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Kreativ design som ett sätt att lösa 

komplexa problem. 

Abstract 

A current issue today is to try to implement creative design as 

a way to solve wicked problems in scientific contexts such as 

HCI. Since the problems are wicked, they have no given solution 

which makes the traditional methods inadequate. In these cases, 

creative design can be an alternative. Creative design is not 

used in scientific contexts because it is viewed as something 

unaccountable. 

In this essay we argue that creative design not necessarily have 

to be unaccounted. We discuss various views of creative design 

and translate theory to a practical context. To experience a 

creative design process we created a game trailer for a 

fictional videogame. Through this project and related research 

we are trying to explain creative design and its nature. 

The purpose of this essay is to describe creative design from 

different perspectives and hopefully this work could be some 

form of support for scientific disciplines such as HCI to solve 

wicked problems in the future. 

1. Inledning 

Ett aktuellt ämne idag är att försöka implementera kreativ design som ett sätt att lösa 

komplexa problem eller dilemman i vetenskapliga sammanhang såsom HCI (Zimmerman m.fl 

2007). Med komplexa problem menar vi problem som inte har en given lösning. Dessa 

problem kan ha krav och ideal som motsätter sig varandra. Ofta försöker man lösa komplexa 

problem eller dilemman med traditionella problemlösningsmetoder som exempelvis 

iterationsdesign. Eftersom problemen är komplexa har de ingen given lösning vilket gör de 

traditionella metoderna bristfälliga. I dessa fall kan kreativ design vara ett alternativ. 

Problemet är att kreativ design inte används i vetenskapliga sammanhang för att det ses 

som något oförklarligt eftersom man inte kan grunda designbeslut empiriskt (Wolf m.fl. 

2006). Syftet med den här uppsatsen är att beskriva kreativ design utifrån olika perspektiv och 

förhoppningsvis kan detta arbete vara någon form av grund för vetenskapliga discipliner 

såsom HCI att lösa komplexa problem och dilemman i framtiden med kreativ design.  

För att sätta oss in i dagens forskning inom området genomförde vi en litteraturstudie. Utifrån 

de teorier och metoder som utforskats applicerade vi dessa i en kreativ designprocess. Detta 

gjorde vi för att kunna beskriva vad som ligger till grund för besluten inom kreativ design. 
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Vidare beskriver vi det designprojekt vi genomfört, nämligen en trailer för ett fiktivt 

bilspel. Detta anser vi vara ett komplext problem på så sätt att vi inte kan förutse 

slutprodukten från början. Alltså finns det ingen given lösning på problemet.  

Som grund för trailern skapade vi en miljö samt sex olika bilmodeller i 3D. Bilmodellerna 

animerades sedan och sattes ihop till en slutlig produkt. Då det inte fanns några givna 

lösningar för trailern tvingades vi in i en kreativ process med flera möjliga lösningar. Vi för 

sedan en diskussion där vi genom vårt projekt och relaterad forskning försöker förklara 

kreativ design och dess natur. 

2 Metod 

Vi utförde en litteraturstudie av relaterad forskning inom området att implementera kreativ 

design inom HCI. Detta gjorde vi dels för att få en större förståelse för hur situationen ser ut i 

dagens forskning samt för att se om tidigare teorier och metoder gick att applicera på vår 

designprocess vid utformandet av en trailer.  

Anledningen till att vi valde att göra en trailer var att vi ansåg att det är ett komplext problem. 

Det finns många vägar att gå vid utformandet av en trailer eftersom det inte finns en klar 

kravspecifikation. Det blir alltså ett komplext problem där många av kraven är bristfälliga. 

Man kan även säga att kraven motsätter sig varandra eftersom det finns en tidsram som 

begränsar designen på olika sätt.  

Genom att analysera relaterad forskning och vår egen designprocess, för vi sedan en 

diskussion för att besvara syftet. 

3 Relaterad forskning  

För att få en större förståelse av dagens forskning gällande implementeringen av kreativ 

design inom vetenskapliga sammanhang som HCI, har vi tittat närmare på några olika artiklar 

inom detta område. Vi börjar med olika sätt att se design på. Därefter går vi in på olika 

uppfattningar om skisser och hur det används inom kreativ design. Sedan tittar vi närmare på 

designtillämpning som handlar om designbedömning, skapandet av artefakten och 

designkritik.  

Vi tar även upp forskning kring komplexa problem och dilemman. Till sist går vi in på 

Löwgren och Stoltermans sätt att se på designprocessen, designförmåga och hur man kan 

utveckla sin designförmåga. 

3.1 Olika typer av design 

Löwgren menar på att inom ingenjörsdesign utgår man från ett problem som är beskrivet i 

form av en kravspecifikation. Här försöker man hitta en lösning på detta problem. Kreativ 

design handlar lika mycket om att fårstå problemet som att få fram ett resultat. Här ser man 

design som ett samspel mellan att hitta problemet samt finna en lösning. Detta samspel 

utforskar designen genom många olika parallella idéer och koncept. Man ifrågasätter hela 

tiden problemet på olika nivåer. Kreativ design är oförutsägbar då designern spelar en 

personlig roll i processen (Löwgren 1995). 

Fällman tar i en artikel upp tre olika designtyper som på olika sätt visar vad design är och 

hur en designer arbetar i en designprocess. Dessa tre är olika sätt att arbeta på inom en 

designprocess (Fällman 2003). 
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3.1.1 Konservativ 

Inom denna designvariant ser man på design som vetenskaplig eller teknisk strävan där man 

lånar metoder och termer från bl.a. naturvetenskapen och matematiken. 

Enligt den här varianten är det tänkt att designprocessen stegvis ska utvecklas från abstrakt till 

konkret.  

Den konservativa varianten utgår ifrån att det är ett problem som ska lösas som beskrivs på 

ett strukturerat sätt i form av en kravspecifikation. Designprocessen baseras sedan på de krav 

som man försöker uppfylla inom ramen av den tid, pengar, och prestationsförmåga man har 

inom designgruppen. Här fungerar designprocessen som en form av problemlösning. 

