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Abstrakt 
 
 
I detta kandidatarbete har relationen mellan det linjära och det icke-linjära i en designprocess 

undersökts. Med Rhizomatik som icke-linjär metodologi och metod var syftet att utmana det 

förutsägbara, linjära i en gränssnittsdesignprocess. I undersökningen utfördes ett kundcase 

där jag med hjälp av en, utifrån tidigare forskning, egendesignad designprocess arbetade fram 

ett gränssnittsdesign-koncept åt en kunds företag. I designprocessens icke-linjära, 

rhizomatiska fas fann jag en intressepunkt i relationen mellan gränssnitt och ytor då de kan 

vara både fysiska och imaginära. Utifrån det kunde möjligheterna med digitala tekniker och 

produktionsmetoder som Augmented Reality, QR-koder och NFC-taggar utforskas. Att 

gestalta och utföra en gränssnittsdesignprocess innehållande både linjärt och icke-linjärt 

designtänkande öppnade upp möjligheter till spännande och oförutsägbara gränssnitt. 
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Abstract 
 
 
In this bachelor thesis, the relationship between the linear and the non-linear in a design 

process has been investigated. With Rhizomatics as a non-linear methodology and method, 

the purpose was to challenge the predictable, linear in an interface design. In the examination, 

a customer case was performed, where I with the help of a, based on previous research, self-

designed process developed an interface design concept for a customer's company. In the 

non-linear, rhizomatic phase of the design process, I found an interest point in the 

relationship between interface and surfaces which can be both physical and imaginary. Based 

on this, the possibilities of digital technologies and production methods like Augmented 

Reality, QR-codes, and NFC-tags could be explored. To design and implement an interface 

design process that includes both linear and non-linear design thinking opened up 

opportunities for exciting and unpredictable interfaces. 
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Bakgrund  
 
Jag har sedan jag började studera medieteknik på Blekinge Tekniska Högskola, valt att 

undersöka vad design är, hur man designar, ska man följa konventionerna i hur man designar 

eller hur kommer man på nya idéer som är “bra”? När man studerar olika webb- och 

reklambyråers hemsidor där de beskriver för potentiella kunder hur de arbetar, står det bl.a. 

“Goda resultat är ingen slump” och “Vårt fokus är att hitta nya vägar och träffa rätt, snarare 

än att vara konventionella eller efterlikna något som redan finns på dagens marknad”. 

Samtidigt listas webbtrender:  

 
“Trender kommer och går, men också något oundvikligt inom webbproduktion där tekniken 

och nya standarder sätts nästan dagligen. Med tanke på det gäller det att man är på tå, att 

man är nyfiken och anammar de trender och tekniker som man tror på över tid. Här listar vi 

vad vi tror är de sex tydligaste webbtrenderna 2018. “ (Compani56, 2018) 

 

Det verkar som om företag vill kommunicera att de jobbar både kreativt och strategiskt och 

att de jobbar för att kunden ska få ett unikt resultat som inte följer konventionen, medan de 

ändå till viss del alltid anammar trender och följer kundens önskemål. Kan man som företag 

helt komma undan från att jobba linjärt med konventioner, normer och andra regler eller 

behövs det? Hur mycket utanför boxen kan man gå och fortfarande uppnå “goda resultat”? 

 

Jag valde att undersöka designprocessen i området gränssnittsdesign dels för att jag har en 

genomgående nyfikenhet inför dessa ovanstående frågor. Jag läste i en tidigare kurs artikeln 

Developing a (Non-linear) Practise of Design Thinking som handlade om problemet med att 

se design som endast en serie av iterationer, men att det tillhör vanligheten inom professionell 

och kommersiell designpraxis. Teal (2010) menade även att de flesta designstudenter också 

har blivit lärda att jobba på det sättet redan i skolor under sin uppväxt, och idag verkar ta till 

en mer eller mindre linjär designprocess. Man har en strävan att få fram “rätt svar”.  

 



 

5 

Detta kände jag även igen på mig själv under hela dessa tre år som jag har studerat på en 

designorienterad utbildning, att när vi blir uppmanade till att tänka själva eller “bara göra 

något” så blir jag och många med mig osäkra på vad som är rätt att börja med, hur resultatet 

kommer att bli, om vi hinner bli färdiga, vad lärarna tycker, osv. Och det är just detta som 

Teal (2010) menar: 

 

“[...] it has infected design practice and education with mechanistic reductivism and a 

general inability to cope effectively with the ambiguities of creativity.” (Teal, 2010) 

 

När jag började leta material om designforskning, processer och metoder fann jag att det 

verkar finnas ett linjärt och ett icke-linjärt läger. Då Teal (2010) ger exempel på att bl.a. 

designstudenter ofta upplever att man får säkrast resultat om man följer en linjär struktur och 

Teal (2010) själv menar att det skapas mer plats för kreativitet genom att använda icke-linjära 

metoder och därmed ger bäst resultat. Med linjärt menar jag något som följer en 

konventionell, rak och förutbestämd linje och med icke-linjärt menar jag tvärtom, något som 

inte följer en viss förutbestämd linje. För att variera orden linjär och icke-linjär och för att se 

dessa ord i flera förklarande perspektiv kommer jag härifrån även att använda ord som 

strukturerad, schematisk och konventionell för linjär och kreativ, öppen och utforskande för 

icke-linjär. 

 

“Inom utbildningsområdet debatteras ständigt vad som egentligen utgör kärnan av 

kompetens inom en profession, och hur den kärnan bäst kan stimuleras och utvecklas.” 

(Löwgren & Stolterman, 2004) 

   

För mig väcktes nyfikenheten om hur man skulle kunna ta det bästa av båda världar; det 

linjära med det icke-linjära, att vara både strukturerad och utanför boxen. 

 
 

Frågeställning 
 
Hur kan man använda en icke-linjär metodologi för att skapa en gränssnittsdesign? 
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Syfte 
Syftet med undersökningen är att utforska hur man kan utmana traditionella, linjära 

designprocesser inom gränssnittsdesign och hitta sätt att samtidigt behålla det kreativa och 

icke-linjära designtänkandet på. Inom kommersiellt designutövande verkar design hanteras 

som en serie av iterationer, med frågor som ska besvaras, där vi vet att resultatet kommer att 

bli “rätt” och levereras i tid. Ändå vill vi att resultatet ska vara innovativt och kreativt. Min 

intention med undersökningen är att gestalta ett verktyg till mig och till andra 

gränssnittsdesigners för att få en mer komplex designprocess innehållande både linjärt och 

icke-linjärt designtänkande. Detta verktyg gestaltas i form av en designprocess inom området 

gränssnittsdesign. 

 
 

 

Tidigare & aktuell forskning 
 
I tidigare & aktuell forskning tas definitionen av design upp, vad designforskning är och vad 

det finns för olika sätt för att forska inom design. Det skapas en förståelse av de olika 

synsätten mellan linjära och icke-linjära designprocesser och hur forskning visar hur det kan 

vara fördelaktigt att blanda linjärt med icke-linjärt i en designprocess. I detta kapitel har jag 

valt att studera gränssnittsdesign, dess metoder och processer genom att bl. a. studera 

branschlitteratur som innehåller grafisk design och information- och interaktionsdesign. Detta 

för att jag finner designprocesserna för respektive område liknande och därmed användbara 

för gränssnittsdesign. Jag har även i viss mån med litteratur inom systemutveckling, då 

författarna riktar sig till både systemutvecklare men även utvecklare och designers med fokus 

på processen, som jag därmed kopplar till min undersökning inom gränssnittsdesign. 

 

 
Forskning om/inom/genom design 
 
Att gå under ytan på de till synes självklara tingen, menar Robin Edman och Sara Ilstedt 

Hjelm, Stiftelsen Svensk Industridesign att designforskning handlar om. Att ställa fler frågor, 

pröva fler sätt, undersöka fler möjligheter och att göra den kunskapen tillgänglig för andra. 

De menar att i en samtid som till största delen består av artefakter och som är uppbyggd kring 
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begreppsparet produktion och konsumtion behövs designforskning(Edman & Ilstedt Hjelm, 

2007). Ian Noble; ledande designforskare och Russel Bestley; grafisk designforskare menar 

att forskning, för många designers, är en nödvändig aktivitet för att utforska hur man bäst 

kommer fram till en meningsfull, effektiv lösning som uppfyller kundens önskemål och krav. 

För andra designers kan designforskning vara mer relaterade till design som en problem-hittar 

aktivitet, en kritisk approach för att förstå världen runt om oss (Bestley & Noble, 2016). 

 
Bestley & Noble (2016) tar upp tre användbara perspektiv för designforskning: 

 

Forskning om design - I forskning om design studerar man designhistoria, influenser, 

modeller och olika tillvägagångssätt. 

Forskning inom design - Forskning inom design är en utforskning av designmetoder, 

visuellt testande och experimenterande. 

Forskning genom design. – I forskning genom design menar Bestley & Noble (2016) att 

man studerar användandet av grafisk design som ett instrument för att utforska ett särskilt 

område som ligger utanför design, och som sådant, menar de att denna modell skulle 

inkludera kartläggning, informationsdesign, och tillvägagångssätt för att visualisera och 

kategorisera information(Bestley & Noble, 2016). 

