
 

Att utveckla designförmåga: En studie 
av dilemman vid webbutvecklingen av 
Sway 
 

 
Sammanfattning 
En designprocess är unik och en mycket komplex 
process där det inte finns något facit hur man ska gå till 
väga eller någon indikator om vad som är rätt eller fel. 
För att åstadkomma något av god kvalitet fodras ett 
speciellt handlande från designern; designern måste 
utveckla sin designförmåga i syfte att förstå 
designsituationen på bästa sätt, designern måste även 
under designarbetet lita på sin designförmåga och goda 
omdöme. Det finns i dagens läge en stor förståelse för 
designens natur men det är inget välutforskat område, 
det går dock att utveckla en rad designmetoder och 
tekniker i syfte att hjälpa designers att utveckla sin 
designförmåga.  

Care of hotels är en hotellkedja där en segelbåt av 
modell Swan 651 med namnet Sway ingår, min uppgift 
var att på uppdrag av c/o Hotels utforma en hemsida 
till Sway. Under designprocessen stötte jag på fyra 
stycken dilemman som jag hanterar med hjälp utav 
Löwgren och Stoltermans metoder och tekniker. Detta 
är något jag med betydligt mer djup kommer att 
redogöra för och hantera längre ned men ändå 
kortfattat vill nämna här. 
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Delar av min designförmåga har utvecklats genom 
hanteringen av dilemman med metoderna och 
teknikerna som verktyg. I designprocessen har jag 
använt mig av tre abstraktionsnivåer som utarbetats av 
Löwgren och Stolterman, i dessa abstraktionsnivåer har 
jag sedan applicerat mina fyra dilemman för att lyfta 
dem ur varje nivå. Resultatet av detta är att jag har lyft 
och utvecklat delar av min designförmåga samt en 
hemsida till Sway åt c/o hotels som uppfyller 
uppdragsgivarens syfte och mål. Uppsatsens syfte är 
således att minska avståndet mellan begreppsmässig 
teori och praktisk tillämpning, följaktligen är den 
logiska frågeställningen jag företar mig i denna studie 
hur jag kan vidareutveckla min designförmåga? 

Nyckelord 
Designförmåga, dilemman, designprocess, den rätta 
känslan, webbutveckling, design 

Inledning 
Designprocessen är en mycket komplex process och 
människan försöker ständigt förbättra sin 
designförmåga. Som designer utvecklar man sin 
designförmåga inom en befintlig tradition med en viss 
uppfattning om vad kärnan består av. Den enskilde 
designern måste kritiskt reflektera över sina idéer om 
nödvändiga färdigheter och kunskaper. Vi lever i en 
alltmer designad värld och avgörande för våra 
möjligheter att leva ett fullt, rikt och utvecklande liv. 
Design av digitala artefakter är i viss mening design av 
människors liv. Löwgren och Stolterman (2004) skriver 
att god design aldrig kan beskrivas i riktlinjer och 
checklistor, följaktligen måste en designer ha ett 
välutvecklat omdöme för att kunna närma sig varje ny 
situation på det unika sätt som krävs. Att tänka kring 
god design är nödvändigt för varje designer som vill 

utveckla sin designförmåga. Designen är aldrig 
fullständigt förutsägbar och det är även svårt att 
förutsäga resultatet. En process där resultatet går att 
förutspå är ingen designprocess. Designen handlar om 
att balansera olika egenskaper och intressen och en 
reflekterande designer vågar utmana sitt eget tänkande 
och sina antaganden som ett sätt att utveckla sin 
färdighet och designförmåga. Design äger alltid rum i 
ett sammanhang där begreppet designsituation syftar 
på den situation som både är skälet till att en viss 
designprocess utförs och sammanhanget där 
designprocessen utförs. 

Care of Hotels (c/o Hotels) är en hotellkedja ägd av 
Ljungberggruppen och sköts utav Jenny Ljungberg. 
Sway ligger för ankar i Västindien för uthyrning på 
vintern och i Stockgholms skärgård på sommaren. Mitt 
uppdrag är att utveckla en hemsida för Sway och 
parallellt med detta utforska hur jag kan utveckla min 
designförmåga. Ett av målen för c/o Hotels är att alla 
inrättningar inkluderade i kedjan skall ha en egen 
funktionell och välutformad hemsida. Genom att 
förbättra och optimera kommunikationen via Internet 
kommer företaget att få kontakt med fler kunder. Målet 
är att majoriteten av all bokning skall ske via Internet. 
Den fråga som jag ställer mig är hur jag kan utveckla 
min designförmåga parallellt med att jag genomför 
detta uppdrag. 
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Mitt uppdrag är att designa och utveckla en attraktiv 
hemsida för Sway. Min uppdragsgivare är Malin 
Hedblom som är brandmanager för Ljungbeggruppen. 
Av Malin (2008) har jag fått redogjort för mig vad c/o 
hotels syften med Sways hemsida är. Några av dessa 
syften är:  

• att skapa en så pass attraktiv hemsida att det 
leder till försäljning 

• att nyttja aktuell teknologi och nya 
medieformer för att stärka c/o Hotels image på 
internet 

• att attrahera nya kunder och att ha en hög 
teknisk image för att stärka deras position som 
lifestyle-koncern 

• Sway har kärnvärden som är värdeful, 
minnesvärd och äventyr. Dessa kärnvärden är 
till för att sticka ut från andra likande 
upplevelser. Sway ska upplevas som lite mer 
exklusiv än andra båtar där man får uppleva 
sitt livs äventyr 

Med ovanstående i åtanke ska jag designa en hemsida 
till Sway.  

Ett grundläggande drag är att alla designprocesser 
innehåller dilemman. Ett dilemma skiljer sig från ett 
problem på så sätt att det inte har någon given lösning. 
Vi vet att vi står inför ett dilemma när vi måste göra ett 
val mellan flera vägar som alla på olika sätt är 
bristfälliga. Designprocessens dilemma innebär att 
kreativitet blir avgörande för utfallet. Ett dilemma kan 
bara lösas genom ett kreativt språng där vi går bortom 

nulägets begränsningar. Eftersom designförmåga med 
nödvändighet bygger på medvetna erfarenheter av 
dilemman blir kreativt tänkande en nödvändig del av 
processen. För att lösa dessa dilemman tillämpar jag 
metoder och tekniker från Löwgren och Stoltermans 
bok Design av informationsteknik.  

Relaterad forskning 
I artikeln The Nature of Design Practice and 
Implications for Interaction Design Research lägger 
Stolterman (2008) fokus på forskning riktad mot 
stödjande av praktiserande interaktionsdesign. Det 
finns idag diverse metoder och tekniker för att hjälpa 
interaktionsdesigner i deras utveckling men många av 
dem har sina rötter i områden som vetenskap, 
socialvetenskap, traditionell konst och design 
discipliner. Stolterman (2008) undersöker varför det är 
så svårt för forskning inom människa-datainteraktion 
(HCI) att producera resultat som att sätta värde på och 
som är användbara inom praktiserande 
interaktionsdesign.  