Designprocessen börjar när problemet har uppstått eller så framstår problemet när 

designprocessen börjar.  

Fällman skriver att man kan dela designprocessen i tre steg. Designern börjar först med 

analysering av problemet där man bryter ner problemet så det blir lättare att hantera. Därefter 

arbetar designern med att skapa en lösning. I denna process arbetar man sig uppåt mot en 

lösning genom att lösa alla små problem som uppstått under analyseringen. Genom att lösa en 

efter en av dessa problem når man till slut lösningen av hela det stora problemet. Därefter 

ägnar sig designern åt utvärdering av lösningen. Designmetoderna här är generellt normativa 

och man använder sig ofta av diagram för att strukturera upp vilka aktiviteter som ska 

genomföras och i vilken ordning.  

Inom denna designsyn ses designern som en ingenjör eller naturvetenskapsman där en bra 

designer är den som kan följa föreskrivna handlingar. Fällman skriver att detta gör att man 

tenderar att lägga mindre vikt på rollen som designer där designprocessen byggs på metoder 

och guidelinjer snarare än på den individuella designerns kompetens och bedömning. 

Designen är i denna syn mycket opersonlig och designern ses som en glaslåda där man är 

öppen och alla steg i processen är möjliga att beskriva (Fällman 2003). 

3.1.2 Romantisk 

Fällman skriver att inom den här designvarianten ses designern som ett fantasirikt geni med 

nästintill magisk förmåga att kreativt skapa. Designers ses som kreativa individer som ofta 

måste strida för att försvara deras unika kreativitet och konstnärliga frihet. Denna variant 

föreslår därför att design hellre ses som konst än vetenskap och att designern bör ses som en 

konstnär, kompositör eller poet snarare än vetenskapsman eller ingenjör. Kreativitet och 

fantasi ses som de egenskaper som driver designen framåt och metodologi används sparsamt. 

Fällman skriver att designen här är gåtfull i sin karaktär och menar på att det inte heller är 

nödvändigt att försöka komma fram till varför det är så.  

Man kan se denna designvariant som en svart låda vilket är motsatsen till den konservativa 

som såg som en glaslåda. Här ses istället designern som någon som kan skapa men som inte 

kan eller vill förklara hur man kom fram till sitt resultat. Designprocessen vägleds av 

värderingar och smak där produkten blir bedömd av kvalitet och estetik. Design är här 

relaterad till konst där man menar att skapandet av en produkt inte enbart handlar om 

användbarhet utan lika mycket om kreativitet och estetik (Fällman 2003). 

3.1.3 Pragmatisk 

Den pragmatiska varianten handlar om att vara engagerad i en specifik designsituation. Här 

menar man att design alltid utförs i en specifik situation. Här handlar det om tolkning och 

skapande av mening där designern flera gånger tolkar sin designs effekt i den specifika 
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situationen man befinner sig i. Det är en reflekterande konversation med materialen i design 

situationen. Detta betyder att man arbetar med det som är tillgängligt i den specifika 

situationen.  

Man ser på designsituationen som den är i den specifika situation man befinner sig i. En 

värld som redan är fylld med människor och artefakter som har en egen historia, identitet, mål 

och planer. I denna variant menar man att problemet är unikt beroende på den situation man 

befinner sig i. Vad som finns till hands i denna situation är det man har att arbeta med. Man 

utgår ifrån de verktyg och material som finns i den specifika situationen och behandlar dem 

på ett abstrakt sätt för att försöka omdefiniera deras roll genom att föra en dialog med dem.  

Den slutliga produkten blir sedan ett resultat av den dialog man fört med omgivningen.  

Designprocessen ses som en reflektiv konversation. Designern kan här ses som ett 

självorganiseringssystem med konstruktiv och reflekterande färdigheter (Fällman 2003). 

3.2 Skisser 

För att lättare förstå designens natur blir det nödvändigt att se närmare på något som utförs i 

all design nämligen skisser. Fällman menar att man kan kalla det för en arketypisk aktivitet 

inom design. Han ser inte på skissning som enbart ett användbart verktyg, teknik eller en 

färdighet som designern har utan hellre ett sätt att se på hur designern tänker. Fällman menar 

att man hellre bör se design som en dialog istället för en strikt transparent process (Fällman 

2003).  

3.2.1 Skissning som designtänkande 

Inom designområden som arkitektur och industridesign har skissning länge blivit känd som en 

professionell kompetens. Den traditionella synen på skissning är att se det som ett sätt att 

kunna ge utryck för designerns tankar. Skissningen blir sedan användbar då visionen kan 

förflyttas från designerns tankar till en fysisk artefakt. I denna syn fungerar skissning som en 

teknik eller verktyg som är användbart för kommunikation mellan designers och kunder. 

Fällman menar dock att design är mer viktigt än så och bör inte endast ses som ett verktyg 

för kommunikation. Skissning är ett sätt för designers att tackla problem med och bekanta sig 

med materialen som de har att arbeta med. Det är viktigt att förstå att det inte enbart handlar 

om att designern ska kunna ge utryck för sina tankar utan även kunna analysera skissen för att 

kunna förklara den eller omformulera den. Skissning handlar alltså både om att ge utryck för 

sina idéer samt kunna tolka dem. Detta gör skissning användbart genom att man kan jämföra 

olika skisser för att sedan experimentera med relationen mellan dem för att skapa en större 

helhet. Skissning är alltså en process som hellre fungerar som en undersökning istället för att 

bara kunna ge utryck för idéer. 

