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Abstrakt 
 
I detta arbete illustrerar jag den buddhistiska tanke som kallas pratityasamutpada, som saknar 

svensk översättning men på engelska kallas dependent origination och handlar om att alla 

fenomen uppkommit på grund av andra fenomen. För detta ritar jag på frihand i Photoshop ett 

flertal svarta cirklar med låg opacitet som jag placerar delvis omlott. Där cirklarna överlappar 

skapas en ny cirkel, som alltså uppkommit av andra cirklar. Jag prövar mig fram genom att 

ändra cirklarnas bredd, opacitet och antal. Därefter gör jag om det hela i Illustrator, men med 

cirklar ritade med cirkelfunktionen snarare än på frihand. Detta prövar jag sedan med cirklar i 

olika färger som är både medvetet och slumpmässigt utvalda. Jag kommer fram till att de 

svarta cirklarna som ritats i Illustrator var de som bäst uppnådde mitt mål. Jag märker att 

själva arbetsprocessen kan illustrera flera andra buddhistiska tankar, vilket jag gör under den 

slutgiltiga utställningen med hjälp av work-in-progress-bilder och förklarande texter som jag 

skriver ut och hänger upp, och genom att själv närvara och förklara. 

Nyckelord: Buddhism, pratityasamutpada, design, Adobe, Photoshop, Illustrator. 

 

Abstract 

In this paper I illustrate the Buddhist concept of pratityasamutpada or dependent origination, 

the notion that all phenomena have arisen from other phenomena. For this I use Photoshop to 

freehand-draw a number of black low-opacity circles which I place on top of one another, 

partly overlapping. Where the circles overlap, a new circle is formed that’s arisen from the 

other circles. I’m testing out different variations by varying the circles’ opacity, width and 

number. After that, I re-do it all in Illustrator, but rather than drawing the circles free-hand I 

use the circle function. I then experiment with changing the colors of the circles, trying both 

deliberately and randomly chosen colors. Afterwards I conclude that the black Illustrator 

circles best fit my goals. While working I discover that the work process itself can be said to 

illustrate several other Buddhist notions; during the final exhibition I show these using 

printed-out copies of the images and of explanatory texts, as well as by being there in person 

to explain my design. 

Keywords: Buddhism, pratityasamutpada, design, Adobe, Photoshop, Illustrator. 
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Samskrivande 

Hela arbetet, gestaltning som textdel, är skapat ensamt av Henrik Petersson. 
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1. Bakgrund  

Buddhismen är världens fjärde största religion med sina över 520 miljoner följare (Buddhism, 

2019). Den har sitt ursprung i Indien och är baserad på lärdomarna från dess religiösa ledare 

Buddha, som levde och verkade ca 500 år f.Kr (ibid.). Buddhismen är ovanlig som religion 

såtillvida att den inte anmodar dyrkan av någon gudom, även om ett flertal gudar har existerat 

i dess långa och brokiga historia. Således går det utmärkt att vara buddhist fastän man är 

ateist, vilket kan göra den till en lämplig religion att följa för människor i det moderna 

samhället som ofta tror på en naturvetenskaplig metafysisk världsbild. Centralt i buddhismen 

är strävan mot att besegra lidande. Traditionellt ingår en tro på återfödsel efter döden i 

buddhismen. Både lidande och återfödsel tros kunna stoppas genom diverse praktiker, såsom 

moraliskt leverne och meditation. En person som nått detta höga stadium kallas för upplyst 

och blir likt religionens grundare tilldelad Buddha som titel. Det stadium en Buddha sägs nå 

efter döden kallas för nirvana. Buddhismen existerar i ett otal varianter, av vilka en av de 

mest kända kallas zen. 
 
Min uppväxt är typiskt svensk med avseende på religion; jag är uppvuxen i ett sekulärt kristet 

hem. Jag och mina övriga familjemedlemmar är döpta, mina föräldrar och de flesta släktingar 

i generationen över mig är gifta i kyrkan, och vi firar kristna högtider som påsk och julafton - 

dock utan att ägna någon särskild tanke på deras religiösa innebörder. Själv har jag varit 

övertygad ateist så länge jag kan minnas, och mina familjemedlemmar, släktingar och 

närmaste vänner har såvitt jag vet alltid varit agnostiker eller ateister. Att söka själavård i 

religion har följaktligen aldrig tett sig som naturligt för mig. 