Stolterman (2008) skriver att man måste känna igen 
och acceptera designkomplexitet som ett verkligt och 
praktiskt problem som varje interaktionsdesigner stöter 
på. Designkomplexitet är inget som kan hanteras med 
metoder och tekniker lånade från vetenskapen utan 
inom interaktionsdesign måste man utveckla sina egna 
metoder och tekniker för att praktiskt handlande och 
utbildning. Det finns en rad designteorier och 
designfilosofier producerade av designtänkare. Det 
finns en stor förståelse för designens natur men det är 
inget väl utforskat område utan det finns mycket kvar 
att göra. Det går att utveckla en rad metoder och 
tekniker som skulle hjälpa designer att utveckla sin 
designförmåga.  
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Yvonne Rogers (2004) har skrivit om nya teoretiska 
ansatser inom människa-datainteraktion (HCI). HCI 
expanderar snabbt i dagens läge och Rogers skriver att 
samtidigt som den omfattande tekniska utvecklingen 
äger rum, kommer en mängd nya teorier och metoder 
in från en rad av discipliner och kontexter. Hon visar en 
omfattande kritik av senaste teoretiska utvecklingen 
tillsammans med en översikt av praktisk tillämpning 
inom HCI. Dessa teoretiska närmanden har haft 
begränsad inverkan på praktiska tillämpningar inom 
interaktionsdesign. Rogers diskuterar varför det är så 
och antyder att olika mekanismer behövs, vilka 
kommer att möjliggöra för både designers och forskare 
att bättre artikulera och teoretisera utmaningarna som 
ligger framför dem idag. Rogers (2004) ger en suverän 
överblick och formuleringar i artikeln och visar hurvida 
metoder och tekniker verkligen används i praktiken. En 
intressant utveckling är den spridna användningen av 
en mängd hög-nivå koncept med härstamning från de 
nya tillvägagångssätten. Dessa koncept har visat olika 
sätt att tänka och tala om interaktionsdesign. Rogers 
(2004) diskuterar varför alternativa teorier är 
problematiska i praktiken och en ny mekanism för 
användning av teorin. 

I min studie försöker jag tillämpa Stoltermans (2008) 
och Rogers (2004) idéer genom att fokusera på fyra 
dilemman under mitt webbutvecklingsuppdrag. 
Nedsticken i de tre abstraktionsnivåerna har stor 
betydelse för webbutvecklingen och för utvecklingen av 
min designförmåga. Genom att utforska fyra dilemman 
under detta webbutvecklingsuppdrag är syftet att 
minska avståndet mellan teori och praktik, något som 
även Rogers (2004) skriver om i sin artikel. Rogers 
(2004) och Stolterman (2008) har genom sina idéer 
öppnat en väg för att teorier och praktisk tillämpning 

ska kunna närma sig varandra. Detta är meningsfullt 
för mig i den meningen att utvecklas som designer. 
Mina dilemman är ett bidrag till att minska avståndet 
mellan teorin och praktisk tillämpning. Jag tror genom 
att genomföra studier inom detta område kommer 
avståndet att minska lite för varje studie som 
genomförs.  

Under min studietid har jag under kurser upplevt att 
avståndet mellan teori och praktisk tillämpning är för 
stor. Avståndet har varit så stort att jag har haft 
funderingar kring vad teorin har att göra med den 
produktion vi faktiskt utför. Jag anser att Löwgren och 
Stolterman (2004) har närmat sig detta dilemma på ett 
bra sätt i sin bok och för att närma mig min egen 
frågeställning har jag använt mig av deras metoder och 
tekniker. För att kunna producera bättre produktioner 
behövs metoder och tekniker att använda sig av som 
verktyg för att kunna lösa olika dilemman som uppstår 
i en designprocess. Designprocessen lyfts fram efter 
tillämpningen av metoder och tekniker följt av 
webbutveckligen av Sway där mina fyra dilemman lyfts 
fram och hanteras med hjälp av Löwgren och 
Stoltermans metoder och tekniker.  

Tillämpning av tekniker och metoder 
Till hjälp att utveckla min designförmåga har jag 
använt mig av Löwgren och Stoltermans (2004:25) tre 
abstarktionsnivåer, vision, operativ bild och 
specification. De tre abstarktionsnivåer påverkar 
varandra i en fullständigt dynamisk process. Löwgren 
och Stolterman (2004) menar att designprocessen är 
alltför komplex och varierande för att kunna beskrivas 
uttömmande på generell nivå. Designern måste vara 
kritisk gentemot beskrivningar av designprocessen och 
tillägna sig dem baserat på en förståelse av arbetets 
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syfte och mål. Det ger en bild av designprocessen 
genom att koncentrera sig på vissa aspekter som är 
grundläggande för en reflekterande förståelse av 
designprocessen. 

 

Bild ett: De tre abstraktionsnivåerna 
 Källa: Löwgren och Stolterman 2004:25 

Jag började med att undersöka mitt uppdrag med hjälp 
av tekniken varför-varför-varför. Varför-varför-varför är 
en teknik inom undersöknings delen som man gör i de 
tidiga faserna av designprocessen. Denna teknik 
används för att behålla ett brett perspektiv genom 
undersökningsarbetet. Löwgren och Stolterman (2004) 
skriver att det är nödvändigt att ifrågasätta och 
överskrida den omfattning om problemet som redan 
existerar i en designsituation. Ett sätt att göra detta på 
är att ställa varför-frågor och på detta sätt bygga upp 
en kedja av samband bakåt från den ursprungliga 
formuleringen. Att formulera en fruktbar varför-kedja 
påminner om hela designprocessen, att designa 
problemet och lösningen parallellt. Designern måste i 
varje situation fundera över vilken information som 
verkligen behövs. Designen av undersökningen är en av 
de allra mest betydelsefulla aspekterna av design.  

Jag försökte under vårt första möte fråga varför för att 
förstå hur uppdragsgivaren ansåg att Sways hemsida 
skulle se ut. Varför hon tyckte som hon gjorde och 
försökte utveckla hennes tankar. Uppdragsgivaren hade 
tydliga syften och mål om vad som ska finnas på 
hemsidan men inte hur designen ska se ut. Mitt 
uppdrag är att skapa en lämplig design för Sways 
hemsida. Genom att fråga varför gav en del uppslag till 
visioner. Med hjälp av dessa frågor kunde jag komma 
fram till vilken information som verkligen behövs. Det 
är en bra teknik att använda sig av på så sätt att bygga 
upp en kedja av samband bakåt från den ursprungliga 
formuleringen. Genom att ställa varför frågor kunde jag 
behålla ett brett perspektiv genom 
undersökningsarbetet.  

När jag skulle komma på olika designförslag, att 
utforska vad som skulle vara en bra design för Sway 
använde jag mig av en form av brainstorming med min 
uppdragsgivare. Löwgren och Stolterman (2004) 
skriver om brainstorming som är en associativ metod 
och mycket välkänd. Den syftar till att hjälpa en grupp 
människor att snabbt generera och systematisera ett 
stort antal idéer från en given fråga eller 
problemställning. Den står översiktligen av tre steg, att 
samla ihop en grupp människor, att generera ideer 
utan kritik eller analys samt att systematisera resultat 
för att göra det tillgängligt att för fortsatt användning.  

Vid vårt första möte satt vi och diskuterade olika 
möjligheter och idéer som skulle kunna vara 
användbara. Layout, bilder och olika teman samt vilken 
känsla som kunden skulle få. På detta sätt fick jag 
hennes idéer samt att jag fick höra lite vad hon har 
tänkt sig att hemsidan skulle se ut. Under detta möte 
fick jag en strukturerad mängd idéer. Ett första sätt att 
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konkretisera visionen var att utveckla designförslag. 
Mina tre designförslag utvecklade jag utifrån vår 
brainstorming. För att kunna få en överblick av en 
möjlig komposition ritade jag ner olika förslag på 
papper, ändrade och funderade på vad som skulle 
kunna vara en bra ide för en möjlig design. Löwgren 
och Stolterman (2004) skriver i sin bok att 
gränssnittsskisser är en teckning av hur blivande 
systemets användargränssnitt är tänkt att det ska se 
ut. Gränssnittsskisser kan användas för att 
kommunicera, utveckla och förankra visioner. I samråd 
med min uppdragsgivare utvecklade jag tre 
gränssnittsskisser. 

Designförslag ett (se bild 2.) består av två menyer för 
att se vilken som eventuellt skulle kunna passa. En 
meny går vertikalt under de fyra bilderna och den 
andra horisontellt på höger sida. Det finns en rubrik, 
”We create adventures” och logotypen är utsatt till 
höger. Designförslag två (se bild 3.) har en horisontell 
meny ovanför de fyra bilderna, en logotyp till höger och 
en Sway rubrik. Här satte jag ut en textbox till höger 
och till vänster en rubrik med tanken att det skulle 
ligga bilder under. Designförslag tre (se bild 4.) har en 
vertikal meny, fyra bilder ovanför och en textlogotyp ”A 
desirable part of c/o hotels” samt en c/o logotyp utsatt. 
Dessa tre designförslag är de första utkasten från 
visionen.  