 
Designforskning är alltså forskning om, inom och genom design. Man kan forska inom 

design för olika syften, från att effektivisera designprocessens gång med nya eller gamla 

metoder till att få fram innovativa idéer till en kund, eller att bara forska i rådande situation 

hos ett företag. Möjligheterna inom designforskning är stora och man vet att det är en viktig 

del för designen. 

 
 
Vad är design? 
 
Innan jag går djupare i den här designforskningen med metoder och processer, behöver jag 

reda ut vad design egentligen är. Jonas Löwgren, professor i interaktionsdesign och Erik 

Stolterman, professor i informatik, har i Design av informationsteknik utformat en slags 

tankebok i hur man kan tänka som interaktionsdesigner när man designar någon form av 

informationsteknik. Deras beskrivning av design är att det handlar om att skapa något nytt 

och inte en problemlösning, de menar att det inte finns något facit om vad som är rätt och fel 

inom design, att det är situationsbaserat utefter varje specifik designsituations motstånd och 
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intentioner. De menar att design av informationsteknik, precis som många andra 

designområden är ett område som kräver etiskt och estetiskt ansvar och ett reflekterande 

perspektiv. (Löwgren & Stolterman, 2004) 

 
All design leder fram till en produkt av någon form. Det kan vara en abstrakt eller en konkret 

artefakt. Det kan vara något litet eller något stort, något viktigt eller oviktigt. Men oavsett sin 

form och konstitution är denna artefakt ett resultat av en medveten handling av en designer. 

(Löwgren & Stolterman, 2004) 

 
Att vi tenderar att tänka på grafisk design som färdiga saker så som logotyper, webbsidor, 

layouts, mm. menar den grafiska designern och författaren Ellen Lupton. Hon lägger till att 

design också är en process av flera frågor som växer fram och som vi försöker hitta lösningar 

på. (Lupton, 2016) Detta bekräftar även Noble & Bestley (2016). 

 
The verb to design literally means to plan something for a specific role, purpose, or effect. As 

a noun, design can be defined as an act of creative reasoning - a process whereby the 

designer balances lateral, original thinking with pragmatic, logical, solution-driven methods. 

(Bestley & Noble, 2016) 

 

Här går de olika forskarna och författarnas uppfattningar om bilden av design samman, och 

de menar att design är en process av där vi skapar något som ska fylla ett specifikt syfte. 

Syftet kan vara att designa en layout, ett konstverk, teknik eller, som Löwgren & Stolterman 

(2004) tar upp, att designa en designprocess.  

 
 
Vi tenderar att sträva efter “rätt” resultat  
 
 
Det finns olika tillvägagångssätt och läror i hur man designar och det är inte ovanligt att man 

både som student och i professionellt utövande av design, ser design som ett problem som ska 

lösas på ett kalkylerat sätt. Randall Teal, docent i arkitektur, beskriver att studenter normalt 

ser lärandet i skolan som om de endast är där för att ta emot och memorera fakta som ges till 

dem. Han säger att denne disciplin av lärande inte engagerar studenter till att skapa för att 

lära sig och därmed inte heller vågar göra fel. (Teal, 2010) Detta, menar Teal (2010), ofta ger 

upphov till att hitta “rätt” svar. Även Bestley & Noble (2016) framhäver att vi ofta är rädda 
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för att göra misstag och därför försöker undvika det så mycket som det går, att vi istället vill 

istället agera logiskt, rationellt och riskfritt. 

 
Normally we are encourage to avoid making mistakes, because they are by definition 

erroneous, valueless, or unhelpful [...] (Bestley & Noble, 2016) 

 
 
Bestley & Noble (2016) beskriver en fallstudie, utförd av Lucy Brown, lärare och designer, 

då Brown hade observerat problem med nya studentdesigners som har växt upp i en linjär 

omedelbarhet där sökmotorer kunde ge dem svar direkt. De hade svårt för kreativa processer, 

då det finns en osäkerhet i vad som kommer ut av det. Icke-linjärt, kreativt utforskande, blir 

därför skrämmande. Bestley & Noble (2016) 
 
Det verkar alltså finnas en stor grupp designers som tycker att det är skrämmande med 

kreativa processer med öppna slut. Men behöver vi kreativa processer eller går det bra att 

hålla oss innanför de säkra murarna? Missar man något om man designar linjärt eller varför 

verkar det vara ett problem? 

 

Linjär design 

Löwgren & Stolterman (2004) menar att de har mött föreställningar inom IT, där man 

försöker kartlägga hela designprocessen och tror att man kan skapa bättre resultat om man 

bara hittar tillräckligt linjär och detaljerad metod och följer strikt, oberoende designern. Ett 

exempel på en linjär modell är vattenfallsmodellen som Bengt Göransson, docent i människa-

datorinteraktion och Jan Gulliksen, docent i MDI beskriver som en stegvis utvecklingsmodell 

som föreslår att, bl a mjukvara, utvecklas i olika sektioner och faser, med milstolpar, 

dokument och granskningar i slutet av varje fas. Dessa faser överlappar inte varandra och 

man kan därför inte påbörja den ena fasen innan fasen innan är avslutad. Kritik som har 

riktats till detta sätt att designa på är att det är svårt att gå tillbaka till ett tidigare steg om man 

har gått vidare till en ny fas (Gulliksen & Göransson, 2002). Löwgren & Stolterman (2004) 

menar att varje designsituation är unik och att en metod aldrig kan kontrollera det 

oförutsägbara i den processen. Att allt inte går att hantera på ett systematiskt och kontrollerat 

sätt bekräftar även Peter Ullmark bl.a. arkitekt och teknologie doktor, och menar att det inte 

täcker designproblemens komplexitet (Ullmark, 2007). 
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Design can reveal the richness of the world. However, this richness gets diluted when design 

is imagined to be merely a series of iterations along a linear path. Unfortunately, such an 

understanding of design is codified in the standard stages of professional design practice: 

‘schematic design’, ‘design development’, ‘construction documents’ and ‘construction 

administration’. (Teal, 2010) 

 

Teal (2010), menar att problemet med att designa på endast ett linjärt, logiskt sätt blir att 

designtänkandet blir en förlängning av gamla vanor. Han menar att när vi endast ser 

designprocessen som linjär och “trädliknande”, engagerar vi oss aktivt i “lika producerar 

lika” och alltså stödjer ett missförhållande som skapas av våra reduktiva förutsättningar. Med 

trädliknande menar man att det rör sig långsamt, centrerat, hierarkiskt och växer från ett 

ensidigt bagage. Att tillämpa det på design resulterar i att ett projekt skulle ha ett förutbestämt 

slut. (Teal, 2010)  
 

Flera forskare här menar att det inte räcker med en linjär, schematisk designprocess för att 

effektivisera och skapa bättre designresultat. Design kan bli något väldigt komplext, men att 

endast designa linjärt och strukturerat tenderar att bli en kopia av någonting som redan är 

skapat och inte uppfylla hela komplexiteten. Det står här klart att designen inte behöver bli 

uppfylld när man endast designar på ett linjärt vis. 

 

Icke-linjär design 

Ett visst risktagande och att omfamna nya metoder menar Bestley & Noble (2016) är 

nödvändigt för att få fram spännande design. 

Risk-taking, attempting radical new methods, and embracing alternative approaches are key 

to the production of original and exciting design […]  

The making of mistakes demonstrates that risks have been taken, that the designer has 

thought laterally, outside of the box, and that the range of implied boundaries that delineate 

standard methods and practices have been bypassed in the pursuit of original and unexpected 

results. Innovative and new design needs to make such mistakes, rather than to rely on 

established conventions and ways of reflecting the world. (Bestley & Noble, 2016) 
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Efter att Brown hade observerat studenters svårigheter med kreativa processer (Se Vi tenderar 

att sträva efter “rätt” resultat) satte hon upp en serie med utforskande övningar istället för 

målinriktade för att uppmuntra de osäkra, (inför kreativa processer) studenterna till att se att 

kreativa och icke-linjära processer kommer leda till potentiella, effektiva lösningar och 

därmed göra dem mer självsäkra. Feedbacken som hon fick av studenterna efter dessa 

workshops var positiva, då de kände att det gav dem säkerhet i att man fick vara vilse istället 

för att hitta praktiska lösningar så fort som möjligt. De märkte att kreativa möjligheter kom 

upp genom dessa obekanta forskningsmetoder. (Bestley & Noble, 2016)  

Ullmark (2007) menar att designers nu har börjat få mer öppna uppdrag, där de ska ta tillvara 

på sin kreativitet och sitt kunnande men att allt dock fortfarande ska göras inom skarpa 

ekonomiska gränser och tidspress. Något som designforskare har uppmärksammat när de har 

studerat designers processer, är att processen inte följer en bestämd väg. Även att något helt 

oväntat ibland har uppstått i skisserna, till följd av att man har sysslat med något helt annat än 

att fokusera på designproblemet, som därmed gav ett nyskapande resultat. Detta är 

nödvändigt för designproblemens komplexitet. (Ullmark, 2007)  

Man behöver alltså våga komma utanför trygghetens zoner för att få fram ny och spännande 

design som inte är förbestämd och förutsägbar. Men det finns även baksidor med för öppna 

och icke-linjära processer. 

