över deras förutsättningar förhöll sig Olof förutsättningslöst till resultatet 

och fokuserade på att utforska vad en galge kan vara och hur den går att göra med de material,

tekniker och verktyg som fanns till hand. Detsamma gäller ett barn som bygger upp ett 

samhälle av pinnar, löv och kottar eller bygger Lego.

52 Huizinga, s. 158.
53 Ibid., s. 8.
54 Ibid., s. 168.
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Kan arbete vara lek?

Jag läser en intervju i nättidningen Hymn om bandet Vulkano. Rubriken lyder ”Vulkano – när 

jobbet känns som lek'”.55 Tanken slår mig, kan arbete vara lek? Huizingas definierar lek som 

otvungen, den får alltså inte vara beordrad. Om jag översätter beordrad till tvungen i den 

mening att jag är tvingad till att arbeta för att kunna försörja mig kan arbete inte vara lek. 

Roland Paulsen refererar i sin bok Arbetsamhället till filosofen Hanna Arendt, hon gör i 

frågan om arbete en åtskillnad mellan det vi gör för att överleva och det arbete vi utför för att 

det i sig har ett egenvärde.56 Kanske kan skala potatis aldrig bli en lek, i alla fall inte i 

längden. Men om jag utgår från den typen av arbete jag utför, den form av arbete den här 

uppsatsen handlar om. Jag leker med tanken om det hade funnits en medborgarlön som 

betalades ut oavsett insats. Jag ser dokumentären Free Lunch Society av Christian Todd som 

handlar om medborgarlön, där refererar de till studier av människor som genom spelvinster 

från en dag till annan har blivit ekonomiskt oberoende och hur det har påverkat dem. Man 

konstaterar att de flesta har utnyttjat den ekonomiska friheten till att förverkliga något de inte 

har vågat tidigare det kan till exempel vara att öppna en restaurang. De flesta har idag en 

högre inkomst även utan spelvinsten tack vare att det har vågat satsa på något de tror på.57 Jag 

leker med tanken. Skulle jag då göra samma sak som jag gör idag? Jag kommer fram till att 

svaret nog med vissa reservationer är ja. Visst skulle jag lägga lite mer tid på andra saker, 

mina barn, kanske låta bli att gå på vissa möten och så vidare. Men i det stora tror jag att jag 

skulle fortsätta göra mer eller mindre samma saker även om min inkomst inte var relaterad till

mitt arbete. 

Nachmanovitch refererar till det tyska ordet funktionslust. Funktionslust är när arbetet i sig är 

belönande snarare än att belöningen kommer efter det att arbetet är utfört.58 Patrick Bateson 

och Paul Martin definierar motivationen i lek som intrinsic, motivationen eller belöningen 

finns i leken själv till skillnad från i andra aktiviteter där är belöningen är extrinsic det vill 

säga något som fås efteråt, det kan vara allt från lönen till en godsak vi ger till en lydig hund.59

Lek är inget vi gör för att få en belöning utan en syssla där lusten ligger i leken själv. Jag tror 

55 Maja Star Nykvist ”När jobbet käns som lek”, http://hymn.se/2017/11/10/vulkano-nar-jobbet-kanns-som-lek/,
2017-11-10.

56 Roland Paulsen, Arbetssamhället, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2017, s. 36.
57 Christian Todd, Free Lunch Society: Come come basic income, Wien: Golden Girls Filmprodcuction and 

filmservices, 2017.
58 Nachmanovitch, s. 50.
59 Bateson, Martin, s. 21, 61-62.
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att lön i vissa fall kan dämpa kreativiteten och lusten till arbetet så som i sig självt och viljan 

att göra sitt bästa. Istället hamnar fokus på belöningen och vad som krävs för att uppnå den. 

Både arbetet som lärare och designer sker förstås både i nöd och lust men gemensamt för de 

båda anser jag är att arbetet i sig i hög grad är belönande. Jämför jag med andra arbeten jag 

haft där jag ibland tröstat mig med att det i alla fall kommer en inbetalning på mitt bankonto i 

slutet på månaden så är lönen förstås inte oviktig i och med att det är min primära 

inkomstkälla men inte det som primärt är anledningen till att jag gör det jag gör.   