Att göra en värdering av detta uppdrag var väldigt 
svårt. Jag hade inga potentiella användare, ingen direkt 
målgrupp att titta på hur det skulle använda hemsidan. 
Det är ett problem med användbarhetstestning att det 
kan vara svårt att få tillgång till användare och detta är 
ett sådant fall. Men genom tidigare projekt så vet jag 
av erfarenhet att användbarhetstester är bra att utföra 

på sin produkt. Jag förde en dialog med en kontakt som 
är marknadschef om vad hon tycker ska finnas med på 
en sådan sorts sida som Sway och hon gav en del 
uppslag om hur jag kunde tänka och vad eventuella 
kunder kan tycka. Metoder och teknikernas roll beror 
på hur vi ser på designen. Metoderna är främst att se 
som läromedel, att utvidga sina kunskaper. Om man 
inte vill använda metoder för att slaviskt följa deras 
föreskrifter så kan ett stadium av metoder ge ovärdelig 
kunskap om andra designerfarenheter. Löwgren och 
Stolterman (2004) menar att en metod kan vara ett 
stöd och en trygghet. För att finna en ständig trygghet i 
det man gör som designer är det bästa att utveckla sin 
handlingsberedskap och sin designförmåga, där 
metoder utgör ett slags redskap bland många andra.  

Sway var i början en del av Tammsvik men har idag 
inget med Tammsvik att göra med, den information 
som nu finns om Sway ligger dock under Tammsviks 
hemsida. Den informationen som ligger där kommer att 
finnas ända tills Sway har fått en egen sida. Jag tittade 
lite på hur Tammsviks sida var upplagd och vilken 
information som fanns om Sway. Detta påverkade inte 
min vision eftersom den informationen var knapphändig 
och det är Tammsviks sida som ska förmedla en helt 
annan känsla och karaktär än vad Sway ska förmedla. 
(www.careofhotels.com) 
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Gränssnittsskisser 

 

Bild 2: Designförslag 1  

 

Bild 3: Designförslag 2  

 

Bild 4: Designförslag 3  

Mina dilemman är nedstick i de tre abstraktionnivåerna. 
Nedsticken lyfter ett dilemma i vardera nivå av 
modellen samt ett dilemma mitt emellan två nivåer. 

Dilemma ett ligger inom vision, dilemma två inom 
operativ bild, dilemma tre ligger mitt emellan operativ 
bild och specifikation och dilemma fyra ligger inom 
specifikation. Metoderna och teknikerna hjälper mig att 
lösa mina dilemman i webbutvecklingen. De är ett 
verktyg för att hantera dilemman och därmed finna en 
möjlig lösning på dilemmat.  

 

Bild 5: Nedstick i abstraktionsnivåerna Källa: Löwgren 
och Stolterman 2004 och egen. 

Designprocessen och designförmåga 
En designprocess tar sin början enligt Löwgren och 
Stolterman (2004) när de första idéerna om en möjlig 
framtid tar form. Processen fortsätter hela vägen fram 
till en specifikation som kan ligga till grund för 
konstruktion eller produktion. I vissa fall är 
specifikationen det samma som den färdiga produkten. 
Design äger alltid rum i ett sammanhang. Begreppet 
designsituation syftar på den situation som både är 
skälet till att en viss designprocess utförs och 
sammanhanget där designprocessen utförs. En 
designer måste alltid förhålla sig till den aktuella 
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situationen och avväga vad som ses som en del av 
designprocessen och vad som kan hållas utanför. 
Designsituation är ett centralt begrepp i 
interaktionsdesign och utvecklas parallellt med 
designprocessen. I en designprocess medverkar olika 
parter, designern, uppdragsgivaren och användaren. 
Det kanske mest grundläggande och specifika draget 
hos en designprocess är att förståelsen för situationen 
där artefakten ska användas växer fram tillsammans 
med försöken att designa artefakten.  

En designprocess startar i samma ögonblick som en 
designer möter, hamnar eller tänker på den omgivning 
där hon ska verka eller i samma stund som hon 
föreläggs en uppgift. Löwgren och Stolterman (2004) 
menar att poängen är att denna tidiga design av 
sammanhanget, över vilken ansats som ska väljas, 
över behoven av kompetens och färdigheter. För att 
hantera sådan komplexitet kräver en reflekterande 
designers kritiska hållning. Det sker ett ständigt 
hoppande mellan det konkreta och det abstarkta och 
mellan detalj och helhet. Designern har idéer om vad 
som borde göras och vad som är kreativa lösningar 
men har samtidigt en direkt upplevelse av en situation 
som ofta är både konkret och kaotisk. Det blir då 
nödvändigt att röra sig snabbt mellan idévärlden och 
designsituationens konkreta verklighet.  

Visa egenskaper hos en design kan sägas vara goda 
eller dåliga beroende av sammanhanget, men de 
avgörande kvaliteterna är alltid situationsberoende. Då 
en god design aldrig kan beskrivas i riktlinjer och 
checklistor så måste en designer ha ett välutvecklat 
omdöme för att kunna närma sig varje ny situation. 
Designen är aldrig fullständigt förutsägbar, det är även 
svårt att förutsäga resultatet. Varje designprocess är 

unik, det finns element och faktorer i designarbetet 
som varierar från gång till gång. En process där 
resultatet går att förutspå är ingen designprocess.  

De tre abstarktionsnivåerna 
Löwgren och Stolterman (2004) skriver om de tre 
abstraktionsnivåerna och att dessa kan urskiljas i det 
tidiga designarbetet. De tre abstraktionsnivåerna består 
av: vision, den operativa bilden och specifikationen. 
När en designer konfronteras med en designsituation 
uppstår och formas en vision. Visionen är ingen 
fullständig lösning utan snarast en första organiserande 
princip som hjälper designern att strukturera sina 
försök att förstå situationen och ta sig an uppgiften. 
Problemet med vison men samtidigt styrkan är att 
visioner är diffusa och på många sätt motstridiga. I ett 
första deisgnskede måste en designer klara av att 
hantera visioner som är inkonsekventa i flera 
avseenden, eftersom det är så många olika idéer som 
slåss om att få blir verkliga. Dessa idéer konkurerar 
med varandra ända tills designern har en slutgiltig bild 
av vad designern vill åstadkomma. Även om visionen 
driver designprocessen framåt är den ofta inkonsekvent 
men det behöver inte betyda att den inte kan fungera 
som vision, utan tvärt om är det ofta denna 
inkonsekvens som utgör visionens styrka. Det är 
visionens karaktär av att samtidigt vara diffus och 
detaljerad, abstrakt och konkret som möjliggör för en 
designer att kunna arbeta med komplexa situationer. 
Visionen är designerns första organiserande princip.  

Den operativa bilden är en första konkretisering av 
visionen. Den är till en början oftast väldigt diffus och 
fångas vanligen i enkla skisser eller bilder. Den 
operativa bilden får en fastare form allt eftersom 
arbetet fortskrids. Denna utveckling sker i ett 
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dialektiskt samspel mellan designsituationen, den 
operativa bilden och visionen. Spänningarna mellan 
designsituationen, den operativa bilden och visionen 
måste hanteras och det tvingar designern att vara 
kreativ. Designprocessen är ingen process man sitter 
och väntar på en kreativ ingivelse utan det krävs att 
man kastar sig in i en komplex designsitution. Den 
operativa bilden är på många olika sätt den viktigaste 
delen i designprocessen. Den har som funktion att 
knyta den abstrakta och svårgripbara visionen till den 
konkreta och komplexa designsituationen. Allt eftersom 
arbetet fortskrider så förfinas den operativa bilden och 
så småningom övergår den till att bli en specifikation 
för designerns blivande produkt. Detta sker vid en viss 
tidpunkt då den aktuella operativa bilden fastslås som 
tillräckligt utarbetad för att fungera som en 
specifikation av en produkt.  