“För en designer kan det många gånger upplevas som frustrerande att inte kunna börja med 

ett rent bord, det vill säga en designsituation där inget är givet och där helheten och 

gestaltningen får fritt spelrum. Det är troligen inte en ideal designsituation, utan snarare en 

mardrömssituation för en designer. Det är fel att tro att design blir enklare ju fler 

frihetsgrader designern har. När allt är möjligt och inget är låst får kreativiteten inget att 

arbeta mot eller ta spjärn mot, inget att bygga vidare på eller lägga till. Den fria konstnären 

är troligen den som lever närmast situationen med många frihetsgrader eller kanske till och 

med fullständig frihet. Men vi vet att konstnärer avgränsar sig starkt, t.ex. genom val av 

material och uttrycksformer. Exempel på designerns begränsningar kan vara ekonomiska 

ramar, tidsgränser och mängden resurser som står till processens förfogande.” (Löwgren & 

Stolterman, 2004) 

Här förstår jag att det kan vara till en fördel att våga känna sig vilse i processen för att få ut 

ett nyskapande resultat men att en för öppen process inte heller är positivt då kreativiteten 

inte får något motstånd. Motstånd kan vara val av material, tidspress, ekonomiska ramar och 
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andra önskemål eller begränsningar som bidrar till att man har något att förhålla sig till. Att 

ibland göra något helt annat än att fokusera på designproblemet/situationen kan underlätta för 

att något oväntat ska uppstå. 

 

Att blanda in icke-linjärt till det linjära 

Med förståelsen av att det inte kan vara tillräckligt att endast använda sig av en strukturerad, 

linjär process och heller inte endast en öppen, icke-linjär process, går jag vidare och 

undersöker vad det är som krävs för en mer komplex designsituation. Kan vi kombinera 

kreativt och strukturerat, linjärt och icke-linjärt, intuition och analys med varandra? 

However, experimentation is not a virtue in itself: it usually has to operate within a set of 

precise guidelines [...]” (Bestley & Noble, 2016) 

 

Som Bestley & Noble (2016) framför, behöver ofta ett experimenterande utföras inom en 

uppsättning exakta riktlinjer. Löwgren & Stolterman (2004) menar att den dynamiska 

spänningen mellan kreativitet och analys är en del av designarbetets natur, att man inte är 

antingen analytisk eller kreativ, att man är både och. De förklarar det som att designern fattar 

kreativa beslut på vad som är intressant att analysera och att man på ett fruktbart sätt är 

kreativ genom att man har en förmåga att skilja bra idéer från dåliga, för den specifika 

designsituationen. De menar också att det inte finns några normativa ansatser som kan vara 

tillräckligt komplexa inom design. Det krävs en reflekterande hållning, att använda sitt 

kritiska tänkande för att undersöka, både sin roll som designer och på det man producerar och 

vilka konsekvenser det ger för världen, mm. De vill peka på vikten av att komplettera sitt 

perspektiv, där resultatet inte alltid endast behöver vara artefakten i sig, utan även kunskapen 

som kom ut (Löwgren & Stolterman, 2004). 

Även Teal (2010) menar att man ska integrera linjärt med icke-linjärt för att få en mer 

fullständig och komplex visualisering av designprocessen, vilket han gör genom att vända sig 

till de två filosoferna Deleuze och Guattari´s koncept Rhizomatik, som han menar erbjuder en 

omkalibrering av metoder som över tiden har blivit obalanserade. Han menar också, att 

omfamna det “träd-liknande” mer än rhizomen, alltså det linjära mer än det icke-linjära, är att 

missa hela Deleuze & Guattari poäng. Det är kombinationen som är styrkan. (Teal, 2010)  
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Det är alltså fördelaktigt och nödvändigt att varva kreativt med analytiskt och linjärt med 

icke-linjärt för att få en mer komplex bild över designsituationen. Det krävs även en 

reflekterande hållning till sig själv och sin design för att veta vilka verktyg och 

förhållningssätt man ska använda i olika situationer. 

 
Sammanfattning  

Sammanfattningsvis tar jag från detta kapitel med mig att det är fördelaktigt med både en 

linjär och en icke-linjär designprocess, men också med en reflekterande hållning där man 

funderar över sina val som designer. Rhizomatik har även i detta kapitel introducerats som en 

metodologi för en mer komplex vy över designsituationen, vilket jag nu kommer att gå in på 

närmare i nästa kapitel.  

Metoder 
 
Nästa steg var att designa en designprocess att undersöka, utifrån den forskning jag hade fått 

med mig, och utvärdera på ett kundcase jag skulle utföra. Hur jag skulle genomföra 

designprocessen, vilka metoder och metodologier som skulle användas behövdes studeras 

och bestämmas, vilket var nästa steg. Här presenteras mitt val av de metodologier och 

metoder som har använts för att genomföra designprocessen. Jag presenterar forskning inom 

design, olika aktivitetsorienterade begrepp/förhållningsramar som jag har använt mig av, 

metoden Varför-varför-varför och metodologin Rhizomatik. 

 

Forskning inom design 

Som jag tidigare tog upp (se tidigare & aktuell forskning) är designforskning en slags kritisk 

undersökning med ett sökande som kan vara både för att få fram ny fakta och information, 

men även ett samlande av data för att utvärdera och skapa designförslag. Forskning inom 

design är ett utforskande av designmetoder och ett visuellt testande (Bestley & Noble, 2016). 

För min undersökning var detta viktigt då jag ville ta reda på hur man kunde använda 

Rhizomatik i en linjär designprocess och även skapa ett verktyg/ en designprocess, vilket jag 

anser att jag inte kan göra om jag inte utforskar och testar metoderna. 
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Rhizomatik 
 
Rhizomatik är ett koncept på en icke-linjär syn på kunskap utvecklat av den franske filosofen 

Gilles Deleuze och den franske psykoanalytikern Félix Guattari. Konceptet är inspirerat av 

begreppet “rhizom” vilket är rotsystemet för vissa växter. Det som kännetecknar en rhizom 

och därför också kännetecknar Deleuze & Guattari’s, (1987) koncept är bl a:  

 
1. Kopplingsförmåga – Varje punkt av en rhizom kan kopplas till vad som helst. 

2. Heterogenitet – Hör ihop med kopplingsförmåga, och kan länka samman 

olika delar av helt olika slag med varandra. 

3. Multiplicitet – En helhet som förlorar sitt värde om man skiljer de olika 

delarnas egenskaper var för sig. 

4. Icke-betecknande brott – En rhizom kan gå sönder eller splittras på en viss 

plats, men kommer att börja växa på en av sina gamla eller på nya banor igen 

med ny kraft. 

5. Kartografi – En rhizom är inte mottaglig för någon strukturell modell, har 

ingen början eller slut. Alla punkter kan vara start- eller slutpunkter. En 

rhizom är som en karta och inte en spårning, då en karta har flera ingångar till 

skillnad från spårningen, som alltid kommer tillbaka till “samma”. 

6. Dekalkomani – En experimentell hållning till omvärlden. Ett rhizomatiskt 

nätverk försöker alltid hitta framkomliga vägar att sträcka sig framåt på i sin 

utveckling och förhåller sig alltid till sin omvärld.  

Motsatsen till rhizom menar Deleuze & Guattari’s (1987) är strukturen av rot-träd-systemet 

som är organiserad, hierarkisk och kartlägger samband för en strävan efter ett givet mål. 

Deleuze & Guattari (1987) 

 
A rhizome has no beginning or end; it is always in the middle, between things, interbeing, 

intermezzo. The tree is filiation, but the rhizome is alliance, uniquely alliance. The tree 

imposes the verb "to be" but the fabric of the rhizome is the conjunction, "and ... and ... 

and…”. (Deleuze & Guattari, 1987)  

 
  
Rhizomatiken är alltså en utforskande, ohierarkisk, icke-linjär metodologi som har flera olika 

användningsområden. Ett område är i lärande syfte för designstudenter, där Teal (2010) har 
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använt Rhizomatik för att utforska sätt att komplettera linjära sätt att designa på. Orsaken till 

det var att han observerade studenters lärande som trädliknande. En trädliknande syn på 

designen är begränsande eftersom den, som ett träd, är långsam i sin rörelse, centrerad, 

hierarkisk och växer från ett ensidigt "bagage". På detta sätt menar han att designtänkandet 

bara blir en förlängning av gamla vanor. Han tror istället att vi bör sträva efter att öka arbetet 

med de icke-linjära kapaciteterna som finns, vilket han gjorde med hjälp av Gilles Deleuze 

och Felix Guttari's "rhizom". Teal (2010) menar att rhizomen gör så att vi integrerar linjärt 

med icke-linjärt, vilket ger en större komplexitet när vi praktiserar design. (Teal, 2010) 