Att leva med kreativitet

Kreativa människor har i studier bland annat visat sig vara mer öppna för nya intryck, mindre 

konventionella, mindre samvetsgranna, mer självsäkra, mer självaccepterande, mer drivna, 

mer ambitiösa, mer dominanta, mer våldsamma och mer impulsiva.60 Jag känner lite nöjt igen 

mig i vissa av beskrivningar, mindre i andra. Det är såklart en tillgång men kan i vissa fall 

vara begränsande. Ofta är jag disträ. En enkel handling som att gå och hämta något jag 

behöver i källaren slutar ofta med att jag kommer tillbaka utan det jag gick för att hämta. 

Däremot har jag på vägen hittat den där saken jag vet att jag skulle ha till något som jag nu 

inte längre kommer ihåg till vad. Jag har flyttat över en tvätt från tvättmaskinen till 

torktumlaren och kanske lagat det där trasiga dörrhandtaget. Det har plötsligt passerat en 

halvtimme och min sambo undrar vart jag tog vägen. Mycket blir gjort men kanske inte alltid 

rätt saker. I mitt huvud pågår ett förhållandevis logiskt tänkande men vardagshandlingar löper 

en stor risk att avbrytas abrupt när något intressant dyker upp och impulsen säger mig att ta itu

med det direkt. Samma sak på föreläsning eller i ett telefonsamtal när något sätter igång 

tankarna och får dem att vandra iväg tills jag plötsligt märker att jag inte hänger med i 

samtalet längre. I mitt arbete är det istället en del av mina verktyg. Att utifrån en bild, ett 

samtal eller uppdragsbeskrivning kunna associera fritt och i det upptäcka nya lösningar. För 

att kunna släppa den ursprungliga handlingen krävs att jag till vis del förtränger det 

omkringliggande och låter mig uppslukas i det som impulsen säger mig att göra. Det kan låta 

motsägelsefullt men jag upplever att det i distraktionen även finns en koncentration. I TV 

programmet Lars Lerins konstskola beskriver deltagaren Malin som har diagnosen Asperger 

hur det som driver henne är hennes kreativitet. Hur hon när hon gör sina smycken kan stänga 

ut allt annat och helt gå in i sitt skapande. Ett totalt fokus i det aktuella nuet i handlingen ger 

60 Bateson, Martin, s. 64.
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också möjligheter att upptäcka en möjlig utveckling. Om bruset runt omkring är för stort 

kanske skapandet begränsas till att utveckla en variant av det som redan finns. Överfört till 

matlagning kan vi följa ett recept samtidigt som vår huvudsakliga intresse ligger någon annan 

stans. Men om vi vill utveckla maträtten för att skapa något nytt krävs att hela vårt intresse 

och fokus ligger på maten. 

Kreativitet benämns ibland som en tyst kunskap i den mening att det är svårt att förklara hur 

en idé föds och många designers skulle nog ha svårt att på ett riktigt sätt återge sin kreativa 

process.61  Men jag tror att det snarare är så att det är ett yrke som domineras av praktiker som

kanske inte alltid reflekterar över sitt handlande. Bad man däremot en kreativt skapande 

människa mitt uppe i ett så kallat flow att berätta hur iden kom till tror jag att kanske inte alla 

men i alla fall en del skulle ge ett svar. Det skulle lite förenklat kunna låta något i stil med att i

och med att uppgiften vara att formge ett bord i trä så sökte jag efter tekniker och föremål 

gjorda i trä, svarvtekniken dök upp och bland alla föremål som svarva dök associationen 

baseballträet upp. Det påminde om en flaska men när formen av en flaska applicerades på ett 

bordsben blev infästningen upp vid sargen väldigt klen och benet väldigt klumpigt varför 

flaskformen istället vändes upp och ner och så vidare. Donald Schöns reflektion-i-handling 

fungerar i exemplet ovan som en förenklad och tydlig bild.62 Ännu bättre beskriver Karin 

Ehrnberger den kreativa processen. I sin doktorsavhandling Tillblivelser beskriver hon det hon

kallar diffraktion där tankar och idéer liknas vid ljusstrålar som genom en kristallkronas olika 

prismor bryts, tar upp ljus och reflekteras, hela tiden både från omkringliggande ljus men 

också från ljuskällan själv.63 Jag tycker det ger en väldigt bra bild av hur nya idéer föds och 

utvecklas.  