När den aktuella operativa bilden är tillräckligt 
utarbetad för att fungera som specifikation av 
produkten startas en ny process, 
konstruktionsprocessen. Det är en process att 
konstruera en artefakt utgående från den detaljerade 
specifikation som lagts fast. Under detta 
konstruktionsarbete fortgår givetvis designarbetet i och 
med att nya problem, nya krav och nya möjligheter 
dyker upp. Detta är ingen linjärprocess utan en 
fullständigt dynamisk process, alla delar i processen 
påverkar de övriga kontinuerligt. Visionen påverkar den 
operativa bilden som hela tiden konfronteras med 
deisgnsituationen. Trots att allt detta sker samtidigt är 
det inget hinder för att skapa en förståelse för 
designprocessens väsen. Löwgren och Stolterman 
(2004) menar att det är denna helhet, detta komplex 
av beroenden, som de kallar för designprocessen. Det 
är ett komplex som ständigt utvecklas och förändras 

och gör sig påmint i varierande grad under 
designprocessens gång. Hur tydlig än situationen är 
kan ett oändligt antal visioner skapas och därmed även 
hur många lösningar som helst.  

När jag arbetat med de olika abstraktionsnivåerna har 
jag arbetat med att först identifiera behovet som 
kunden har och sedan utvecklat alternativa 
designförslag och utvärdera dessa olika lösningar för 
att ta de vidare till nästa nivå, den operativa bilden. 
Därifrån har jag utvecklat den operativa bilden utifrån 
kundens önskemål. Det mest tidskrävande arbetet är 
just utformningen av den operativa bilden som sedan 
blir specifikationen.  

Designförmåga 
En skicklig designer är den som betraktar och bedömer 
en komplex situation och utgående från en kreativ 
tanke komponera en design som uppfyller och 
förhoppningsvis överträffar situationens funktionella, 
strukturella, estetiska och etiska krav. Alla 
designsituationer är olika och kräver en lösning, 
designern måste handla unikt. En designer måste vara 
förberedd, att i möjligaste mån ta hand om och 
utveckla sina designförmågor. Designern måste i 
ögonblicket lita på sin designförmåga samt sitt 
omdöme. Varje designer behöver självklart kunskap 
och skicklighet knuten till den profession man är 
verksam i. Kunskap handlar om eget vetande och 
överblick av tillgängligt vetande inom ett 
designområde. Dessa måste finnas tillhanda för att man 
ska kunna utföra ett bra arbete som designer. Löwgren 
och Stolterman (2004:60) skriver i sin bok om olika 
förmågor, att skapa och forma kräver en kreativ och 
analytisk designförmåga, att fastställa kräver kritisk 
bedömningsförmåga, design av strukturella egenskaper 
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kräver insikt och kunnande om teknik, design av 
funktionella egenskaper kräver insikt och kunnande om 
användning, samt design av etiska egenskaper kräver 
förmåga att gestalta och komponera. Design handlar 
om att skapa en helhet, det är alltid så att det som 
designas ska fungera, inte bara i sig själv utan också 
tillsammans med ett sammanhang och med andra 
saker och ting. Det är inte bara förmågor som är av 
betydelse för hur man kommer att fungera som 
designer, utan också en uppfattning om vem man är 
som professionell och vilka roller man har. Det betyder 
för att vara designer måste man också se sig som 
designer och se sig själv som något som går att 
designa.  

Syftet med design är att skapa det icke-existerande och 
saker som inte existerar kan inte beräknas eller 
härledas ur det som existerar, utan det kommer från 
avsikter och önskningar. En designer måste därför 
utveckla sin inre kompass för att kunna skapa något 
som ännu inte existerar. Omdöme är på grund av detta 
en nödvändig del av design. Förmågan att känna igen 
en adekvat design är en viktig del i designförmågans 
kärna. Den förmågan utgör grunden för designerns 
ömdöme, vilket i sin tur gör det möjligt att förstå vad 
som är rimligt i relation till de mål, begränsningar och 
resurser som är för handen. Bedömning är ingen 
entydig uppgift utan olika situationer kräver olika slags 
bedömningar och för en designer är det av största vikt 
att känna igen en situation som kräver en bedömning 
och även vilken bedömning som krävs. En designer 
måste kunna arbeta med en situation som både är 
komplicerad och underbestämd.  

Det första som händer är att designern skapar en ram 
och ramen är resultatet av en bedömning som sätter 

provisoriska gränser för designern. Denna 
rambedömning menar Löwgren och Stolterman (2004) 
skapar grunden för det fortsatta designarbetet. En 
annan slags bedömning har att göra med komposition. 
Förmågan att bedöma vad som utgör en passande 
komposition är många gånger viktigare än att vara 
kreativ. Förmågan att göra en kompositionsbedömning 
är en av designarbetets bärande och unika aspekter. En 
tredje typ av bedömning i designprocessen har att göra 
med navigering. Designern ställs under processens 
gång inför olika situationer där designern måste välja 
mellan en rad olika alternativ Utfallet av dessa beslut 
beror på designerns förmåga till navigeringsbedömning. 
Under processens gång så ställs designern inför 
situationer där designern måste välja mellan en rad 
olika alternativ. Att fatta ett sådant beslut grundat på 
med nödvändighet ofullständig information och kunskap 
är svårt och utfallet kommer att bero av designerns 
förmåga till navigeringsomdöme. En reflektiv designer 
måste förhålla sig kritiskt till sina egna färdigheter som 
fått minst uppmärksamhet inom design.  

Den rätta känslan 
För att utveckla sin designförmåga skriver Löwgren och 
Stolterman (2004) att det handlar om att skaffa sig en 
handlingsberedskap. Eftersom design är relaterad till en 
unik situation kan vi aldrig vänta oss generella regler 
som kan appliceras i varje situation. Designern måste 
själv vara bäraren av förmågan att kunna använda sitt 
kunnande i en specifik situation, det gäller att vara 
handlingberedd samt att ha ett gott omdöme. Att ha en 
beredskap betyder att man som designer i den 
specifika situationen måste lita på att man har ett 
omdöme som kan leda till goda bedömningar, att lita 
på den rätta känslan.  
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Stolterman (1991) skriver i sin bok om den rätta 
känslan. Den rätta känslan är ett djupgående begrepp 
som samlar många av de överväganden som en 
designsituation innehåller. Det är ett kompakt sätt att 
referera till en ganska avancerad förståelse av 
designförmågans kärna. Den rätta känslan kan ses som 
den vardagliga benämningen på den förmåga som vi 
måste ha vid det specifika tillfället, då vi inte har tid, 
kapacitet eller möjlighet att analsyera och rationellt 
beakta situationens totala komplexitet för att kunna 
fatta ett beslut och detta är ofta fallet i en 
designsituation. Denna förmåga kalla intuition och det 
som utmärker intuition är just dess förmåga att skapa 
överblick, en känsla av sammanhang och samtidigthet. 
Intuitionen ger oss möjlihet att klara av situationer där 
vi inte medvetet kan omfatta och hantera alla faktorer. 
Intuition är en känsla som förutsätter ett lånvarigt 
förarbete men är inte samma sak som chans eller 
gissning.  

Ett sätt att utveckla sin designförmåga är att medvetet 
studera sina handlingar och för att göra det krävs ett 
reflektivt tänkande. För att utvecklas krävs det att man 
som designer reflekterar i sitt eget handlande, ställa sig 
utanför och värdera resultatet av sitt handlande. Detta 
försöker jag att tillämpa genom hanteringen av mina 
fyra dilemman i syfte att utveckla min designförmåga. 