 
I en fyraårig designstudio bad han eleverna om att “designa rhizomatiskt” när de skulle delta i 

en tävling där deltagarna uppmanades att skapa ett uttryck för sin personliga filosofi om vad 

fängelse är eller borde vara. Studenterna fick börja processen med att läsa en bok som 

beskrev fängelsesystemets problematik som för de flesta studenter var helt obekant och 

gjorde så att de helt fick pröva om sina synpunkter på brott och straff. Ur ett pedagogiskt 

perspektiv fann han elevernas svårigheter att vara extremt användbar eftersom det var detta 

hindret som tvingade studenterna att omvärdera sitt sätt att arbeta. Även att studenterna inte 

kunde lösa fängelseproblematiken så förstod de nu att en sådan komplex problematik inte kan 

lösas genom att stå utanför och blicka in, att man istället måste “bli mer rhizomatisk”, vilket 

han beskriver som att man gör mer och analyserar mindre. Den huvudsakliga drivkraften i 

denna undersökning blev att driva studenterna att göra saker. De skulle inte fråga vad, hur 

eller varför, utan snarare att säga "ja" och göra någonting som svar. Han anser att det är det 

"jaet" som gör att rhizomen kan sprida sig. (Teal, 2010) 

 
 
Aktivitetsorienterade begrepp  
 
För att sätta upp en uppsättning linjer att förhålla mig till och även för att se i vilken fas av 

den kommande designprocessen som var lämplig att använda mig av Rhizomatik som metod 

respektive metodologi, studerade jag Löwgren & Stoltermans (2004) aktivitetsorienterade 

begrepp; undersökning, utforskning, komposition och värdering. Undersökning handlar om 

att i början av en designprocess se den nuvarande situationen och vad som behöver förändras 

och här ger de bl.a. förslag på metoden Varför-varför-varför? som hjälp i 

undersökningsprocessen. I utforskning fokuserar man på att leta efter och hitta möjliga 

lösningar med hjälp av metoder som framtidsverkstad, brainstorming, mm. Komposition 

syftar till att skissa och skapa en helhet av alla existerande och nya delar och de ger förslag på 
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Funktionsanalys och diverse gestaltningstekniker som metod. Värdering handlar om att 

värdera ett designförslag, komposition, specifikation, då de pratar om bl.a. 

användbarhetstestning och designerns egen avgränsningsförmåga. (Löwgren & Stolterman, 

2004) 

 

Varför - varför - varför? 

Denna metod rekommenderar Löwgren & Stolterman (2004) att man lämpligen använder i 

undersökningsfasen för att behålla ett brett perspektiv genom undersökningen. Metoden 

innebär att man genom en rad varför-frågor ifrågasätter uppfattningen av det uttalade 

problemet i designsituationen och på så sätt få fram ett samband av det verkliga behovet. 

(Löwgren & Stolterman, 2004) Detta var viktigt i min process då jag inte ville ha endast en 

linjär process där man från början kunde förutse resultatet. Jag ville ha ett brett perspektiv 

och många möjligheter genom designprocessen, då denna metod fungerade som ett verktyg 

för just det. 

 
 
Produktionsmetoder 
 
Augmented Reality (AR), QR-koder och NFC-taggar är digitala tekniker och 

produktionsmetoder som frammanar samspelet mellan fysiska och webbaserade gränssnitt.  

 
Med AR kan man t.ex. förstärka en fysisk bild genom att lägga på ett lager av interaktiv 

media på och på så sätt erbjuda användaren ett innovativt sätt att utforska innehållet mer 

utförligt och interaktivt. För att som användare kunna uppleva detta, krävs det att du har en 

app på din mobiltelefon som stödjer det (Förstärkt verklighet, u.å.). Detta krävs även när man 

använder sig av QR-kod, som är en slags streckkod man scannar med hjälp av bl a en 

mobiltelefon app. I denna kod kan man välja om man vill att den som scannar in koden ska få 

upp ett telefonnummer, kunna skicka ett sms eller få upp en länk till en specifik webbsida 

(http://www.skapaqrkod.se). I användandet av NFC-taggar behöver användaren dock ingen 

app för att information ska kunna kommuniceras till din telefon. Det räcker med att du som 

användare har en telefon med NFC-funktion på. NFC-tagg är en tagg som t ex kan ha formen 

av klistermärke, där man genom att föra mobilen nära taggen får upp olika alternativ och val. 

Det finns många funktioner som man kan programmera in på en tagg, bl a länkar till 

webbsidor, aktivering av wifi, alarm, tillgång till telefon nr, mm (M3, 2017).  
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Sammanfattning 

Dessa metodologier, aktivitetsorienterade begrepp och produktionsmetoder har jag 

sammanfattningsvis knutit samman och placerat ihop så att de tillsammans bildar en 

komplexitet i designprocessen som sedan skulle utföras.  

 

Designprocess 
 
Nästa steg var att skapa och undersöka en designprocess bestående av en variation mellan 

linjärt och icke-linjärt designtänkande, i utförandet av ett kundcase. Kundcaset skulle 

innebära att jag skulle arbeta mig fram till ett konceptförslag på en gränssnittsdesign för 

kundens varumärke. I denna del beskriver jag min designprocess med fokus på den 

gestaltande delen av undersökningen. I designprocessen förekommer ett urval fotografier 

tagna av mig, för att se alla fotografier som tagits under processens gång, se Övrig bilaga. 

 

Min gestaltning går i två lager då jag utgår ifrån och svarar på min frågeställning i hur man 

kan använda en icke-linjär metodologi för att skapa en gränssnittsdesign, då jag gestaltar en 

designprocess. Men också resultatet av kundcaset, där jag kommer fram till och gestaltar ett 

koncept på en gränssnittsdesign åt min kund. De båda hänger ihop, då kundcasets resultat är 

avgörande för utvärderingen till min slutliga designprocess-gestaltning. Orsaken till att jag 

ville jobba med ett kundcase var dels för att jag behövde ett sätt att utvärdera den 

designprocess jag skulle designa, men också för att jag tidigare skrev om kommersiell design 

och ifrågasatte hur mycket utanför boxen man som företag kan designa och fortfarande uppnå 

“goda resultat” (Se bakgrund). Detta ansåg jag mig lättare kunna bedöma om jag hade 

tillgång till kundens krav, eventuella begränsningar och feedback.  

 
 
 
Design av designprocessen 
 
Forskning inom design är hela grunden för designprocess-delen då det är ett utforskande och 

samtidigt ett visuellt testande av designmetoder som jag gör i designprocessen. En stor och 

viktig del av min undersökning, som jag huvudsakligen har forskat i, är metodologin 
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Rhizomatik som ska spegla det icke-linjära, utforskande och kreativa i min designprocess. 

Detta var viktigt för att kunna undersöka och få svar på frågeställningen. 

 
I tidigare forskning visade det sig vara fördelaktigt att blanda linjärt med icke-linjärt 

designtänkande i en designprocess, och därför var det vad jag prövade att jobba utefter i mitt 

kundcase. Då Rhizomatik är en öppen och ohierarkisk metodologi, bestämde jag mig för att 

använda den som en icke-linjär metodologisk lära som genomsyrar hela designprocessen, 

men också som metod i en del av processen. I tidigare forskning pratade bl a Löwgren & 

Stolterman, (2004) om att när allt är möjligt och öppet får kreativiteten inget motstånd att 

bygga vidare på och ta spjärn mot. Därför bestämde jag mig för att börja med att sätta upp en 

linjäritet och struktur som skulle komplementera det öppna, rhizomatiska i designprocessen. 

Till det tog jag hjälp av Löwgren & Stoltermans, (2004) aktivitetsorienterade begrepp; 

undersökning, utforskning, komposition och värdering. I undersökningsdelen var min tanke 

att jag skulle ta reda på vad kunden hade för behov och önskemål och där skulle jag använda 

mig av metoden Varför-varför-varför? för att få fram vad det basala som kunden önskade var.  

 
I utforskningsdelen såg jag det mest naturligt att använda Rhizomatik mer intensivt som en 

metod för att utforska möjligheter till kreativ och oförutsägbar design. I kompositiondelen 

skulle jag göra skisser eller någon typ av prototyp. I värderingsdelen ville jag på något sätt 

värdera om jag ska gå vidare med skissen/prototypen. Sedan skulle en konstruktionsfas 

komma, där jag i tidigare fasen hade bestämt vad som skulle gestaltas i denna fas. Jag tänkte 

att även att jag satte upp denna linjäritet och struktur, skulle hela processen vara dynamisk 

och alla delar skulle arbetas parallellt med varandra. Detta upplägg arbetades fram som en 

egen designprocess av designprocessen, då jag samlade in så mycket intryck och information 

som möjligt från tidigare forskning och utarbetade och avgränsade sedan denna kombination 

av linjära och icke-linjära delar i en designprocess för att kunna undersöka och få svar på min 

frågeställning (Se Frågeställning). 

 
Jag satte ihop och gjorde en bild av hur min designprocess skulle vara (se figur 1) och en 

tidsplan till hela designprocessen, men även över alla resterande delar av kandidatarbetet, så 

att jag skulle veta hur mycket tid jag kunde avsätta till varje moment (se figur 2). I figur 1 står 

Rhizomatik även inom parentes i nedre delen av bilden, då jag menar att denna metodologi 

ska genomsyra hela processen. Jag avsatte en vecka vardera till undersökning och utforskning 
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och en vecka tillsammans för komposition och värdering, för att skissa fram ett förslag till 

kunden och för att hon skulle kunna ge feedback.  