61 Rosell, s. 23.
62 Schön, s. 72 
63 Ehrnberger, s. 18.
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Slutord
I det här arbetet har en tanke växt om att design eller att vara designer egentligen handlar 

mindre om en process och mer om ett sätt att förhålla sig till sig själv och sin omgivning. 

Fenomenologin menar att vi alltid ser och tolkar vår omvärld utifrån det sammanhang vi lever

i och i det ingår allt vi gör under vår vakna tid. Samtidigt är olika sysselsättningar olika 

engagerande. Någon skulle här kunna hävda motsatsen och säga att design är själva 

designprocessen. Att det på så vis skulle gå att skilja designprocessen från kreativiteten. Men i

och med att det i praktiken alltid går hand i hand skulle det bli ett rent teoretisk resonemang. 

Att vara designer tror jag närmast skulle gå att likna vid vad det är att vara till exempel 

musiker. Mycket av det vi gör går att likna vid ett hantverk. Standardmått, principer för 

konstruktion, materialkunskap, ritprogram. Allt det är kunskap och verktyg en designer 

besitter. 

Men när det kommer till att skapa det som inte redan finns gör vi plötsligt något som liknar 

det en musiker gör. Musikern komponerar och improviserar. Stephen Nachmanovitch 

beskriver vad det är att improvisera, hur improvisationen inte handlar om att spela fritt ur 

tomma intet, utan istället helt och hållet bygger på tidigare erfarenheter och kunskap om hur 

instrumentet kan användas.64 I gestaltningen med Olof skulle man kunna likna det vid att jag 

gett honom i uppgift att komponera en låt i en viss musikstil eller för en viss publik. Utifrån 

det improviserar han samtidigt som han utforskar olika instrument för att höra hur de låter och

hur de går att använda för för att uppnå det uppgiften kräver. I en grupp bygger den även på 

intresset för de andra musikerna och förmågan att lyssna och förstå vad de säger med sina 

instrument.65 I fallet med Nadim är det inte jag som har formulerat uppgiften utan hon som 

spelar upp ett stycke som jag lyssnar till för att sedan svara på. Under en liten stund blir vi en 

grupp som tillsammans improviserar. Improvisationen kräver också förmågan att frigöra sig 

från en inre kritik och bundenhet till hur det bör vara. Improvisationen befinner sig i nuet och 

i en ständigt framåtgående rörelse. I den finns ingen tid för avbrott och inte heller ett 

reflekterande över den pågående handlingen.66 Kreativt designarbete handlar som jag ser det 

64 Nachmanovitch, s. 31.
65 Nachmanovitch, s. 95.
66 Ibid., s. 130.
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mycket om samma sak. Kunskap och erfarenhet ligger som en grund att utgå från när det nya 

idéer kommer till. Instrumentet skulle kunna liknas vid pennan, sågen eller datorn. För den 

som är ovan att teckna blir pennan en begränsning, idén om hur det ska se ut återges inte av 

pennan och blir störande för ögat och stoppar upp. Samma sak för den som hela tiden måste 

stanna upp och leta efter rätt verktyg i datorprogrammet eller för den som sågar snett. Men för

den som behärskar sågen öppnas istället nya möjligheter till både konstruktion och uttryck. 