Uppdraget och dess dilemman 
Designprocessen i mitt projektarbete tog sin början i 
samma stund som c/o hotel erbjöd mig att designa och 
lansera Sways hemsida. Tankarna om olika 
designförslag började ta form om hur jag skulle kunna 
designa Sways hemsida och hur jag skulle strukturera 
upp arbetet. Jag fick några idéer från 
www.sailingevents.se, www.sailmarine.com, 

www.caribia.se och www.vikinavgillinge.se om hur man 
kunde lägga upp en design, men såg även hur jag inte 
ville att Sways hemsida skulle se ut. Jag skissade på ett 
papper upp mina idéer. På skissen (se bild 6.) finns två 
menyförslag, en meny vertikalt och en horisontellt. Jag 
placerade ut fyra bilder på rad, en logotyp och en 
rubrik. 

 

Bild 6: Skiss 

Genom att tankarna för designprocessen började ta 
form började även en förståelse för uppgiften, för 
designsituationen och för de möjliga vägarna att ta sig 
fram ta sin form. Vid första mötet med c/o hotels fick 
jag olika riktlinjer, vad de ville ha med på sidan, olika 
fakta och information men inga direkta riktlinjer om hur 
designen skulle se ut. Vi kom överens om att jag skulle 
ge olika förslag som uppdragsgivaren kunde titta på 
och sedan utifrån de olika förslagen ta fram en möjlig 
design för Sways hemsida. För mig stod jag inför ännu 
en ny designsituation, att designa en artefakt till en 
uppdragsgivare.  

Dilemma ett 
Eftersom min uppdragsgivare inte hade några direkta 
riktlinjer om hur de vill att Sways hemsida skulle se ut 
blev detta ett dilemma. Jag hade fria händer att 
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komma med förslag. Friheten kan i viss mån vara 
besvärande när det gäller att designa en artefakt 
eftersom det är så många beslut som ska fattas innan 
man kan komma igång. Perspektiv, grafisk form, design 
och så vidare måste väljas. Att inte ha några konkreta 
och direkta riktlinjer om hur uppdragsgivaren vill att 
designen ska se ut är ett dilemma. Här var jag tvungen 
att använda mig av mitt eget omdöme, göra 
bedömningar utifrån den information jag vet om Sway 
och vad som är syftet med hemsidan.  

Jag började med att titta på c/o hotels andra hemsidor 
för att kanske få några uppslag därifrån 
(www.careofhotels.com). Hemsidorna är väldigt olika 
varandra så det fanns inget tydligt mönster att följa 
efter. Men utifrån att studera c/o hotels andra hemsidor 
för att se hur de förmedlade sin kärnvärden gav det 
mig en del idéer till min vision. Jag tittade även runt på 
andra hemsidor som resebyråer, andra båtsidor, 
segling runt om i västindien och diverse 
kryssningshemsidor för att få några uppslag till idéer. 
Syftet med detta var att se hur andra hemsidor var 
strukturerade, designade och vad de gjorde för att 
locka kunder. Av Malin fick jag låna diverse 
restidningar, böcker och båttidningar för att få några 
idéer. För att lösa dilemmat använde jag mig av 
brainstorming metoden. Under det första mötet med 
uppdragsgivaren uppmanade jag henne att komma 
med förslag och vad som hon skulle vilja se på sidan. 
Även om hon inte hade någon direkt vision om 
designen hade hon små detaljer som hon skulle vilja ha 
med.  

Brainstormingen med uppdragsgivaren gav mig mer att 
gå på och jag fick ta del av hennes tankar och förslag. 
Metoden fungerade bra och det gav mig en hel del i 

mitt fortsatta arbete där jag började med att göra en 
“rambedömning” som skapade grunden för mitt 
fortsatta designarbete med hjälp av deras kärnvärden 
och vilken känsla det ville förmedla. Rambedömning är 
en av de viktigaste bedömningarna i en designprocess. 
Förmågan att bedöma vad som utgör en passande 
komposition är många gånger viktigare än att vara 
kreativ. Förmågan att göra en kompositionsbedömning 
är en av designarbetets bärande och unika aspekter. 
Omdömet har en stor betydelse i designprocessen och 
blev än mer tydlig när jag arbetar ensam i ett projekt 
där jag ska fatta alla beslut, stora som små. Mitt 
omdöme har en stor betydelse i designprocessen och 
påverkar valen jag gör i en designsituation  

Dilemma två 
Innan jag började designa olika förslag konstruerade 
jag en struktur av vilka sidor som skulle finnas med. 
Jag ville att strukturen skulle vara klar och godkänd 
från arbetsgivaren innan jag började med de olika 
designförslagen. I början när de tre olika utkasten av 
en möjlig design skulle produceras ställdes jag inför att 
tänka i nya banor. Efter att ha utvecklat de första 
förslaget var det väldigt lätt att halka tillbaks i samma 
bana som första utkastet. Tänkandet var kvar i samma 
banor och det var svårt att bryta sig ur dessa. Vid 
tidigare designsituationer har jag varit med i olika 
projektgrupper där man kunnat vända sig till varandra 
när man fastnar i samma mönster men nu var jag 
ensam. Att halka tillbaks på samma tankebana är ett 
dilemma. För att försöka att inte halka tillbaks till 
samma tankebana som det första utkastet använde jag 
mig av delar ur de sex tänkarhattarna för att kunna 
tänka på andra möjligheter och söka nya idéer. Jag 
försökte rensa huvudet så att tankarna blev neutrala 
igen och tänka helt från början och därifrån försöka 
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komma på nya alternativ till förslag, försöka se om 
genomförbarheten med de nya idéerna, risker och 
problem samt vilka känslor som fanns för förslagen. Att 
använda mig av de sex tänkarhattarna ändrade delvis 
mitt sätt att tänka. Det var svårt att helt gå från den 
första tankebanan, att bli helt nollad men det hjälpte 
mig vidare att få några nya idéer till de två senare 
förslagen.  

De sex tänkarhattarna är en av Edward de Bonos 
(1994) kända metoder. Han myntade begreppet lateralt 
tänkande som syftar på att tänka vid sidan om, tänka 
på andra möjligheter och söka nya idéer. Metoden 
syftar på att lyfta fram de olika perspektiven eller 
förhållningssätt som behövs i en framgångsrik 
designprocess. Den vita hatten är som papper, man ska 
strunta i designidéer och argument för att istället 
fokusera direkt på informationsunderlaget och hur de 
kan kompletteras. Den röda hatten handlar om känslor 
och intuition, man ska säga vad man känner och 
upplever utan att behöva motivera sig. Intuition och 
känsla kan vara baserat på mångårig erfarenhet och 
kan vara värdefull likväl som det kan vara fel. Den 
svarta hatten handlar om att göra kritiska bedömningar 
Att identifiera varför en ide inte kommer att fungera 
eller varför den inte är lönsam. Den gula hatten handlar 
om att vara optimistisk och positiv, sätt att lösa 
problem och hitta välgrundade fördelar med de idéer 
man granskar. Den gröna hatten står för kreativitet, 
nya alternativ och lösningar. Den blå hatten står för 
fågelperspektivet, att man tänker på processen, 
dagordningen, nästa steg, sammanfattningar och 
slutsatser. De sex hattarna är inte en metod som 
föreskriver ett visst handlingssätt utan snarare ett 
ramverk för diskussion.  

Direkt vid uppdragets början skapades det olika 
visioner i mitt huvud. Vissa visioner förkastades medan 
andra förfinades, förändrades och ifrågasattes. De olika 
visionerna pusslades med tidens gång samman till en 
vision som jag tänkte arbeta utifrån. Visionen utgör 
basen för mina val och vad jag anser vara 
betydelsefullt att analysera i situationen.  

Visionen hjälpte mig att utveckla min tre olika utkast till 
uppdragsgivaren. Min vision var väldigt diffus och 
skissartad men efter mitt möte med uppdragsgivaren 
som tittat på mina tre utkast och gett mig 
kommentarer började en starkare bild av visionen ta 
form och jag hade mer att gå på vid en utveckling av 
prototypen. I och med att visionen blev starkare 
började även utvecklingen av den operativa bilden ta 
sin form. Den operativa bilden fick fastare form efter 
kommentarerna och jag blev säkrare i min process när 
designtankarna gick åt en operativ bild. Jag utgick från 
dessa kommentarer då jag började arbeta fram den 
operativa bilden. Eftersom uppdragsgivaren inte gett 
mig några direkta direktiv hur de ville att Sways 
hemsida skulle se ut ville jag upprätthålla en 
kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren så denne 
hela tiden kunde komma med kommentarer och inlägg 
i den operativa bilden.  