 
  

           
 
Figur 1. Design av designprocess.                            Figur 2. Tidsplan. 
 
 
 

Undersökningsfasen 

Som kund valde jag Sandra Persson1, bosatt i Karlskrona och som skulle starta upp sitt 

företag Hälsozonen Karlskrona, och utföra zonterapi på kunder. Jag tänkte att det kunde vara 

ett bra företag att använda, då hon var en ny företagare som jag anade skulle komma att ha 

flera förhållnings- och synsätt att komma med som jag inte själv kunde bidra med till min 

undersökning. För att påbörja undersökningsfasen i designprocessen träffades vi hemma hos 

henne i Karlskrona och vid matbordet med varsin kopp te, ställde jag de frågor som jag hade 

förberett. Jag hade inte förberett varje fråga i sig, mer vad det var jag ville få fram. Det jag 

ville få fram nu var så mycket information om vad som finns för önskemål och krav, alltså 

                                                
1 Sandra Persson har gett tillstånd till att använda hennes namn och företag i denna text. 
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det rådande designsituationen, såväl som om företaget i sig, som möjligt, då det är här som 

jag nu sätter upp ytterligare en linjäritet och ramar att förhålla mig till, som komplement och 

motstånd till det icke-linjära och kreativa i designprocessen.  

Rådande designsituation var att min kund (Sandra Persson) ville ha hjälp med att designa ett 

koncept för sitt blivande varumärke. Hon ville ha ett slags upplägg i hur man kan nå ut till 

hennes målgrupp, som hon menar är i princip alla; friska personer som vill förebygga 

sjukdomar, personer med obalanser, fysiska eller psykiska åkommor, unga som gamla. 

Zonterapi, sa kunden, innebar att man använde fötterna som en slags karta för att lokalisera 

var i kroppen som eventuella blockeringar sitter. Exempel på symptom av obalanser man 

kunde ha var nedstämdhet, trötthet, muskel- och hudproblem, mm. När det gällde hur hon 

ville marknadsföra sig kom hon själv att tänka på hemsida och logotyp och att varumärket 

skulle signalera välmående, hälsa och friskvård. Hemsidan skulle vara enkel att använda för 

alla målgrupper. Vad det gällde den äldre målgruppen som eventuellt inte gick in på 

hemsidan, kunde hon tänka sig att annonsera i tidningar eller liknande. Jag sammanställde 

resultatet av den rådande designsituationen i Figur 3: 

 

 

 Figur 3. Designsituation av Hälsozonen Karlskrona. 
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När jag hade fått en bild av vad kunden hade för företag och önskemål, tog jag metoden 

Varför-varför-varför? som verktyg för att skapa en öppenhet och förståelse för vad det var 

som kunden egentligen sa att hon ville ha. Tanken var här att bortse från orden och 

artefakterna som hon sa att hon behövde och mer hitta något samband som länkade ihop 

hemsida, logotyp, varumärke, mm. Vad är det egentligen hon behöver och önskar? Jag 

sammanställde frågor och svar i figur 4. 

 

Figur 4. Varför-varför-varför? 

 

Som man ser på Figur 4 var det inte många frågor som behövdes för att jag som designer 

kunde hitta ett samband. Som Löwgren & Stolterman (2014) menar, är det upp till varje 

designers förmåga att hitta samband, vägar att gå och alternativ att välja bort. De menar att 

det inte finns någon metod som kan göra de designvalen åt en designer och valen kan bli 

olika beroende på designern och på att varje designsituation är unik och därmed även valen. 

Det som jag hörde av vad det var som kunde önskade blev: 

- Nå ut till alla kunder/målgrupp. 

- Minska steget mellan kund och företag. 
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- Igenkänning av företag. 

- Enkelt steg att se vad företaget erbjuder/ eventuellt kunna boka tid. 

Detta kunde jag reducera ner ännu mer och fick som slutsats ned till en mening: 

Kunden önskar ett slags skyltfönster med insyn och lättillgänglighet till företaget för hela 

målgruppen. 

Nu gjorde jag en sammanställning i form av ytterligare en bild av vad det var för ramar, 

motstånd och ord som jag hade att förhålla mig till och ta hjälp av i min designprocess (Figur 

5.). 

 

 

Figur 5. Ramar att förhålla sig till. 

 

Utforskningsfasen 

Nästa fas av designprocessen var utforskningsfasen. I utforskningsfasen skulle jag använda 

mig av Rhizomatik som metod. När jag i utforskningsfasen pratar om Rhizomatik som 

metod, menar jag att jag ska använda det som ett mer hands-on, experimenterande verktyg. 

Rhizomatik har jag tolkat som ett experimenterande där man försöker hitta framkomliga 
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vägar att förhålla sig efter och tvinga sig framåt även när det verkar omöjligt. Det finns ingen 

början och inget slut, det finns bara flera olika möjliga ingångar, vilket även betyder att det 

inte finns några rätta svar. Jag ser det som att man inte ska ifrågasätta varför och hur utan 

istället testa och se vart det leder. 

Det är i denna fas som det icke-linjära kommer in på riktigt, då jag skulle försöka jobba ifrån 

det givna och uppenbara med hjälp av Rhizomatik som en icke-linjär metod. Jag skulle alltså 

inte sträva efter ett givet mål, utan mer bara experimentera och testa så mycket som möjligt i 

mitt utforskande och testa vägar som jag i en linjär process inte annars hade gjort. Jag ville 

här också försöka att ha en förståelse för att det inte fanns några “rätta svar”, och mer se det 

som förslag eller alternativa lösningar. 

Första dagen på utforskningsveckan var jag på extra-handledning. Vi pratade om Rhizomatik 

i allmänhet och att med Rhizomatik tvingas man framåt även om det inte alltid blir som man 

tänkt sig, genom olika vägar. Funkar inte ena vägen så hittar man en annan väg. Man har 

inget förbestämt slutmål. På vägen hem såg jag en typisk bild på en rhizom som en växt som 

har hittat sig upp på ett ovanligt sätt, men hittade en springa trots motståndet (Figur 6) 

 

 
Figur 6. Inspiration av rhizom. 
 
 
När jag skulle börja utveckla min första rhizom, alltså det första spåret i utforskningen som 

skulle kunna leda till något, tog jag reda på mer om zonterapi och fann att fötterna inom 
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zonterapi var som en karta av olika punkter och kom in på kroppens meridianer. Detta fann 

jag var som kroppens egna energivägar där vår livsenergi transporteras. Min kund beskrev att 

om man har blockeringar i meridianerna, sänks livskraften och då uppstår sjukdom lättare. 

Alltså; Om det blir blockering i transportvägen (meridianen) så fylls inte livsenergin på som 

den ska, då blockering bildas och man får symptom av olika slag. Zonterapi stimulerar och 

får igång flödet av livsenergi med hjälp av olika punkter på fötterna och kroppen kan ta tag i 

blockeringarna lättare. 

 

Genom att jag satte mig in mer i zonterapi och vad det gör, ökade jag min visuella bild och 

förståelse av fötterna som en karta med olika zoner, vilket jag gjorde ett par skisser på (Figur 

7, 8, 9 och 10.). 

 

 

 
Figur 7, 8, 9 och 10. Illustrationer av fötter som kartor 
 
 



 

25 

Jag tänkte mig att fötterna har olika zoner som är knutna till olika destinationer i kroppen, 

vilket visas på olika sätt här. 

 
En rhizom hade utvecklats och för att fortsätta på detta spår men fortfarande gå framåt 

plockade jag även ut en mening från Figur 5 (Ramar att förhålla sig till), då jag valde 

“Skyltfönster med insyn och tillgänglighet”. Jag ville utforska den meningen samtidigt som 

jag ville koppla den till bilderna som jag hade gjort (Figur 7, 8, 9 och 10). Jag googlade 

innebörden av skyltfönster och på wikipedia stod det: “[...]ett fönster för presentation av 

varor eller tjänster. Skyltfönstret är att räkna som butikens ansikte utåt. Här presenteras varor 

och produkter på ett tilltalande och säljande sätt, allt för att fokusera på varan, kombinationer 

och dess användningsområde.”(Skyltfönster, 2015). Detta kunde jag ganska snabbt koppla 

ihop till foten, som faktiskt också är ett skyltfönster inom bl.a. zonterapin, ett skyltfönster för 

vårt inre välmående/mående. Sedan fick jag lite slut på idéer så jag började rita olika 

skyltfönster dels för att komma på vad som kan vara ett skyltfönster men också för att hitta 

mönster och samband mellan de olika skyltfönstren. Sambanden som jag hittade blev tillslut 

ytor: fysiska och imaginära ytor. Exempel på dessa ytor kan vara webb, papper, rum, torg, 

parker, virtuellt (VR) Artificiellt (AR) Muséum och konstutställningar, mm. Ett annat 

samband var berättande. Alltså ett berättande på fysiska eller imaginära ytor. Att använda 

Rhizomatik som metod hade redan nu hjälpt mig att bli icke-linjär i min designprocess, då 

rhizomen har gått från meridianer i kroppen till fötter som kartor till att foten är ett 

skyltfönster till berättande på fysiska och imaginära ytor. Detta har utförts med grafiskt 

ritande till idag ett stort papper där jag både skrev och ritade (se Figur 11, 12, 13, 14 och 15). 
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Figur 11. Utforskande ritning. 
 