Fällman menar på att skissning används mycket inom HCI också men är vanligt försummat 

och lite diskuterat. Detta menar han kan bero på att skissning inom HCI skiljer sig från andra 

designområden eftersom att man måste ta itu med frågor som interaktivitet, gripbarhet, ljud 

och haptik. Han menar att dessa kan vara svåra att fånga med bara papper och penna och 

därför brukar skissning inom HCI hellre ses som prototyper vilket medför olika tekniker och 

verktyg. Inom HCI är det mer vanligt att man använder sig av pappkartong eller datorprogram 

för att visualisera sina tankar. En väl argumenterad faktor till varför skissning är ett så 

framgångsrikt är just att det endast krävs en penna och papper. Det krävs väldigt lite i både 

teknisk support samt från omgivningen (Fällman 2003).  
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3.3 Designtillämpning 

I Wolf m.fl. tar man upp fyra designkvaliteter där vi valt att ta med tre. De är 

designbedömning, skapandet av designartefakten och designkritik (Wolf m.fl. 2006). Den 

punkten vi valt att ta bort handlar om design som icke-linjär process vilket vi närmare 

beskriver senare. 

3.3.1 Designbedömning 

Traditionellt använder man sig av kvalitativa och kvantitativa tekniker inom HCI för att förstå 

problemet i sin kontext. Där menar man att tolkning av väl grundad data kan fungera som bas 

i design. Då inte ett designbeslut kan grunda sig empirsikt får det dålig trovärdighet. Detta är 

ett problem inom kreativ design då man grundar designen på användaren istället för att 

etablera vetenskaplig trovärdighet. Inom kreativ design försöker man skapa en målmedveten 

förändring och mening. Wolf m.fl. menar på att skapandet av artefakter är väsentligt för 

designtolkning, bedömning och utforskning. Man menar inte här att bedömningen ska vara 

dömande utan till för att värdesätta och göra beslut enligt objektet i dess natur. Bedömningen 

ska inte vara dömande på så sätt att det bromsar vidareutveckling utan snarare en inspiration 

för vidare beslut. För att beskriva processen bakom designbedömning tar de upp två olika 

aspekter. Den första är omedvetna designbedömningar och det andra är medvetna 

designbedömningar.  

De tar upp två typer av omedveten designbedömning där den första identifierar vem eller 

vad designen är riktad till. Denna bedömning resulterar sedan i kriterier som ska 

överensstämma med användarna. Den andra handlar om beslut som utförs automatiskt utifrån 

erfarenhet.  

Den medvetna bedömningen kräver en mer medveten och aktiv relation med 

designsituationen. Här tar man upp navigering, utformning, sammansätting och utseende. 

Navigeringsbedömning syftar inte på navigering i form av interface eller hemsidor. Istället 

menar de att det hellre kan liknas vid navigationen av en båt som justerar kursen baserat på 

väder och hinder som kommer i dess väg. Designern ändrar kurs efter att nya problem eller 

begränsningar uppstår.  

Utformningsbedömning baseras på utformningen av artefakten. Här försöker man definiera 

potentiella resultat. Här föreslår man snarare problem att utforska än att försöka lösa ett 

föreskrivet problem. Man använder sig av skisser för att forma problem och söka efter nya 

problem. 

Den mest avgörande bedömningen i designprocessen är sammansättningen. Här tar man 

hänsyn till estetik, etik och logik. Detta ger designern möjlighet att skapa relation mellan flera 

element för att skapa en helhet. 

Utseendebedömning är troligtvis den lättaste och mest uppskattade och snabbaste att utföra 

enligt Wolf m.fl. samtidigt menar de att det är komplext och innehåller flera delar. Det 

innefattar stil och karaktär så som form, naturtrogenhet, och förträfflighet. God 

utseendebedömning är oftast ett resultat av bra designträning (Wolf m.fl. 2006). 

3.3.2 Skapandet av designartefakten 

Under en designprocess är det viktigt att producera designartefakter. Designartefakter kan 

vara skisser, kollage, digitala prototyper eller något som visualiserar olika typer av 

designidéer.  
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Dessa artefakter fyller två grundfunktioner, att främja vidare designaktivitet och för att 

kommunicera idéer. För att främja vidare design aktivitet kan artefakterna föreslå andra 

alternativ och sätt att se på saker eller förtydliga en situation. Artefakterna medför även ett 

sätt att visualisera koncept eller idéer för andra som de sedan kan bygga vidare på. Den här 

typen av artefakter kan även ligga till grund för ett gemensamt språk att förhålla sig till i 

oklara situationer och skapa en plattform för delad kreativitet (Wolf m.fl. 2006). 

3.3.3 Designkritik 

Med den här punkten menar författarna att designern får kritik på sin design. Det fungerar 

som en typ av reflektion och utvärdering. För att få kritik presenterar en designer sitt problem 

och olika designbeslut han eller hon har tagit för en panel av experter. Även potentiella 

användare eller intressenter kan närvara. Under diskussionen kommer man fram till 

effektiviteten på processen och designrationaliteten som använts för att nå resultatet (Wolf 

m.fl. 2006). 

3.4 Komplexa problem 

Komplexa problem är sådana problem som inte har en given lösning och där olika krav och 

ideal motsätter sig varandra. Löwgren och Stolterman beskriver detta som ett dilemma. De 

menar att dilemman skiljer sig från problem på så sätt att de inte har en given lösning. I ett 

dilemma måste man välja mellan flera olika vägar som alla är bristfälliga (Löwgren och 

Stolterman 2004).  

Zimmerman m.fl. beskriver liknande problem som ett ”Wicked Problem”. De menar ett 

problem där intressenternas perspektiv står i motsättning till varandra och därför kan 

problemet inte beskrivas på ett korrekt sätt. Detta gör att man inte kan lösa problemet med 

hjälp av traditionella vetenskapliga metoder (Zimmerman m.fl. 2007). 

3.5 Designprocessen 

Löwgren och Stolterman menar att designprocessen börjar redan när designern hamnar i den 

omgivning där man ska arbeta eller att man förses med en uppgift. De menar att designandet 

av själva designprocessen även är en del i designarbetet och att det redan här startar. Att 

designa designprocessen anser de på många sätt vara den viktigaste delen där man tittar på 

behov, vilken kompetens som krävs och liknande aspekter.  

För att beskriva designprocessen belyser Löwgren och Stolterman processens 

karaktäristiska drag där man hoppar mellan detalj och helhet och från abstrakt till konkret. 