 

Jag växte inte heller upp med någon särskild relation till buddhism. I likhet med andra stora 

religioner hörde jag talas om den då och då i både media och vardagliga samtal. Jag fick en 

mer grundlig genomgång när min klass under religionskunskapen i grundskolan blev 

undervisad om världsreligionerna. Ej heller då blev jag intresserad av att faktiskt bli buddhist 

eller börja praktisera eller ta reda på mer om buddhismen. Även om det tilltalade mig att den 

inte hade några gudar blev jag avskräckt av att den hade element som jag ändå betraktade som 

övernaturliga, såsom karma, återfödsel och nirvana. Inte heller de mer jordnära elementen - 
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om hur buddhismen kan hjälpa en att växa som person och bli lyckligare - väckte mitt 

intresse; kanske var jag helt enkelt för omogen för att vara mottaglig för dem. 

 

Den krokiga väg som gjorde mig intresserad av buddhism började med en fascination för 

kampsport, som i sin tur berodde på en stark önskan att tillskansa mig en vältränad fysik. Jag 

kände bara löst till kampsport från filmer, tv-serier, leksaker och tidningar, och att bli expert 

på kampsport framstod för mig som den ultimata fysiska utmaningen. Det, föreställde jag 

mig, skulle kräva både stor styrka, snabbhet, koordinationsförmåga, vighet och uthållighet, på 

låg kroppsvikt. 

 

Som 16-åring gjorde jag slag i saken och började träna karate. Helst hade jag velat hålla på 

med kampsporten kung fu, men karate var det närmaste min stad hade att erbjuda. 

Huvudtränaren var väldigt fokuserad på att lära oss om karatens filosofiska aspekter, och hur 

sporten var besläktad med zenbuddhismen. Jag började läsa böcker om zen och relaterade 

områden på biblioteket, och blev fullständigt uppslukad. Snart var mitt intresse för zen 

starkare än de motiv som dragit mig till kampsporten från första början. 

 

Det som fascinerade mig var hur buddhismen påstod sig kunna utveckla sinnet. Alla 

religioner jag hört talas om hade regler för hur man skulle leva. Min uppfattning hade varit att 

belöningen för att följa dessa regler var att få det bra i livet efter döden. Kristendomen, 

judendomen och islam erbjöd ett himmelrike, medan hinduismen och buddhismen utlovade 

återfödsel, eller nirvana om man hade skött sig verkligt bra. Dessa löften hade aldrig lockat 

mig, eftersom jag helt enkelt aldrig hade trott på ett liv efter döden.  

 

Studerar man dessa religioner lite noggrannare finner man att dem alla faktiskt talar om att må 

bättre under jordelivet. ”Himmelriket” kan ses som en metafor för lycka medan man lever. Att 

följa guds tio budord och Jesus läror är ett sätt att uppnå rent samvete och sinnesfrid. Men min 

upplevelse vid denna tidpunkt var att världsreligionerna erbjöd ett magert utbud angående att 

göra livet bättre - dessutom ett utbud som krävde en tro på en högre makt, vilket inte var 

något jag var beredd att underkasta mig. 

 

Buddhismen påstod sig alltså kunna leda till utveckling av sinnet genom utövande av diverse 

aktiviteter, och denna utveckling skulle tydligen sträcka sig över ett brett spektrum. Att få 
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bättre koncentrationsförmåga, uppmärksamhetsförmåga, minne, att tänka snabbare och att bli 

av med negativa känslor som rädsla, tvekan och vrede var några av dessa. Genom att göra sig 

av med ”skräp” som ackumulerats genom åren i ens psyke skulle man få ett sinne som 

omedelbart och utan förutfattade meningar tog in omvärlden och reagerade på ett för 

situationen så passande sätt som möjligt.  