 
Figur 12. Utforskande ritning. 
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Figur 13. Utforskande ritning. 
 

 
Figur 14. Utforskande ritning. 
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Figur 15. Utforskande ritning. 
 
 
Det som jag tyckte var intressant och valde att utforska mer om var ´ytor´ dess innebörd och 

vad det fanns för olika sådana och även ´berättande´.  

 

Jag fotograferade ett skyltfönster och min sambo sa att det hade varit intressant att studera de 

ytor som inte används just nu till något mer än det som det var menat till från början. Vi gick 

förbi ett café och såg nu cafébord som en yta och att man skulle kunna använda någon form 

av Augmented Reality, QR- eller NFC-koder där man med mobilen kan få upp presentationer 

av företag eller annat berättande, vilket jag tänkte inte behövde vara så dyrt för en 

småföretagare heller. Detta ledde till att jag dagen efter satte musik i öronen och gick ut på 

stan för att fotografera och inspireras mer av vad som kunde vara berättande ytor. Exempel på 

det blev t.ex. torget, parken, busshållplats, cafébord, parkbänkar, väggar, träd, lyktstolpar, 

mm. (Figur 16 och 17). 
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Figur 16. Café set som yta.                                         Figur 17. Busshållplats som yta. 
 
 

På rundan reflekterade jag över och fotograferade det som i nuläget på ett eller annat sätt 

används som yta för att berätta något. Exempel på det blev skyltfönster för affärer, 

reklamskyltar, papperskorgar som någon har satt klistermärken på med olika budskap på, 

väggmålningar, bilder på företagsfönster, mm. (se Figur 18). Även mitt nagellack som jag 

hade målat på mina naglar var ett slags berättande på en yta (Figur 19). 

 

   Figur 
18. Berättande på soptunna.                       Figur 19. Berättande med nagellack. 
 
 

Jag inspirerades mycket på min runda både i vad som är berättande, vilka ytor man använder 

till berättande, men också vilka ytor som man inte använder för berättande. Jag kände nu att 

jag var ett med undersökningen och utforskningen, jag stod inte utanför och tittade in. Det 

ansåg jag vara rhizomatiskt.  

 

Eftersom jag nu hade en hel veckas utforskning där jag ville hitta flera olika ingångar och 

möjligheter, valde jag dagen efter att fortsätta på min icke-linjära, experimenterande väg. 

Dagen innan gick jag in på använda och oanvända ytor för berättande, och nu ville jag gå in 
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mer på berättande. Jag skrev upp flera ord om hur man kan berätta. Orden blev: Tal, text, 

video, historia, blombukett, färg & form, foto, målning, mm. 

 

När jag hade räknat upp mina exempel på berättande ville jag koppla in ett nytt tema-ord från 

Figur 5 (Ramar att förhålla sig till) och berätta om det på något sätt. Tema-orden blev 

obalans/-balans. Hur berättar jag det? Jag började med att skriva upp vad jag tänkte på när jag 

tänkte på respektive ord för att komma in i känslan av att ha balans respektive obalans. 

 

Nu kunde jag börja berätta med olika medier om hur det är att ha balans och hur det är att ha 

obalans. Det gjorde jag både på White board, genom fotografi på min mobil och även genom 

en något oinspirerad illustration på datorn (se Figur 20, 21, 22 och 23). 

 

  
Figur 20. Whiteboard balans/obalans.                    Figur 21. Fotografi obalans. 
 
 

 
Figur 22. Illustration av obalans.                            Figur 23. Illustration av balans. 
 
 
 
För min del kan jag tydligt se att jag inte var lika inspirerad just vid detta tillfälle, att jag inte 

hittade något som kändes rätt att fortsätta på, men att jag tvingade mig framåt ändå. Jag bara 

gjorde saker, vilket var en del av processen, men jag hade svårt för att inte tycka att resultatet 

blev sämre, även att det i rhizomatik bara är hållplatser och alternativa vägar att gå. Jag 
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lämnade detta och tog mig dagen efter vidare för att gå ut och fotograferat i naturen (i stan). 

Jag hade ett fokus på balans och obalans, men fotograferade även saker i naturen som bara 

fanns där. Allt för att jag skulle få någon inspiration tills veckan efter när jag skulle försöka 

sätta ihop någon första tankeprototyp. Exempel på bilder i Figur 24, 25, 26 och 27). 

 

   
Figur 24. Fotografi obalans-blomma.                    Figur 25. Fotografi balans-blomma. 
 
 

   
Figur 26. Fotografi asfalt.                                       Figur 27. Fotografi mossa på asfalt. 
 
 
Det var det sista jag gjorde på utforskningsveckan/fasen och jag frågade mig hur denna vecka 

enligt mig hade varit rhizomatisk. Jag ansåg mig ha varit inne i processen, inte stått utanför 

och analyserat in, då jag började med att utveckla en rhizom, en alternativ väg att gå, genom 

att studera zonterapin lite djupare och lyssna ännu mer på vad kunden hade att säga om hur 

hon jobbar och vad det innebar, vilket fick mig att gå in på kroppens meridianer, som i sin tur 

ledde till en tolkningsbild (se Figur 7, 8, 9 och 10). Sedan hade jag fortsatt att jobba hands on, 

utvecklat tankarna, bilder, frågeställningar och kommit in ännu mer i min utforskning. Även 

om jag ibland hade känt “vad ska detta leda till egentligen?” så fortsatte jag ändå att lita på 

processen utan att ifrågasätta. Utforskningsveckan såg i stora drag ut som på Figur 28. 
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Figur 28. Utforskningsveckan. 
 
 
 
Komposition/Värderingsfasen 
 
Veckan därpå var komposition/värderingsveckan, där jag skulle skissa upp en första bild av 

ett förslag på koncept till kundens varumärke och värdera den för att se om konceptet var värt 

att fortsätta på eller inte. Skulle jag göra det som kunden tyckte var lämpligt för sitt företag 

och målgrupp eller skulle jag tänja på gränserna i vad kunden “önskar” och tycker är 

lämpliga gränssnitt? Jag valde att överraska och försöka tänja på normerna för att få se vad 

kunden skulle få för reaktion och började fokusera på att skissa ihop något med ´ytor´ och 

berättande där jag plockar funktioner och önskemål från bilden “ramar att förhålla sig till” till 

olika ytor. 

 
Jag ville få ihop ett slags kreativt, interaktivt skyltfönster som innehöll zonterapi med 

bokning och minskat avstånd mellan kund och företag. Nu utforskade jag de olika interaktiva 

ytorna och fann bl a Augmented Reality i applikationen Blippar2 där jag fick inspiration till 

hur man skulle kunna använda sig av AR. Jag tänkte att genom att skanna en bild med 

blippar-appen, kan en bild på en fot komma upp med en karta över foten och dess koppling 

till olika kroppsdelar och symptom och även en länk till en förklarande video eller hemsida 

                                                
2 En app där man kan skapa bl a Augmented Reality. (https://web.blippar.com) 
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(eller text). Jag gick vidare och kom på att man även kan ha QR-koder som interaktiva ytor, 

där man genom att scanna koden får upp en länk, telefonnummer, SMS eller en text. Med 

båda dessa ytor behöver man dock en app för att kunna få en interaktion och få upp ett 

berättande. 

 
Jag tänkte även på vad jag hade jobbat med förut i tidigare kurser, då jag kom fram till NFC-

taggar som jag genast gick och köpte i klistermärkesform för att se vad man kunde göra med 

det. Med en NFC-tagg behöver man inte ladda ned en app för att interagera med den, det 

räcker med att man har NFC-funktion på sin mobil, då den taggen kommunicerar med 

mobilen när man håller dom nära varandra. 

 

Jag satte ihop en första skiss som jag kunde visa upp för kund som förslag på gränssnitt och 

vilka ytor hennes varumärke kunde finnas på för att nå sin målgrupp (Figur 29). 

 

 

Figur 29. Skiss på första konceptet. 
 
 
Dessa tre ytor tänkte jag att man kunde sammankoppla med andra ytor, t.ex. på café och på 

sociala medier, etc., så att det blir yta, på yta, på yta.  

 

Jag presenterade detta för min kund, berättade hur man använde de olika teknikerna och 

visade med hjälp av min egen mobil. Hon tyckte att det var ett roligt sätt att kunna nå ut till 
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kund när det “poppar upp” i mobilen när man sitter på café, eller på annan social plats. Hon 

blev positivt överraskad och tyckte att det var en nytänkande idé. Jag frågade om hon tyckte 

att det skulle räcka för henne att endast hålla det till att ha en bokningssida, sociala medier, 

telefon nr och sådant som kom upp när man scannade de olika ytorna, då hon tyckte att det 

var ett bra och roligt komplement till det traditionella, men att hon även hade velat ha en 

vanlig hemsida också. Hon ansåg att det var nödvändigt till den lite äldre målgruppen som 

kanske inte är så kunnig på mobiltelefoner, men till den yngre målgruppen hade hon gärna 

velat använda sig av t.ex. NFC-funktionen på olika sociala ytor. Hon sa att hon var medveten 

om att man säkert kommer att använda sig av sådana ytor mer och mer. Jag frågade om hon 

även hade kunnat tänka sig att betala för dessa extra ytor, då hon ansåg att det berodde på hur 

pass stort behov hon hade just då, hur mycket det skulle kosta och hur mycket hon hade 

kunnat få ut av det i form av fler kunder. Hon fortsatte med att argumentera för att när hon 

startar upp något nytt såhär så har hon mycket som hon behöver lägga pengar på, då hon 

kanske inte har råd för just det och då blir det nog endast att man väljer det vanliga “trygga” - 

hemsida, visitkort och logga. Men hon tyckte fortfarande att det var en väldigt häftig grej för 

att nå ut till fler och kunde tänka sig att det var en grej för mer etablerade företag, och att det 

för dem nog var kanon. 