Detta skriver de kan ibland upplevas som jobbigt och som ett tecken på att man inte lyckats 

skapa en bra designprocess. Men de menar på att detta snarare är nödvändigt och naturligt i 

allt designarbete och att det är bättre att acceptera det och försöka hantera detta istället för att 

gömma det bakom en modell som är logisk.  

Utifrån dessa drag gör Löwgren och Stolterman en modell för att skilja på tre 

abstraktionsnivåer i designarbetet. Dessa är vision, operativ bild, och specifikation. 
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Vision är något som uppstår och formas i början när designern sätter sig in i 

designsituationen. De menar på att visionen inte är en fullständig lösning eller en färdig 

design utan snarare en första organiserande princip som hjälper designern att förstå 

designsituationen. Visionen är till en början mycket diffus och menar på att detta både kan 

vara ett problem men samtidigt en styrka. Genom att visionens karaktär kan vara diffus, 

detaljerad, abstrakt och konkret gör det att designern kan arbeta i komplexa situationer. 

Visionens många olika idéer kan ge en första föreställning om den tänka designen.  

Nästa nivå är operativ bild som är en första konkretisering av visionen. Till en början är 

även den operativa bilden diffus, där man beskriver visionen med hjälp av enkla skisser och 

metaforer. Den operativa bilden blir med tiden mer detaljrik och ger en stabil grund till det 

fortsatta arbetet. De menar att deras syn på designprocessen driver fram eller kräver kreativitet 

i motsats till andra modeller där kreativitet ses som utgångspunkt i designprocessen. De 

menar att istället för att vänta på en kreativ tanke för att få reda på vad man ska göra ska man 

snarare kasta sig in i designsituationen med öppet sinne. Utifrån det kommer man få en första 

vision som sedan vidareutvecklas till en operativ bild.  

Allt eftersom den operativa bilden förändras genom tillägg av nya detaljer kommer även 

visionen att förändras. I och med att den operativa bilden förfinas övergår den tillslut till en 

specifikation för den slutliga produkten då den anses som tillräckligt genomarbetad. Eftersom 

att dessa tre nivåer har olika karaktär och är beroende av varandra fungerar samspelet mellan 

dessa som en drivkraft till nya idéer. I och med att nya problem kan uppstå då man skapar 

artefakten utifrån den specifikation man skapat fortgår designarbetet där visionen och 

operativa bilden påverkas. Löwgren och Stolterman menar att designprocessen är dynamisk 

där man hela tiden hoppar mellan dessa tre abstraktionsnivåer för att tillslut nå den slutliga 

produkten ( Löwgren och Stolterman 2004). 

3.6 Designförmåga 

Att skapa och forma inom ett visst område kräver kunskap och skicklighet inom området. En 

möbelsnickare behöver exmpelvis ha kunskap gällande de träsorter han jobbar med och 

skicklighet att använda de verktyg han har tillgång till. Samma sak gäller för en grafisk 

designer eller en kock som utformar en meny. Det som dessa exempel har gemensamt är alla 

har en designförmåga. Vad utmärker en designförmåga? 



Institutionen för informatik 2009-06-09 

Emil Naili Daniel Lindström 

 

För att beskriva vad designförmåga är börjar Löwgren och Stolterman med att definiera 

design på följande vis. 

 

”Med interaktionsdesign menar vi den process som ordnas inom begränsade resursramar 

för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade egenskaperna (strukturella, 

funktionella, etiska och estetiska) hos en digital artefakt för en eller flera uppdragsgivare.”  

( Löwgren och Stolterman 2004 s59). 

 

De menar att definitionen går att omformulera i form av olika förmågor en designer bör ha. 

För att skapa och forma krävs en kreativ och analytisk designförmåga. En kritisk 

bedömningsförmåga krävs för att fastställa. Att arbeta med en uppdragsgivare kräver 

rationalitet och kommunikationsförmåga. Kunnande om teknik krävs för design av 

strukturella egenskaper. För design av funktionella egenskaper krävs kunnande om 

användning. Design av etiska egenskaper kräver kunnande om värden och ideal. Slutligen, 

design av estetiska egenskaper kräver förmåga att gestalta och komponera. Löwgren och 

Stolterman menar vidare att varje person och situation är unik och därför är det inte givet att 

man behöver förbättra samtliga förmågor. Om man redan är noggrann som person ska man 

satsa på att förbättra kreativitet och gestaltning snarare än känsla för kvalitet ( Löwgren och 

Stolterman 2004). 

3.6.1 Designintelligens 

Designintelligens behövs i komplexa situationer där traditionell intelligens är otillräcklig. Det 

kan vara när det bara finns bristfällig information att tillgå gällande den slutgiltiga produkten 

och dess gestaltning. En annan viktig del i designintelligensen är att veta när saker och ting 

passar i ett sammanhang och att kunna bedöma egenskaper och helhet hos designade 

artefakter. Även att kunna identifiera kvalitet i form av struktur, funktion, etik och estetik. 

Designintelligensen handlar också om att ha fantasi för att kunna föreställa sig framtida 

situationer utifrån de situationer som redan existerar. Löwgren och Stolterman menar att en 

repertoar av exempel är en central del i designförmågan. Repertoaren består av liknande 

designideér och format som kan inspirera i olika situationer. 

För att en designer ska kunna förklara en idé för en annan designer eller en uppdragsgivare 

krävs det någon form av externalisering. Detta kan vara genom skisser, bilder eller texter. 

Alltså ett sätt att konkretisera en abstrakt tanke. Skisserna används även för att kommunicera 

med själva designen. För att designen ska kunna kritiseras, utvecklas, detaljeras, revideras och 

utvidgas ( Löwgren och Stolterman 2004). 

3.7 Att utveckla sin designförmåga 

För att utveckla sin designförmåga så handlar det om att skaffa sig en handlingsberedskap. 

Det handlar alltså inte om att hitta det rätta sättet eller en säker metod eftersom varje 

designsituation är unik. Därför kan inte några specifika regler eller metoder appliceras i varje 

situation.  