De tre olika utkasten var förslag ur olika synvinklar av 
min vision så förslagen var i vissa avseenden lika 
varandra eftersom jag arbetar utifrån min vision. 
Uppdragsgivaren gillade något i alla förslagen och gav 
synpunkter på vad som skulle tas med till den 
operativa bilden. Uppdragsgivaren gillade ett förslag 
mer än det andra och det fick bli stommen i den 
operativa bilden, en första design av Sways hemsida. 
Kommentarerna och synpunkterna tog jag med i 
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bagaget. Den operativa bilden blev mer och mer stabil 
eftersom tiden fortskred och visionen blev allt mer 
starkare och jag blev allt mer trygg i min roll som 
designer för hemsidan.  

De tre olika designförslagen som utvecklades från 
visionen. 

 

Bild 7: Förslag 1 

 

Bild 8: Förslag 2 

 

Bild 9: Förslag 3 
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Alla förslag har en bildlayout på fyra bilder kopplade till 
Sway. Tanken med de fyra bilderna är att visa upp 
Sway, olika seglingsområden samt Sways interiör. Det 
fungerar som en snabb överblick av Sway och miljön 
som den befinner sig i. Bilderna ska väcka besökarens 
intresse för Sway och vilja veta mer. Första sidan ska 
väcka uppmärksamhet med en tilltalande rubrik, något 
som väcker intresset och att kunden önskar hyra Sway 
samt att aktivt kunna göra något för att boka Sway. På 
första designförslaget (se bild 7.) är menyn horisontell 
som flikar i underkanten av layout bilderna, från höger 
till vänster. Hemsidan är centrerad i mitten av 
webbläsaren. Ovanför sidan finns en rubrik med ”We 
create adventures”. På designförslag 2 (se bild 8.) 
ligger menyn horisontellt ovanför layoutbilderna och 
under bilderna kommer text och bilder. Denna design 
är centrerad i mitten och har ingen markant ram som 
sidan ligger inom. Till höger ovanför menyn finns en 
rubrik ”A desirable part of c/o hotels”. På designförslag 
tre (se bild 9.) ligger en vertikal meny på högersida. 
Under menyn ligger en bakgrunds bild på Sway. Menyn 
börjar från masttoppen och går vertikalt ner längs med 
seglet. De fyra layoutbilderna finns ovanför och på 
sidan bredvid menyn finns bilder och intresseväckande 
text. De tre olika förslagen är utkast från den vision jag 
som designer har. Förslagen var för att visa 
uppdragsgivaren olika möjligheter på layout eftersom 
uppdragsgivaren inte hade någon egen vision om hur 
hemsidan skulle se ut. Utifrån förslagen hade 
uppdragsgivaren något konkret att säga vad de skulle 
vilja ha med och vad de inte skulle vilja ha med.  

Av uppdragsgivaren fick jag en del kommentarer om 
designförslagen. På första förslaget tyckte hon att det 
var lite för fyrkantig meny men att det var bra när det 
var luft mellan rubriken och själva sidan. Andra 

förslaget tyckte hon var bra att den var bredare samt 
att det inte fanns någon definitiv kant för sidan. Hon 
ville att ”A desirable part of c/o hotels” ska vara med 
på sidan. Designförslag tre gillade hon att menyn ligger 
på en bild av Sway men att det nog inte skulle vara 
någon bild på sidan bredvid menyn utan att det räckte 
med bildraden samt meny bilden. Malin tyckte det var 
bra bild val, att c/o:s logotyp ska finnas med 
någonstans, sidan skall vara lite bredare än förslagen 
så att besökaren på hemsidan inte ska behöva scrolla 
på första sidan samt att längs ner ska det ligga en 
sidfot med kontaktinformation. Malin gillade de tredje 
förslaget mest och tyckte att jag skulle utveckla den 
och ta med det hon gillade från de andra förslagen. Vi 
diskuterade om de fyra bilderna skulle spelas upp som 
en film och slumpvis bytas ut med jämna mellanrum. Vi 
funderade även på om menyn skulle gå längs med 
seglets kant. Jag tog med mig dessa kommentarer när 
jag började på den operativa bilden.  

Vid det tredje mötet skulle utformningen av undersidor 
finnas med i den operativa bilden. Löwgren och 
Stolterman (2004) skriver att den operativa bilden är 
på många sätt den viktigaste delen i designprocessen. 
Under arbetets gång förändrades den operativa bilden 
och nya detaljer lades till och det medför att 
designsituationen ser annorlunda ut vilket också 
påverkar visionen. Det som slutligen avgör hur 
samspelet ska sluta är designerns förmåga att förfina 
den operativa bilden. Min operativa bild har genom 
tiden mer och mer utvecklats till en alltmer konkret 
modell. Den avgörande egenskapen hos den operativa 
bilden jämfört med vision är just det att den är 
operativ. Min operativa bild förfinas hela tiden genom 
kommentarer och ständig kontakt med 
uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är hela tiden 
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underrättad om nya förändringar för att kunna komma 
med kommentarer och synpunkter. Desto mer tiden 
gick blev jag mer och mer insatt i designsituationen och 
med en förändrad förståelse för designprocessen kom 
också nya idéer som skulle kunna utgöra den bästa 
möjliga lösningen. Allt eftersom arbetet fortskrids 
övergår den operativa bilden till att bli en specifikation 
för en blivande produkt. Under hela uppdraget har jag 
insett att jag leds hela tiden av min vision när jag 
designar Sways hemsida.  

Dilemma tre 
CSS används för att styra ett dokuments hela layout. 
Det är viktigt att separera struktur och innehåll från 
presentationen eftersom det underlättar enormt om 
struktur och presentation är separerade när man ska 
styra presentationen av ett dokument med CSS. 
Struktur är de delar av ett dokument som är 
obligatoriska och den logiska uppmärkningen av 
dokumentets innehåll. Presentation är den stil som ger 
innehållet. Strukturen finns i ett HTML-dokument och 
utseendet kontrolleras med hjälp av CSS. CSS formen 
ställer krav på hur man ska designa sin hemsida, att 
man ska göra på ett speciellt sätt. Jag har ett extern 
CSS kopplat till mitt xhtml-dokument. Dilemmat är att 
komma vidare i låsningar mellan den operativa bilden 
och specifikationen. Eftersom min kunskap om CSS är 
begränsad och detta är i början av min profession där 
jag utvecklar denna kunskap så berodde de flesta 
låsningarna i min deisgn på den begränsade kunskapen 
inom CSS som jag har. Jag hanterade och löste 
låsningen genom att först försöka lösa det själv genom 
att söka kunskap inom området CSS genom litteratur 
som Beginning CSS (York 2007). Jag diskutera även 
med annan part som är mer av en expert inom 
området webbdesign om hur man kunde lösa problemet 

på bästa sätt. Ett exempel på detta var när jag skulle 
validera min kod. Där stötte jag på problem som jag 
först försökte lösa genom att ändra i koden men när 
jag inte fullt lyckades på egen hand vände jag mig till 
en annan part som jag kunde föra en dialog med.  

Genom designprocessen har jag utvecklat min egen 
tankeprocess när det gäller att designa. Under 
designprocessens gång formulerar vi problemet 
samtidigt med idéer om hur det kan lösas. Jag har 
utvecklat tankeförmågan att ifrågasätta, förfina, 
förändra som från början till slut påverkat valen i 
designsituationen. Genom arbetet med lösningsidéer 
ser designern nya aspekter av designsituationen och 
fördjupar sin förståelse av dess karaktär och väsen. 
Löwgren och Stolterman (2004:31) menar att en 
designer aldrig kan säga sig ha förstått en 
designsituation utan att ha kämpat med olika idéer till 
lösningar. Varje design ska passa in i ett sammanhang 
och bli en del av en befintlig verklighet. Sailsway.com 
ska bli en egen inrättning i c/o hotels med en 
funktionell hemsida. För att detta ska kunna ske har 
jag kunskap och kännedom om vilken miljö som 
designen till slut kommer att hamna i. Löwgren och 
Stolterman (2004) menar att designern är en forskare 
som i den enkla meningen måste utforska vart den 
verklighet designen ska passa in i. För designern 
handlar det om den verklighet som den kan vara eller 
kommer att bli.  