 

Konstruktionsfasen 
 
Med informationen från föregående fas fortsatte jag veckan därpå med konstruktionsfasen, 

som är den sista fasen i min designprocess. Där skulle jag sätta ihop det slutliga konceptet för 

ett gränssnitt, anpassat för min kund efter att hon i föregående fas hade värderat det första 

förslaget. Jag tog till mig hennes önskemål och feedback och tänkte att hon ville ha som en 

bas med hemsida, logotyp, visitkort, bokningssida och en företagssida på sociala medier. Till 

det kunde jag addera ett förslag på alternativa extraytor som företaget skulle kunna använda 

sig av vid direkt eller i framtiden. Det slutliga konceptet blev ett visitkort med en inbyggd 

Nfc-tagg som, när man kommer nära med telefonen, skickar ut notiser till mobilen om vad 

man vill kommunicera, i hennes fall förslagsvis en bokningssida, sociala medier, hemsida. 

Detta visitkort kan man både använda som ett vanligt visitkort och ge till potentiella kunder 

eller placera ut på caféer, busshållplatser och andra ytor där människor är. Som en ytterligare 

yta för kommunikation kan man på sociala medier annonsera på olika sätt, bl a. kan man 

använda sig av Augmented Reality -ytan Blippar som när man har laddat ner denna app, kan 

scanna in t ex. bilden på foten, då det kommer upp beskrivning om vilken del av foten som är 
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kopplad till specifika delar av kroppen och även länkar till bokadirekt, hemsidan, eventuellt 

en förklarande video, eller annat som man kan klicka sig fram till. QR-koden kan man även 

den använda som en Facebook-annons med en beskrivning på att man kan scanna koden med 

mobilapp för information, då man kan få upp olika länkar till företaget. 

 
Jag gjorde flera skisser på detta och den slutgiltiga gränssnittsdesignen finns i separat bilaga 

(se Övrig bilaga). 
 
 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har jag designat en gränssnittsdesignprocess och utfört denna i ett 

kundcase för att kunna undersöka hur man kunde jobba icke-linjärt i en linjär 

gränssnittsdesignprocess. Det har inneburit att jag har arbetat icke-linjärt i en annars ganska 

linjär och strukturerad process med flera motstånd och ramar att förhålla sig till. Metoden 

varför-varför-varför? bidrog till att hålla ett brett perspektiv på designens blivande resultat 

från början, och Rhizomatik som metod var en stor hjälp för att intensivt arbeta icke-linjärt 

och bort från de förutsägbara gränssnitten för ett större fokus på alternativa ytor. Jag har 

gestaltat en gränssnittsdesign åt kund, men även en designprocess.  

 
 
 

 Resultat av undersökningen 
 
Jag har i designprocess-delen prövat min frågeställning: “Hur kan man använda sig av en 

icke-linjär metodologi för att skapa en gränssnittsdesign?”. Detta har jag gjort för att jag ville 

skapa ett förslag på ett slags verktyg/ en designprocess som både jag och andra designers ska 

ha möjlighet att använda sig av. Utifrån bl a. Teal (2010) och Löwgren & Stoltermans (2004) 

forskning kring design och designprocesser (se Tidigare & aktuell forskning) fann jag att det 

var en fördel att blanda linjärt med icke-linjärt designtänkande i en designprocess, vilket jag 

tog med mig till min egen designprocess. I denna del utvärderar jag hur det var att arbeta på 

detta sätt. 

Då jag designade designprocessen på ett sätt så att jag hade en struktur att gå efter och 

motstånd och ramar att förhålla mig till, men med en icke-linjäritet av metoder innanför 
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strukturen som öppnade upp för kreativitet och för en öppen process med ett oförutsägbart 

“slut”, ledde det till att jag fick fram en gränssnittsdesign åt min kund som varken jag eller 

min kund hade kunnat förutse från början. 

Att få en form av hierarki och struktur av designprocessen, och ramar att förhålla sig till i 

designsituationen som fanns, runt all kreativitet och öppenhet som skulle finnas med, gav mig 

en trygghet i att det kommer att komma ut någonting av detta tillslut som kan ha något slags 

värde till min kund. Det har varit min oro från början när jag skulle använda mig av 

Rhizomatik som metodologi och metod, att jag inte skulle komma fram till något alls, att det 

skulle stå still. Jag var samtidigt rädd för att all linjäritet som jag satte upp skulle göra så att 

mitt designtänkande blev för förutsägbart, att jag inte skulle kunna komma loss från idéerna 

från vad det var kunden sa att hon trodde hon ville ha, en hemsida och en logotyp. Men 

resultatet blev inte för öppet, oklart eller irrelevant för kunden och inte heller för förutsägbart 

och fyrkantigt, det blev precis som jag önskade. Jag ville bryta mig loss från att ta kunden på 

orden och göra de traditionella gränssnitten som normalt förväntas. Jag ville utmana 

förväntningarna och normerna och utforska alternativa vägar att utföra en gränssnittsdesign 

på och se vad som kommer ut på andra sidan. Det anser jag själv att jag nu kunde göra, även 

att det inte blev perfekt och exakt det som kunden kunde se sig själv “byta ut” mot en 

traditionell hemsida just nu, med tanke på att man vill ha det som ens potentiella kunder 

känner till och det är osäkert hur många som kan hitta ens företag på alla de andra ytorna. 

Men poängen och huvudfokusen med resultatet i detta prövande av designprocessen, är att 

jag istället för att lyssna bokstavligt på vad kunden önskade och direkt skapa en traditionell 

hemsida i en linjär designprocess, hade jag nu metoder som hjälpte mig bortom det 

förutsägbara och hjälpte mig att hålla slutresultatet öppet om vad det skulle bli och fick fram 

ytor. Det fanns inget stopp på hur många ytor man kunde använda sig av när man väl hade 

brutit sig loss och kommit in i det kreativa utforskandet. Möjligheterna till alternativa 

lösningar och idéer blev oändliga och jag hade kunnat hålla på hur länge som helst i det 

tankespåret, och bilden på mitt resultat av koncept är endast exempel på vad man få fram (se 

Övrig bilaga). 

Figur 30 visar min både linjära och icke-linjära gränssnittsdesignprocess. På bilden ser man 

ett undersökande i vad kunde egentligen önskade, till utforskande om skyltfönster, ytor, mm. 

och komposition av skisser. Den visar även att det är upplockat från ett helt rhizomatiskt 

nätverk med många fler alternativa noder och rhizomer som man skulle kunnat utforska. 
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Vissa noder ser man redan är påväg någonstans, medan vissa fortfarande är outforskade. Man 

ser även att jag, i mitt utforskande av alternativa rhizomer, har befunnit mig inom en viss 

ram. 

 

 
Figur 30. Rhizomatisk gränssnittsdesignprocess. 

 

I Figur 31 ser man en illustration över resultatet av designprocessen med förklaring om eller 

förslag på vad man gör samt vilken metod man kan använda sig av i respektive designfas. 



 

38 

 

Figur 31. Illustration av gränssnittsdesignprocess. 

 
 

Sammanfattning 

I detta kapitel har resultatet av frågeställningen utvärderats och sammanfattats.  

För att sammanfatta detta kapitel, har jag fått ett resultat av hur man förslagsvis kan använda 

en icke-linjär metodologi för att skapa en gränssnittsdesign, (se Figur 31) som för mig var 

positivt. Man kan även se en illustration över hur min designprocess har sett ut (Figur 30). 

Dessa illustrationer är ett resultat av vad syftet med hela den här undersökningen var; att 

skapa ett verktyg till mig och till andra gränssnittsdesigners för att få en (förhoppningsvis) 

mer komplex gränssnittsdesignprocess innehållande både linjärt och icke-linjärt 

designtänkande.  
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 Diskussion  
 
 
Mitt syfte med hela den här undersökningen var att utmana traditionella, linjära 

designprocesser inom gränssnittsdesign och hitta sätt att behålla det kreativa, icke-linjära 

designtänkandet på. Jag ville få reda på hur man designar någonting, vad som leder en framåt, 

hur man kommer på nya idéer som bedöms som “bra” och hur mycket “utanför boxen” (se 

Bakgrund) man kan gå och fortfarande uppnå goda resultat. Jag fann ganska snabbt att det 

fanns ett läger mellan de som förespråkade linjära designprocesser och de som förespråkade 

icke-linjära designprocesser, då Teal (2010) gav exempel på att bl a designstudenter ofta 

upplever att man får säkrast resultat om man följer en linjär struktur och Teal (2010) själv 

menade att det skapas mer plats för kreativitet genom att använda icke-linjära metoder och 

därmed ger bäst resultat. Min nyfikenhet i hur man kunde använda sig av båda delarna blev 

samtidigt större. 