Löwgren och Stolterman menar att designern med hjälp av intuition ska utveckla sin 

designförmåga. De menar inte intuition för vem som helst, när som helst. Utan snarare en 

intuition liknade den hos en improviserande musiker. För att musikern ska kunna improvisera 

musik krävs en handlingsberedskap. En handlingsberedskap som byggts upp under en längre 

tid som tillåter musikern att lita på den rätta känslan i varje situation. I dessa situationer finns 
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ingen given metod eller specifik riktlinje att gå efter. Löwgren och Stolterman menar att 

designers på samma sätt måste våga lita på den rätta känslan. De presenterar fyra sätt som 

förslag på hur en designer kan utveckla sin designförmåga.  

Det första sättet är känsla för kvalitet. Med det menar de dels en känsla för kvalitet i 

samband med designprocessen och dels en känsla för kvalitet gentemot produkten. För att 

utveckla känslan för kvalitet i samband med designprocessen handlar det om att skaffa sig 

erfarenhet genom att genomgå flera designprocesser. Designern lär sig genom sina misstag 

och kan identifiera olika mönster som kan uppstå under en designprocess och kan då anpassa 

sitt arbetssätt till den specifika situationen. Om man vill utveckla sin kvalitetskänsla gentemot 

produkter handlar det om att studera bra och dåliga exempel på produkter. Detta leder 

designern till insikter som sedan kan omsättas i handling.  

För att utveckla sin kvalitetskänsla förutsätter det även att designern utvecklar ett 

designspråk. Designspråket tar inte bara form i tal, utan även i form av skisser, bilder och 

text. Ett designspråk medför även att designern kan externalisera sina tankar och idéer på ett 

tydligare vis.  

Det tredje sättet för att utveckla sin designförmåga är reflektivt tänkande. Med det menar 

Löwgren och Stolterman att designern ska studera sina egna handlingar. Detta baserar de på 

Donald Schöns begrepp, reflektion-i-handling och reflektion-över-handling. Om man som 

designer ständigt ifrågasätter sitt arbetssätt och reflekterar över det tvingas man argumentera 

för sina grundantaganden. Det leder till att man utvecklar ett språk om sin praktik. Språket 

leder i sin tur att man kan utveckla kvalitetskänslan. 

Det fjärde sättet är retrospektiv reflektion. Med det menar Löwgren och Stolterman att man 

som designer kan studera andra produkter i syftet att analysera vilka tankar och ideal som kan 

ha legat till grund för designens egenskaper. Detta sätt kan aldrig ge några säkra svar gällande 

bakomliggande tankar och ideal. Däremot underlättar den retrospektiva reflektionen för 

utvecklingen av designspråket ( Löwgren och Stolterman 2004). 

4 Projektet 

4.1 Den första visionen 

Arbetet inleddes med brainstorming där olika idéer togs fram. Vi diskuterade sedan för- och 

nackdelar med de olika idéerna.  

Den idé vi slutligen bestämde oss för var att skapa en reklamkampanj för ett fiktivt bilspel där 

fokus skulle ligga på att skapa speltrailers. Reklamkampanjen skulle innehålla en eller flera 

trailers som skulle visas på en hemsida som även skulle skapas. Vi var överrens om att spelet 

skulle ha en svensk anknytning. Tanken var att ett antal bilar skulle skapas och flera 

omgivningar i 3D. Vi ville att spelet skulle kännas stort och komplext där omgivningen och 

bilarna skulle kännas som ett utkast av ett färdigt spel. Trailern skulle spegla spelet på ett 

sådant sätt att det skulle kännas lockande att spela spelet. Därför ansåg vi det vara av stor vikt 

att skapa ett antal olika bilmodeller för att ge en känsla av att spelet var stort med flera 

valmöjligheter. För att göra trailern attraktiv ville vi att spelets miljö och att bilarna skulle 

hålla en hög kvalitet. 
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4.2 Planering 

Planeringen inleddes med att skapa en tidsplan för när olika stadier i produktionen skulle 

anses som färdiga. Detta för att kunna hålla projektet inom den angivna tidsramen för 

projektet, nämligen tio veckor.  

Vi skapade en storyboard för de kameravinklar vi ville ha i det slutliga resultatet. Vi 

hämtade inspiration från andra bilspel såsom Midnight Club L.A (Rockstar games). 

4.3 Modellering 

För att skapa alla 3D-modeller använde vi oss av Autodesk Maya 2009. Modelleringen 

inleddes med att skapa bilmodellerna. Vi valde att skapa flera olika bilmodeller som skulle 

kunna visa på spelets bredd. De bilar som skapades var en Audi s5, BMW M3, Dodge 

Challenger, Chevrolet Camaro, Nissan Skyline och en AC Cobra. Som grund till dessa 

använde vi oss av referensbilder från The-blueprints.com. 

   

Bild 1. Referensbilder för Audi S5 och BMW M3 

I tre av dessa bilar modellerade vi även inredning. Till varje bilmodell skapades även olika 

fälgar för att passa överens med bilens karaktär. En del av fälgarna är skapade efter 

referensbilder och andra är skapade på frihand. 

Därefter började vi modellera omgivningen. Omgivningen skulle bestå av ett visst antal 

hus, vägar, trottoarer, och andra föremål. Vi började med att skapa de hus som befinner sig 

kring Stureplan i Stockholm. Dessa skapade vi utifrån de referensbilder vi kunde finna på 

Internet. En sida som vi använde oss mycket av var gatubildsfunktionen på hitta.se där man 

kan navigera sig fram för att se exempelvis byggnader från olika vinklar. 

http://www.the-blueprints.com/
http://www.hitta.se/gatubild
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Bild 2. Referensbild från hitta.se 

 Där kan man se byggnaderna från flera olika vinklar vilket underlättade modellerandet för 

oss. Vi skapade även de vägar och trottoarer som var nödvändiga. 

När detta var klart skapade vi även andra objekt som skulle bidra till en mer realistisk 

omgivning. Här skapades objekt så som, cyklar, soptunnor, busshållplatser, statyer, bänkar 

och lyktstolpar. 