Dilemma fyra 
Ett dilemma kom i slutet av uppdraget, att bli färdig 
med specifkationen. Jag fick texten två veckor efter 
tiden vi avtalat och vid den tidpunkten var det deadline 
för examensarbetet. Detta gjorde att jag inte kunde 
göra sidan helt färdig utan satte in sporadisk text på 
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vissa ställen och de delar jag hade fått placerade jag in 
på rätt ställe. Det tog extra tid att först vänta på att få 
materialet och att sedan försöka komponera ihop 
sidorna utan text. Detta är en situation där det inte 
finns tydliga procedurer att följa efter. Denna situation 
krävde att jag använde mig av min 
bedömningsförmåga. Bedömning är något som man 
inte kan föreskriva. Omdöme måste relateras till de 
syften och avsikter som är i spel i den aktuella 
situationen. För att lösa detta dilemma använde jag 
mig av komposition och navigering. Detta var en 
situation jag var tvungen att välja mellan olika 
alternativ. Texten är en del i helheten av designen och i 
slutet av uppdraget när alla delar skulle skapa en 
helhet fattades det helt plötsligt det en del av 
kompositionen. Jag fick utifrån detta göra en ny 
kompositionsbedömning för projektet, att sätta 
samman det material jag hade. Navigering handlar om 
att som designer måste man välja mellan en rad olika 
alternativ. Jag valde att fokusera på layouten på sidan 
och försöka efter bästa möjliga förmåga komponera 
ihop sidorna utan den text och material som fattas. Jag 
hanterade dilemmat genom att vända mig till mitt 
omdöme. 

Genom min utbildning har jag börjat skaffa mig en 
känsla för kvalitet genom att ta del av olika arbetssätt 
och se hur mina studiekamrater angriper olika 
situationer. Löwgren och Stolterman (2004:79) menar 
att en designer måste ha en välutvecklad känsla för 
kvalitet och att man kan förfina denna känsla via 
studier av såväl process som produkt. Genom att 
medvetet studera mina egna handlingar har jag 
utvecklat min designförmåga avsevärt. Att reflektera 
över sitt arbetssätt och att ständigt ifrågasätta det 
leder till att man som designer tvingas att formulera 

och argumentera för sina grundtaganden. Under detta 
uppdrag har jag verkligen blivit tvungen att reflektera 
över mina val och mitt arbetssätt. Genom detta 
uppdrag har jag utvecklat min designförmåga i den 
mån att jag betraktar och bedömer en komplex 
situation bättre nu och är mer tränad att från en kreativ 
tanke komponera en design som uppfyller situationens 
funktionella, strukturella, etiska och estetiska krav. 
Detta är en designsituation som förmodligen inte 
kommer att vara nästa lik, alla designsituationer är 
unika. Jag ser mig själv ur ett nytt perspektiv, jag ser 
mig själv mer som en designer och ser mig själv som 
något som går att designa efter detta uppdrag. 

Jag har även under designprocessens gång utvecklat 
min handlingsberedskap och under uppdragets gång 
har jag använt mig av mitt tidigare kunnande från 
diverse kurser i detta specifika uppdrag. Det som jag 
har läst under min utbildning och uppdrag som vi 
genomfört i vår klass har hjälp mig i min designprocess 
nu. Med hjälp av en ny designprocess och min tidigare 
kunskap har jag utvecklat min handlingsberedskap 
samt mitt omdöme. En designer måste bygga upp sin 
handlingsberedskap men som designer kan man inte 
räkna med att denna handlingsberedskap ska göra det 
möjligt för att i varje situation kunna “räkna” ut hur 
den specifika designen bör vara. Som deseigner måste 
jag se mig som någon som kan kombinera ett brett 
kunnande och en handlingsberedskap, något som 
Stolterman (1991:123) skriver i sin bok som den rätta 
känslan. Den rätta känslan är inte något som lätt 
erhålls utan den måste övas upp och tränas. “Vi kan 
öva upp den rätta känslan”. 

Genom designprocessens gång har jag hela tiden 
försökt att studera mina egna handlingar och använda 
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mig av ett reflektivt tänkande för att kunna utveckla 
mitt tänkande inom design. Som designer kan man 
aldrig skaffa regler, föreskrifter eller metoder som ger 
alla samma förutsättningar att lyckas med en 
designprocess. Allt handlar om att utveckla sin 
designförmåga för att kunna hantera komplexa 
situationer. För mig är det viktigt att reflektera och 
försöka förstå vilka tankefigurer som dominerat min 
designprocess. Stolterman (1991) skriver i sin bok att 
varje designer skulle kunna använda de produkter som 
designern stöter på i sitt dagliga arbete som medel att 
utveckla sin designförmåga. En designers skicklighet 
består inte av att kunna följa ett specificerat 
tillvägagångssätt. Skickligheten består istället av en 
välutvecklad designförmåga. Istället för att se en 
metod som stöd för en handling bör designern se 
metod som ett stöd vid handling. Jag har utvecklat min 
“rätta känsla” för design, lärt mig att lita på min känsla. 
Att förklara sin design på förnuftmässiga grunder är en 
stor utmaning och visar på betydelsen av förmågan att 
kunna kommunicera. En reflekterande designer ser sin 
egen förmåga som något som måste designas och 
utmanar sitt eget tänkande och sina antaganden som 
ett sätt att kunna utveckla sin designförmåga och sina 
färdigheter. Eftersom det inte finns några facit på hur 
man designar har jag förstått vikten vid att teorier, 
bergrepp och idéer om design att de är praktiska och 
intellektuella redskap i strävan att utveckla min egen 
designförmåga och förstå varje unik designsituation. 

Jag har tagit beslut om designen av Sways hemsida 
baserat på mitt omdöme och min tidigare kunskap. Min 
designförmåga utvecklas varje gång jag ställs inför en 
ny deisgnprocess. Löwgren och Stolterman (2004) 
menar att en designer måste gå igenom en rad 
designprocesser för att skaffa sig erfarenheter. Det 

gäller att göra misstag som alla går igenom och 
därigenom lära sig att känna igen ett bra arbetssätt i 
relation till den specifika situationen. Jag har insett 
ännu mer att designprocessen handlar mycket om att 
gå emellan, detaljnivå och helhet samt det abstrakta 
och det konkreta. Problemet och lösningen växer fram 
jämnsides i en dialog med situationer där lösningar och 
idéer testas. Som designer bör man problematisera och 
ifrågasätta. Jag kommer att utveckla min 
designförmåga för varje uppdrag jag utför men 
samtidigt är det ett unikt handlande efter varje enskild 
situation så det ena uppdraget kan vara helt olikt ett 
annat. Men för varje uppdrag som jag genomför 
kommer jag att utveckla mitt logiska tänkande, min 
analysförmåga, känslan för kvalitet och ett reflektivt 
tänkande. Design är ett kraftfullt verktyg för att 
påverka och för att formulera ett nytt tänkande. En 
designer är alltid ansvarig för sin egen kompetens. Att 
upprätthålla och utveckla sin egen designförmåga 
handlar om personliga och självständiga 
ställningstaganden. Ansvaret för att använda verktygen 
för att utveckla sin designförmåga är alltid designerns 
eget. 