 
Jag fann att vi ofta tar till mer eller mindre linjära processer och designtänkande för att vi 

känner en osäkerhet inför att designa i en öppen process där vi inte kan se i förhand vad 

resultatet kommer att bli. Därmed blir även resultaten ofta linjära och förutsägbara och en 

spegling av vad andra redan har gjort (Teal, 2010). Att jobba med en öppen, icke-linjär 

metodologi som jag nu har gjort var för mig svindlande till en början, då man inte såg vad 

resultatet skulle komma att bli, om det skulle bli tillräckligt bra, etc. Jag kände igen mig i alla 

de osäkerheter som Teal (2010) hade beskrivit att studenter ofta kände inför kreativa 

processer med öppna “slut” och det var skönt att få dessa känslor och osäkerheter bekräftade 

och förstå att det var ett vanligt problem för många. Jag lärde mig nu att det inte alltid 

behövde vara fördelaktigt att jobba på ett endast öppet och kreativt sätt, att det är en del av 

den naturliga designprocessen att både vara kreativ och analytisk (Löwgren & Stolterman, 

2004). 

 
Att blanda linjärt med icke-linjärt, kreativt med analytiskt, öppet med strukturerat i en 

designprocess som min nyfikenhet från början handlade om, visade sig även i tidigare 

forskning vara framgångsrikt. Enligt Löwgren & Stolterman (2004) till och med kanske 

nödvändigt och som Bestley & Noble (2016) var inne på är experimentering inte alltid 

eftersträvansvärt i sig självt, att det istället brukar fungera inom en uppsättning riktlinjer. 

Detta kunde jag förstå och blev inspirerad, vilket gjorde att när det kom till att jag själv skulle 
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designa min egen designprocess satte jag därför upp en rad riktlinjer att förhålla mig till i 

designprocessen i stort. De ramarna var helt och hållet inspirerat från Löwgren & Stoltermans 

(2004) förklaring på hur en designprocess olika faser oftast brukar se ut. I deras faser kunde 

jag även se vad man brukar ha för aktiviteter och vad de rekommenderade för slags typ av 

metoder i varje fas, varpå jag märkte ganska snabbt att eftersom Rhizomatik som metodologi 

skulle genomsyra hela processen, kunde det vara en fördel att ha metoden Varför-varför-

varför? direkt i undersökningsfasen och på så sätt behålla ett slags öppet slut genom hela 

processen och inte bestämma i förväg vad resultatet skulle peka mot. Att använda Varför-

varför-varför?- metoden i undersökningsfasen skapade ytterligare ett lager av ramar i form av 

önskemål från kunden och dennes befintliga designsituation (Löwgren & Stoltermans, 2004). 

Det gjorde även att jag från början aktivt letade efter samband i vad det var kunden uttalade 

önskemål om, vad som var behovet, vilket också skapade helt andra förutsättningar för 

resultatet att bli något oväntat och spännande. Kunderna vet inte alltid vad som är det rätta 

och kanske flera gånger går på det som man vet fungerar och är tryggt. Jag hävdar att det är 

vi som designers som ska se till att kunderna får det som de inte visste att de faktiskt ville ha 

och på så sätt göra dem nöjda. 

 
Att använda Rhizomatik som metod i utforskningsfasen, och inte endast som en metodologi 

som finns med i bakhuvudet genom processen, fungerade även det framgångsrikt (Deleuze & 

Guattari, 1987). Det blev ett intensivt utforskande och experimenterande där man med 

säkerhet kunde slå bort alla frågor om “varför?” och “vad ska det här leda till?” då man visste 

att det bara var till att göra saker och att det var det som tillslut skulle leda till något som jag 

ville gå vidare med. Ingenting var heller fel, det var endast ett alternativt sätt. Vetskapen av 

att det endast var en fas i processen som skulle vara så pass icke-linjär och oviss och även att 

jag hade skapat mig några ramar att förhålla mig till i undersökningsfasen (se figur 5) gjorde 

att jag vågade hänge mig och lita på processen fullt ut. 

 
När jag i utforskningsfasen hade lyckats med att komma bortom det traditionella tänkandet i 

att det är en hemsida och en logotyp som man ska ha som gränssnitt och istället kunde koppla 

gränssnitt till ytor och utforska vad ytor egentligen var; både fysiska och imaginära, som vi 

ibland använder för berättande och ibland inte, blev det väldigt befriande. Jag kunde nu 

koppla in interaktivitet mellan de fysiska ytorna och den digitala tekniken, mellan människa 

och digital teknik. När jag väl hade hittat det, var det som att jag kom till ett slags kreativt 

“flow” och jag kunde nu se gränssnitt och samband mellan fysiska ytor och teknik överallt, 



 

41 

både till det som var relevant för mitt arbete, men också vad mycket möjlighet det fanns för 

berättande med teknik runt om oss överhuvudtaget. Det kändes som att jag kunde ha gått hur 

långt som helst och hade jag fortsatt så hade utkomsten och resultatet kunnat bli någonting 

annat.  

 
Faserna efter detta tvingade mig att sätta en gräns på utforskningen och istället börja jobba på 

att sätta ihop och skissa ned mina tankar lite mer och se hur detta kunde vara attraktivt för 

min kund. Det skapade åter lite struktur på processen och på så sätt kom man också fram till 

ett resultat i form av ett koncept på en gränssnittsdesign. 

 
Designprocessen gick i olika faser, men den var ändå iterativ. När jag hade passerat 

undersökningsfasen och befann mig i utforskningsfasen, gick jag ändå tillbaka till ett 

undersökande för att komplementera och få mer kunskap i vissa delar och när jag befann mig 

i kompositionsfasen fick jag gå tillbaka till att utforska mer ibland osv. Men som Löwgren & 

Stolterman (2004) menade, kan inga metoder ge en tillräcklig komplexitet, det krävs en 

reflekterande hållning för att kunna ta beslut och se vilken metod som passar vid en viss 

tidpunkt. Hade man aldrig fått gå tillbaka till en tidigare fas så hade det förmodligen blivit en 

ganska låst, linjär process och därmed även design. 

 
 
 

 

Figur 32. Illustration av designprocess av undersökningen. 
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Figur 32 visar att designen av gränssnittsdesignprocessen också har räknats som en del av 

processen. Den hade en väldigt stor inverkan då det var där jag påverkade vilka metoder jag 

skulle använda och hur processen och tillvägagångssättet skulle se ut. Både Figur 32 och 

Figur 33 visar att resultatet av både gestaltningen av gränssnittsdesignprocessen och kundens 

koncept av gränssnitt hade kunnat bli annorlunda om jag hade gjort andra avgränsningar eller 

val. Figur 33 visar hur de olika faserna är alternativa faser i ett stort nätverk av rhizomatik, 

vilket även visar på att det finns många andra möjliga noder och rhizomer som jag hade 

kunnat välja som faser. I en annan framtida undersökning kanske man kastar om ordningen 

och börjar med kompositionsfasen eller hittar helt andra begrepp att förhålla sig till? 

  

 
Figur 33. Alternativa noder. 
 
I denna undersökning har mitt mål varit att skapa ett slags verktyg/en designprocess att prova 

på, utvärdera och förhoppningsvis kunna ha som en vägledning till framtida designprocesser 

för både mig själv och för andra designers. Man kan aldrig förlita sig helt på att en metod ska 

göra så att designen blir innovativ, kreativ eller blir framgångsrik. Jag har lärt mig att det är 

upp till varje designer att kunna hitta samband, metoder som passar för varje specifik uppgift 

och bestämma vad som är relevant och inte. Verktyget/ designprocessen som jag har skapat 

är endast ett förslag på en gränssnittsdesignprocess som denna gång fungerade för mig och en 

designprocess som jag skulle kunna se utföras och testas att appliceras på även andra 

designområden i undersökande syfte. 
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Ordlista 

 

Linjär - Strukturerad, konventionell, förbestämd. 

Icke-linjär - Utforskande, kreativ, öppen. 

Metodologi - Läran om en metod. 

Gränssnitt - Utformningen av relationen mellan olika objekt. 

Informationsteknik - IT. Samlingsnamn för framsteg som skapats inom bl a datateknik. 

Interaktionsdesign - Utformandet av produkter, miljöer, etc. med fokus på användbarhet. 

Interaktion - Samspel. 

Layout - Grafisk utformning. 

Kundcase - Ett ärende och samspel med en kund. 

 

Övrig bilaga 
 

Länk till det utformade gränssnittsdesign-konceptet: 

https://drive.google.com/open?id=1ldq_hfsYaQDPRqTN-rJn2ccS4G_DQ3J3 
 
Länk till mapp med bilder som tagits under designprocessen: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/109Qv1nu-rGvdwUI_3jaSe4U-Kue1Ezue?usp=sharing  
 