4.4 Material och texturering 

När all modellering var klar skapade vi material och texturer till alla objekt. Med texturer 

menas de bilder man lägger på objekten för att ge dem olika färger och material. Vi skapade 

alla texturer i Adobe Photoshop CS4.  

  

Bild 3. Byggnad utan textur   Bild 4. Byggnad med textur 

Texturerna skapades så naturtrogna som möjligt för att likna de verkliga husen i så hög grad 

som möjligt. Det resulterade i att husen exempelvis fick olika tegelmaterial. Till vägarna 

skapade vi olika asfalttexturer för att ge en mer realistisk känsla där vägen var olika sliten på 

olika ställen. I dessa texturer skapade vi exempelvis olika övergångsställen så som i den 

verkliga omgivningen. Även trottoarerna fick olika typer av stenmönster som också grundar 

sig på referensbilder. På bilarna skapade vi texturer till exempelvis baklyktor, däck, och 

bromsar. Exempelvis fick baklyktorna en textur som var obligatorisk röd. Vi gav även bilarna 

olika lack som skulle passa bilarnas karaktär där exempelvis Skyline-modellen fick sin 

originalfärg, klassisk grön.  

4.5 Sammansättning 

Vi använde oss av en satellitbild från hitta.se som grund för att kunna placera ut byggnaderna 

med rätt avstånd mellan varandra. För att få rätt skala och förhållande mellan bilar och hus 

använde vi oss av olika referensbilder. Vi placerade ut alla lyktstolpar, bänkar och 

busshållplatser så som de är placerade på referensbilderna. Cyklar och soptunnor placerades 

http://www.hitta.se/gatubild
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även ut i förhållande till referensbilder. Denna sammansättning låg sen till grund för 

animeringen. 

 

   
Bild 5. Referensbild på Stureplan  Bild 6. Renderad bild av modellerna  

4.6 Animering och ljussättning 

I Autodesk Maya 2009 sätter man ut kameror som bestämmer vad av modellerna som ska 

visas. Kamerorna kan sedan animeras för att utföra exempelvis åkningar. Vi skapade ett antal 

kameraåkningar där vi utgick från den storyboard vi skapat i inledningen av projektet.  Även 

bilarna animerades så att hjulens rörelse stämde överens med den sträcka bilen förflyttade sig.  

4.7 Rendering 

För att få ut en videosekvens ur Autodesk Maya 2009 sparas allt i bilder vilket med andra ord 

kallas rendering. Under renderingen räknar programmet bland annat ut hur skuggor ska falla 

och material ska återges. Därför måste man göra en hel del inställningar för att bestämma hur 

ljus, skuggor, material mm ska bete sig. Dessa inställningar påverkar bildens kvalitet men 

också renderingstiden. Därför var vi tvungna att optimera dessa inställningar på så sätt att vi 

kunde erhålla hög kvallitet med relativt låg tidsåtgång. 

4.8 Postproduktion 

I den sista fasen av vår produktion använde vi oss av Adobe After Effects CS4 för att 

färgkorrigera bilderna från renderingen. Ljudläggningen och redigeringen gjorde vi därefter i 

Adobe Premiere CS4. 

4.9 Slutliga tidslinjen 

Under projektets gång visade sig dock visionen vara för stor för den tid som var tillfogad. Vi 

insåg redan tidigt under projektets gång att det skulle bli för mycket för två personer att klara 

av på den utsatta tiden. Det var en stor anledning till att visionen ändrades flera gånger under 

projektets gång. Därför togs beslutet att istället att fokusera mer på kvalitet istället för 

kvantitet. Istället för att skära ner på kvaliteten på produktionen togs ett beslut om att skapa en 

trailer då just detta var huvudsyftet och ansågs som det viktigaste av den första visionen. Då 

vi inte längre hade flera olika trailers att visa tappade hemsidan sitt syfte. Detta gjorde att vi 

valde att inte göra hemsidan vilket också skulle spara oss tid.   

Vi valde att göra en miljö av god kvalitet istället för flera med låg kvalitet. Vi diskuterade 

fram och tillbaka om hur denna miljö skulle se ut och innehålla vilket gjorde att visionen 

förändrades ett flertal gånger under designprocessen. 
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Hur omgivningen skulle se ut och vad den skulle innehålla diskuterades mycket. Frågan 

väcktes då om hur vi på ett bra sätt skulle kunna skapa miljön på ett sådant sätt att det skulle 

synas att det var i Sverige. Efter ett antal olika visioner valde vi tillslut att skapa en del av 

Stockholm eftersom att det är Sveriges huvudstad. Den del av Stockholm som vi valde var 

Stureplan eftersom att det är en välkänd plats. Eftersom att vi fokuserade mycket på en 

igenkännlig svensk miljö lades det mycket tid på att återskapa Stureplan så realistiskt som 

möjligt. Även här diskuterades visionen mycket om vad vi ansåg som de mest väsentliga delar 

i den miljön för bäst igenkänning. Detta gjorde vi genom att granska många olika bilder med 

olika vinklar av Stureplan.  

Under projektet försökte vi följa tidsplanen så gott vi kunde. Då vi inte hade genomgått ett 

3D-projekt av den här storleken förut var det svårt att beräkna tidsåtgången i de olika 

momenten. Modelleringen följde tidsplanen bra men när vi kom till textureringen hade vi 

beräknat alldeles för lite tid då vi stötte på komplikationer vi inte räknat med. Detta 

kompenserades senare då vi kunde spara mycket tid på animeringen.  

I och med att projektet var väldigt dynamisk där vision och operativ bild förändrades med 

tiden så påverkade även detta tidsplaneringen. Den slutliga planeringen såg istället ut på 

följande sätt. 

 
Bild 7. Diagram över tidsplanering och slutlig tidsåtgång 

 

Eftersom grundplaneringen innefattade en sammanställning där det var tänkt att hemsidan 

skulle sättas ihop faller den bort när hemsidan inte längre var aktuell. Därför utfördes 

postproduktionen under den veckan istället. 