Att utveckla designförmåga genom att 
fokusera på dilemman 
Jag har genom uppdragets gång utforskat och hanterat 
fyra dilemman genom att tillämpa Löwgren och 
Stoltermans tekniker och metoder. Ett dilemma skiljer 
sig från ett problem i den aspekten att det inte har 
någon given lösning. Ett dilemma kan bara lösas genom 
ett kreativt språng där vi går bortom nulägets 
begränsningar. När man som designer gör detta kan 
man utveckla sin designförmåga. Genom att hantera 
mina dilemman har jag tagit kreativa språng. För att ta 
dessa språng har jag med hjälp av metoder och 
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tekniker kunnat se vilka idéer som är relevanta, 
passande och genomförbara. En designer måste gå 
igenom en rad designprocesser för att skaffa sig 
erfarenheter. Det gäller att få göra de misstag som alla 
går igenom och därigenom lära sig att känna igen ett 
bra arbetssätt i relation till den specifika situationen. 
Till detta finns metoder och tekniker som verktyg och 
som stöd. 

I föregående avsnitt har jag försökt visa hur jag 
hanterat mina fyra dilemman med hjälp av Löwgren 
och Stoltermans metoder och tekniker. Genom att 
utforska och hantera fyra dilemman har jag utvecklat 
delar av min designförmåga som min 
bedömningsförmåga och handlingsberedskap. Dilemma 
ett hanterades med hjälp av metoden brainstorming. 
Det var en effektiv metod som gav bra utdelning till 
min vison. Dilemma två löstes med hjälp av de sex 
tänkarhattarna. Jag kom vidare i min tankeprocess men 
det var svårt att helt släppa min gamla tankebana. För 
att hantera dilemma tre använde jag mig inte av någon 
direkt metod eller teknik utan jag förlitade mig på mitt 
kreativa tänkande kombinerat med att söka kunskap 
utifrån annan litteratur samt förde dialog med annan 
part. Jag bedömde situationen och hanterade 
dilemmat. Dilemma fyra hanterade jag genom 
bedömningsförmåga, olika bedömningssituationer 
uppträder under designprocessens gång. Olika 
situationer behöver olika bedömningar. För att hantera 
situationen använde jag mig av navigering och 
komposition. Dillemmat hanterades och genom detta 
utvecklade jag mitt omdöme. Att göra val mellan flera 
bristfälliga vägar i designprocessen är svårt eftersom 
dilemman inte har någon given lösning, Kreativiten är 
avgörande för utfallet. Ett dilemma kan bara lösas 
genom kreativa språng där vi går bortom nulägets 

begränsningar och dessa kreativa språng har jag tagit 
med hjälp av metoder och tekniker. Genom att ta dessa 
språng har jag utecklat delar av min designförmåga. 

Mina dilemman är nedstick i de tre 
abstraktionsnivåerna, vison, operativ bild och 
specifikation samt mellan den operativa bilden och 
specifikationen. Nedsticken i abstarktionsnivåerna visar 
olika dilemman som jag hade i de olika stadierna i 
designprocessen. Jag har genom hela uppdraget 
arbetat med de tre abstraktionsnivåerna. Alla delar 
påverkar varandra kontinuerligt och detta gör sig 
påmint i varierande grader under arbetets gång. 
Genom denna studie har delar av min designförmåga 
utvecklats, delar som omdöme, handlingsberedskap, 
att lita på den rätta känslan och reflektion av mina 
handlingar. Min bedömningsförmåga har utvecklats i 
det avseendet att jag lättare kan bedöma en situation 
och ta beslut utifrån situationen. Vad de krävs för en 
bedömning samt vilken bedömning situationen kräver. 
Dessa punkter har verkligen lyfts och kommer att 
hjälpa mig i kommande designsituationer. Värdet av 
studien är genom att tillämpa olika metoder och 
tekniker kan en designer utveckla sin designförmåga.  

Genom att använda mig av Löwgren och Stoltermans 
metoder och tekniker för att hantera mina fyra 
dilemman har jag funnit lösningar på mina låsningar i 
designprocessen. Jag har lyckats hantera mina 
dilemman genom att ta ett kreativt språng med hjälp 
av Löwgren och Stoltermans  

metoder och tekniker som verktyg. Jag har utvecklat 
en egen teknik som fungerar för mig i det avseendet 
att frigöra mitt tänkande och detta har med hjälp av de 
sex tänkarhattarna. Genom att frigöra mitt tänkande 
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har jag med hjälp av metoder och tekniker hittat en 
lösning på mina dilemman. Genom detta har jag 
kommit fram till att metoder är läromedel att utvidga 
sina kunskaper. Metoden kan bli en gemensam grund 
som ökar chansen till tydlig kommunikation mellan de 
olika parterna i en designprocess. Om man inte vill 
använda metoder för att slaviskt följa deras föreskrifter 
så kan ett stadium av metoder ge ovärdelig kunskap 
om andra designerfarenheter. Som designer måste 
man inte slaviskt följa en och samma metod eller teknik 
genom hela processen. Det finns en mängd olika 
metoder och tekniker och genom att experimentera 
kommer man fram till vilken metod eller teknik som 
passar för ett specifikt uppdrag. Genom denna studie 
av hur jag som designer kan utveckla min 
designförmåga har delar av min designförmåga och 
designerfarenhet utvecklats. Jag kommer att ta med 
mig denna kunskap till kommande designprocesser 
med nya dilemman att hantera.  

Avståndet mellan teori och praktik 
Uppsatsens syfte är att minska avståndet mellan teori 
och praktisk tillämpning. För att minska detta avstånd 
har jag tidigare i uppsatsen hanterat fyra dilemman 
med hjälp av Löwgren och Stoltermans metoder och 
tekniker. Mina dilemman är ett bidrag till att teori och 
praktisk tillämpning ska ta ett steg närmare varandra. 
För varje studie som utförs kommer avståndet att 
minska. Stolterman (2008) och Rogers (2004) har 
genom sina idéer öppnat upp en väg för att teorier och 
praktisk tillämpning ska kunna närma sig varandra. Det 
krävs dock fler studier inom området samt att 
reflektera över resultatet. Det har genom åren kommit 
nya metoder och tekniker men frågan är den om de är 
produktiva i avseendet att kunna minska avståndet. 

Därför behövs studier där dessa prövas och reflekteras 
över. 

Resultatet av studien visar att jag har lyft vissa delar i 
min designförmåga och utvecklat dessa. Dessa 
aspekter är bedömningsförmågan och kunskaperna i 
CSS. Jag har lyft mina kunskaper inom CSS och har nu 
större kunskapsbank inom området att tillämpa CSS 
som en metod att utveckla en hemsida. Min 
bedömningsförmåga har utvecklats då jag lättare kan 
bedöma en situation och ta beslut utifrån situationen. 
Vad de krävs för en bedömning samt vilken bedömning 
situationen kräver. Jag har utvecklat mig själv i dessa 
avseenden och är nu än mer rustad till att möta nya 
uppdrag inom design. En designer måste utveckla sin 
designförmåga för att kunna handla unikt och försöka 
förstå varje designsituation på bästa sätt eftersom alla 
designsituationer är olika och kräver en lösning. 
Resultatet av uppdraget är en funktionell hemsida för 
Sway åt c/o hotels. Uppdragsgivaren är nöjd med 
resultatet av webbproduktionen. Hemsidan för Sway 
uppfyller uppdragsgivarens krav och syfte. Genom att 
utföra detta uppdrag och har jag utvecklat mig själv 
som designer genom att lyfta fram och utveckla delar 
av min deisgnförmåga.  

Det behövs fler studier i samma karaktär som denna 
för att minska avståndet. HCI är ett område där det 
finns mycket forskning kvar att göra som att utveckla 
designmetoder och tekniker som skulle komma att 
hjälpa en designer att utveckla sin designförmåga. Det 
är mycket intressant forskning om hur man kan 
utveckla sin designförmåga som designer. För att 
kunna göra detta behövs det mer forskning i den 
mening att förändra och analysera vad som en designer 
redan gör för att utifrån det utveckla nya metoder och 
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tekniker som kan hjälpa en designer i sin utveckling av 
designförmågan och i och med detta även minska 
avståndet mellan teori och praktisk tillämpning. 
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