Pennan blir som ett samtal med sig själv lika gärna som med andra. När varje moment  i 

datorprogrammet slutar kräva ett letande och aktivt tänkande för att istället bli som en 

förlängning av kroppen, en tanke visualiserad som går att vrida och vända på, skapar 

verktyget nya möjligheter och tankar. Först när verktygen för visualiseringen slutar vara ett 

motstånd och i egentlig mening börjar arbeta som det verktyg det är ämnat att vara lämnar det 

ett utrymme för en reflektion i handlingen, en parallell tankeverksamhet som läser av det ögat 

ser att handen gör och skapar. En dialog mellan tanke och hand som för idén framåt. 

Reflection-in-action (the ”thinking what they are doing while they are doing it”)67

Donald Schön

Design som grupparbete är lika känsligt som det i en improviserande ensemble. När en 

medlem i ensemblen träder fram i ett solo och improviserar träder de andra bak men slutar 

inte spela. Istället understödjer de solisten.68 I designarbetet är en absolut förutsättning för att 

ett samarbete ska äga rum en respekt och ett intresse för de idéer som presenteras. De bästa 

samarbetena är ofta de där en lös idé presenteras och som sedan ligger till grund för en 

utveckling av en annan medlem i gruppen, som sen utvecklas ytterligare där det till slut blir 

svårt att minnas vem som gjorde vad. Samarbeten där istället två parallella idéer ställs mot 

varandra är komplexa. De kräver ett totalt förtroende för den andres kompetens. I mitt och 

Mattias samarbete tror jag det även bygger på en tidsaspekt som ger en gemensam bakgrund 

och i det en förståelse för varandras tankar. Vetskapen om att Mattias idé bygger på vår 

gemensamma erfarenhet och kunskap gör idén inte till hans eller min utan till vår oavsett 

vems hand som visualiserar den. Vi blir aldrig ett men delar en historia utifrån vilken vi kan 

uppskatta varandras olikheter och i det kvaliteter. När ett samarbete kommer att handla om 

67 Schön, s. 11.
68 Ibid., s. 30.
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parallella idéer med olika upphovsmakare utifrån vilket ett förslag ska väljas slutar arbetet att 

i min mening att vara ett samarbete. Arbetet övergår då till en form designtävling utan domare

där gruppen själva ska enas om det bästa förslaget. Det är en form av arbete som kan generera

bra resultat. Men det förutsätter att det finns en genuin respekt och intresse för vad den andre 

har att säga. I argumenterandet för sin idé ställs den på sin spets, den nöt och blöts och 

ifrågasätts. Det skapar en kvalitetssäkrande funktion som kan vara positiv men som ställer 

stora krav på dynamiken mellan de som deltar.

Designprocessens problem som jag ser det är att den redan från början skvallrar om resultatet.

I sin generella form ger den oss i sitt önskemål om en ny bättre produkt men också en antydan

om vad det är vi ska göra. Den verkliga svaret skulle kunna vara att önskemålet är felaktigt, 

att det inte är en stol utan en pall som borde utvecklas eller till och med att det inte är någon 

ny produkt överhuvudtaget som ska göra utan istället sortimentet som borde reduceras för att 

skapa en ökad tydlighet gentemot marknaden.  I sin vilja att göra design till ett respekterat 

yrke riskerar designmetodiken att bli självuppfyllande i den mening att den slutar spegla hur 

den faktiska praktiken ser ut. Istället framträder på pappret en vacker modell baserad på hur 

processen på ett enkelt och logiskt sätt går att förklara.

Leken befinner sig i nuet och har inget bestämt mål. I det ligger en förutsättning och öppenhet

för olika lösningar beroende på vilken ritning leken tar. Genom designuppdrag eller en 

designprocess riskerar vi att formulera mål som begränsar vårt tänkande och kreativitet. 

Designarbete är en form av applicerad kreativitet som till sin natur alltid kommer innehålla 

begränsningar. Samtidigt skapar det ett ramverk som är en förutsättning för inte bara design 

men även lek. Ett lekfullt förhållningssätt till uppgiften och designprocessen skapar en kreativ

livlina som gör det möjligt att sätta sig över och hantera begränsningar och negativa inslag. 

Lekfullheten gör det möjligt att skratta istället för att bli nedslagen. 
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