5 Diskussion 

Vårt projekt har varit en icke-linjär process med en dynamisk relation mellan vision, operativ 

bild och specifikation. Nedan i diskussionen försöker vi klargöra våra designbeslut i relation 

till de teorier vi tidigare tagit upp. Vi diskuterar även kring teoriernas fördelar och nackdelar 

och försöker även applicera dem på vårt projekt. 

 

5.1 Problem och vision 

Visionen var till en början både vag och bred då vi till en början ville skapa en trailer för ett 

fiktivt bilspel. När idén uppkom ställdes vi som designers inför ett dilemma eller komplext 

problem eftersom att det finns obegränsat antal vägar att gå för att nå den slutliga produkten, 

en trailer för ett fiktivt bilspel. Detta tvingade in oss i en kreativ process då flera olika 
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visioner och idéer för hur detta skulle gå till skulle utformas till en operativ bild. Då visionen 

var vag och diffus gav det oss samtidigt möjligheten att kunna experimentera med olika idéer 

för att sammansätta dessa till den mest adekvata designen. Precis som Löwgren och 

Stolterman tar upp är visionens starkhet just att den är diffus och låser inte upp designern på 

ett förutbestämt spår. 

Vi har även tittat närmare på Fällmans tre olika varianter av design för att fastställa vår 

egen designvariant. Vi inser att man bör se dessa som tre extremer som i en verklig 

designsituation kanske inte renodlat existerar. I vår process ser vi likheter med alla tre 

varianter på olika sätt. Inom den romantiska ser vi likheter på så sätt att vi känt oss fria att 

utrycka oss själva och där den slutliga designen speglar vår personlighet. Trots detta anser vi 

att det inte är en romantisk process på så sätt att allt är oförklarligt och bara handlar om 

designerns behov att utrycka sig och skapa. Vi anser att den romantiska processen inte bör 

existera på sådant sätt eftersom att bara för att man vill kunna känna sig fri att utrycka sin 

konst bör man ändå kunna förklara hur man gått tillväga och hur man har tänkt. Detta tar 

Löwgren och Stolterman upp på ett bra sätt där de menar att man måste kunna rationalisera 

sina designbeslut för att bli förstådd av både andra designers och kunder (Löwgren och 

Stolterman 2004).  

Samtidigt tycker vi inte heller att man ska begränsa sina färdigheter som man gör inom den 

konservativa varianten. Där ses designprocessen som en linjär process där allt följer en viss 

linje med ett klart problem i form av en kravspecifikation. I en designprocess dyker hela tiden 

nya problem upp vilket gör att man måste få ifrågasätta problemet och inte blunda för de nya 

problemen och köra på efter en given plan vilket risken är i den konservativa varianten. Vi 

menar att för att kunna förklara sina beslut och handlingar behöver man inte nödvändigtvis 

arbeta i en linjär process. Det som vi tycker är bra med den konservativa varianten är att den 

ger en form av struktur för att nå dit man vill. Då man oftast har en deadline att följa måste 

exempelvis en tidsplan finnas. Annars kan det bli lätt att fastna i en designprocess utan slut 

som skulle kunna vara fallet i den romantiska varianten. Däremot är det viktigt att designern 

inte behöver följa färdigskrivna mallar eller riktlinjer under själva designen utan tillåts 

spelrum i sin egen designprocess. Eftersom att man bör se varje designsituation som unik. Vi 

menar att denna process ändå kan vara genomskinlig genom att designern grundar sina beslut 

på ett rationellt sätt.  

I den pragmatiska varianten känner vi också igen oss på så sätt att vi arbetat i en specifik 

situation med begränsade resurser och verktyg. Vi menar att alla designsituationer har någon 

form av begränsning av resurser i form av exempelvis tid, kunskap eller verktyg. Denna 

variant tycker vi därför speglar verkligheten på ett bra sätt där man alltid måste ta hänsyn till 

befintliga förhållanden.  

I vårt fall har tiden varit den mest avgörande begränsningen. Även brist på kunskap inom 

vissa områden har gjort att vi tvingats begränsa oss. På grund av bristande kunskap relaterat 

till de verktyg vi använt oss av var vi under flera tillfällen tvungna att omformulera vår 

tidsplan. Detta medförde i sin tur att visionen ändrades för att kunna anpassas till den nya 

situationen. 
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5.2 Operativ bild, specifikation och skisser 

Som Löwgren och Stolterman menar är operativ bild en form av första konkretisering av 

visionen. Till en början är den operativa bilden väldigt diffus och vag. I vårt fall började vi 

med att skapa en enkel modell av omgivningen i spelet. Modellen består av enkla former som 

tillsammans bildar en abstraktion av den tänkta omgivningen.  

 

 
Bild 8. Enkel modell av omgivningen. 

 

Utifrån den kunde vi sedan diskutera och analysera förhållandet mellan byggnader mm för 

att få en klarare bild av rätt proportioner samt helhet. Med tiden blev denna modell mer och 

mer detaljrik och gav en tydligare bild av det vi vill åstadkomma.  

 

 
Bild 9. Modellen tar form. 

 

Modellerna blev också ett sätt för oss som designers att kommunicera mellan varandra, ett 

sätt att få oss på samma våglängd. Det blev även en form av kommunikation med 

designsituationen där vi kunde kritisera och utveckla modellen. Ett konkret exempel på detta 

är att vi kunde jämföra modellen med verkliga bilder. På så sätt kunde vi se skillnader 

proportioner byggnader emellan och avståndsbedömningar. Då vår vision var att skapa en så 

verklighetstrogen miljö som möjligt var denna jämförelse mycket väsentlig. 

Allt eftersom modellen av omgivningen utvecklades ställdes vi inför olika sorters 

kunskapsproblem vilka var väldigt tidskrävande. Då visionen till en början var att skapa flera 

miljöer insåg vi i och med att den operativa bilden utvecklades att det inte skulle vara möjligt 

inom den tidsram vi hade. Här stötte vi på ett nytt dilemma där vi blev tvungna att välja 

mellan att skapa flera miljöer med sämre kvalitet eller en omgivning av god kvalitet. Vi ansåg 

då att trailerns syfte skulle påverkas mindre om vi valde en omgivning med god kvalitet. Det 

är viktigare för ett en speltrailer att vara visuellt attraktivt än att visa upp sin bredd eller djup. 

Den operativa bilden fick sedan mer detaljrikedom och resulterade till slut i en färdig 

specifikation som fick bli grund för den slutliga produktionen. 

 



Institutionen för informatik 2009-06-09 

Emil Naili Daniel Lindström 

 

 
Bild 10. Slutlig modell av omgivningen. 

5.3 Utveckling av vår designförmåga 

Vi anser att vår känsla för kvalitet har utvecklats mest av de förmågor som Löwgren och 

Stolterman tar upp. Kvalitetskänslan gentemot designprocessen har förbättrats eftersom vi 

gjort ett antal misstag som vi kan dra lärdom av. 

I början av designprocessen fastnade vi lätt vid detaljer som inte var avgörande för 

helheten. Det handlar i vårt fall om detaljer som exempelvis modellering av fönster uppe på 

hustak som ändå inte syns i trailern. Detta mönster identifierade vi genom reflektivt tänkande 

och fick erfarenhet utav det. Genom att vi hela tiden reflekterade över det vi utförde kom vi 

till denna insikt. Denna erfarenhet kommer vara värdefull i framtida projekt då liknande 

mönster blir enklare att se. Vi reflekterade även över hela designprocessen på ett kritiskt sätt 

för att kunna få klarhet i saker som skulle kunna göras på ett bättre och enklare sätt i framtida 

projekt. Reflektionen resulterade i insikter gällande tidsramen där vi hade kunnat beräkna och 

bedömt det på ett bättre sätt genom mer noggrann undersökning av designsituationen. 

Vi analyserade även andra trailers av bilspel för att ge oss inspiration samtidigt som det 

hjälpte oss att utveckla vår känsla för kvalitet. Spel som vi tittade närmare på var exempelvis 

Midnight Club L.A. som vi anser vara ett exempel på bra design inom detta område. 

De tidiga modellena som vi gjorde har fungerat som en form av diskussion mellan oss som 

designers. Genom detta har vi utvecklat vårt sätt att kommunicera med varandra. Dessa 

modeller har skapat en gemensam kreativ grund som vi baserat vår designprocess på.  

5.4 Designtillämpning 

Wolf m.fl. tar upp två typer av designbedömning som är medveten och omedveten. 

För att vidare tydliggöra våra designbeslut redogör vi för olika typer av bedömningar vi 

gjort under projektets gång. I och med att vår designförmåga utvecklats har vi under hela 

projektets gång gjort omedvetna beslut. Sådana beslut som vi tagit flera gånger och som då 

blir en form av erfarenhet så att dessa görs per automatik. Exempel på detta är de olika 

arbetsätt vi använt oss av under projektet. Dessa utförs ofta på ett omedvetet sätt då man är 

van att arbeta på ett visst sätt. Detta anser vi dock inte alltid vara en positiv sak då inte alltid 

erfarenheten är korrekt. De kan vara farligt att förlita sig blint på sin erfarenhet, man måste 

kunna vara öppen för nya tillvägagångssätt. 

En form av medveten navigeringsbedömning som vi gjorde var valet av omgivning. Då vi 

ville att spelet skulle utspelas i en svensk miljö stod vi inför flera val av platser. En 

bedömning gjordes då av vilken plats som på bäst sätt kunde representera Sverige i 

förhållande till vår vision. Vi anser att Stureplan är ett lämpligt val för att det är en välkänd 

plats i Sverige. 

En medveten sammansättningsbedömning gjordes då vi valde vilka olika modeller som 

behövdes för att skapa en bra helhet i trailern med exempelvis alla bilar och andra objekt. 
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Vi gjorde även en estetisk bedömning där vi tittade på om vi uppnått vår vision om en 

naturtrogen känsla och om kvaliteten var den vi efterfrågat. 

6 Slutsats 

Genom vårt arbete har vi kommit fram till några slutsatser. Vi försöker här förklara hur vi 

menar att man bör se på kreativ design och hur man bör tackla dess problem. Ett av dessa 

problem är att många menar på att inom kreativ design kan det vara svårt att beskriva och 

motivera sina beslut på ett grundat sätt. Vi anser dock att det är möjligt att kunna beskriva 

sina beslut inom kreativ design genom att lära sig reflektera över det man gör och hur man 

gör det.  

Om man är medveten om sin egen designförmåga kan man även på olika sätt lära sig att 

utveckla den. I vår diskussion ger vi exempel på hur vi genom vårt projekt utvecklat vår 

designförmåga på olika sätt. Vi är medvetna om att det inte är någon föreskriven metod eller 

plan som alltid fungerar utan eftersom varje designsituation är unik måste man lära sig se vad 

som fungerar och när det fungerar. 

Vetenskapliga metoder kan inte angripa komplexa problem eller dilemman då metoderna 

grundar sig i att man har ett tydligt problem som går att beskriva på ett strukturerat sätt. 

Däremot kan kreativ design vara ett alternativ för att tackla den här typen av problem.  

Vi anser därför att inom vetenskapliga områden som HCI bör man vara mer öppen för 

kreativ design som ett sätt att lösa komplexa problem och dilemman. Idag är det lättare att se 

kreativ design som ett obeskrivligt fenomen vilket leder till att man försöker undvika det. Vi 

anser att det går att beskriva besluten inom kreativ design och dess process. Förhoppningsvis 

kan detta arbete vara någon form av grund för vetenskapliga discipliner att använda kreativ 

design för att lösa dilemman i framtiden. Viktigt att poängtera är att vi inte menar att man ska 

byta ut tidigare metoder utan snarare se kreativ design som ett komplement. 

7 Tillkännagivande 

Vi vill tacka Viktor Kaptelinin för en utmärkt insats som handledare under arbetet med den 

här uppsatsen. 
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