 

Vetenskapen stödjer att buddhister faktiskt har lyckats ändra sitt sinnelag. Det finns 

åtminstone en studie som pekar på att buddhister är lyckligare än andra (Buddha Weekly, 

2019). Förbättringen varar tydligen inte enbart under själva utövandet av buddhistiska 

övningar, såsom meditation, utan buddhister verkar gå runt och mår bättre än andra i sin 

vardag.  I studien testade man att utrusta mediterande buddhistmunkar och icke-mediterande 

personer med funktionell magnetresonanstomografi (fMRT, på engelska functional magnetic 

resonance imaging, förkortat fMRI) (Funktionell magnetresonanstomografi, 2019). Båda 

grupperna blev utsatta för flera olika typer av störande oljud. Man märkte att 

buddhismunkarna var lyckligare och stördes mindre av stressiga stimuli utifrån jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Långt efter att kamsportsintresset och buddhistintresset nästan simultant flammade upp har 

min passion för karate och kung fu svalnat; min upplevelse idag är att traditionella 

kampsporter varken lär en speciellt mycket vad gäller praktiskt självförsvar eller utvecklar 

kroppen i väldigt hög grad. Men min fascination för buddhismen håller sig alltjämt stark. Inte 

minst eftersom jag i vuxen ålder tidvis haft problem med min mentala hälsa och har känt 

behov av själavård. 

 

Det måste finnas mängder av människor vars intresse för buddhism inte är högre än mitt eget 

var innan jag började ägna mig åt kampsport, och som inte kommer fastna för buddhismen av 

anledningar liknande mina, men som skulle må bra av att ha mer buddhism i sina liv. Det kan 

krävas andra medel för att locka dessa människor in i buddhismen. Det är här jag tror att 

fascinerande och tankeväckande design om buddhism kan spela in. Om folk får ta del av den 

kanske det leder till att de börjar forska mer om buddhism, precis som karaten fick mig att 

göra. De kan helt enkelt agera inkörsport, som kampsporten gjorde för mig. 
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Det finns många anledningar till att jag väljer just digitala bilder som inkörsport. Dels är 

bilder ett väldigt snabbt sätt att kommunicera på; de kräver inte att betraktaren står kvar ett 

tag, som t ex en kortfilm, pjäs eller text hade gjort. Bilder väcker uppmärksamhet på långt 

håll. Att uttrycka sig i bild faller sig väldigt naturligt för mig. Just digitala bilder istället för t 

ex målningar är ett medium jag föredrar pga hur det snabbt och enkelt låter en experimentera 

med bilderna i fråga; man kan snabbt ändra färg, form och storlek, duplicera dem, och 

använda sig av avancerade effekter som hade tagit mångdubbelt längre tid att åstadkomma 

analogt. 

 

1.1. Frågeställning 

 

Hur kan digitala bilder med tillhörande texter användas för att illustrera och förklara 

buddhistisk filosofi? 

 

1.2. Syfte med undersökningen 

 
Syftet är att ta reda på hur jag kan skapa en eller flera bilder som med hjälp av tillhörande 

texter förklarar ett eller flera buddhistiska tankesätt på ett sätt som är lätt att förstå, som 

resonerar med åskådaren och som väcker intresse för buddhismen som helhet.  
 

2. Tidigare & aktuell forskning 

 
Översikt av forskningen 
I detta kapitel lägger jag upp mina forskningsartiklar i den ordning jag läst dem. Min 

forskning tar avstamp i hur Buddha och buddhismens innersta väsen avbildades i 

buddhismens början för över två tusen år sedan och några hundra år framåt, inom flera olika 

kulturer i Sydostasien. För detta använder jag Seckels och Leisingers artikel Before and 

beyond the image: Aniconic symbolism in Buddhist art (2004). Jag väljer att titta på dessa 

avbildningar eftersom de uppstått under lång tradition, och därför måste varit effektiva, annars 
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skulle de inte blivit så långvariga. Dessutom är de tidsmässigt närmre buddhismens början än 

några andra avbildningar vi har, och torde därför vara mindre förvanskade än nyare 

avbildningar.  

 

För att få en mer direkt källa till hur en konstnär kan tänka när hen avbildar buddhistiska 

idéer, och för att få uppslag till hur sådana avbildningar kan anpassas till en modern 

västerländsk publik, går jag sedan över till att läsa Vaughn Pinxits doktorsavhandling 

Stillness: A meditation in new media art (2016), där han genom en kombination av olika 

gestaltningar i form av bildkonst och installation i en utställningslokal försöker förmedla det 

buddhistiska begreppet stillhet till sin publik.  

 

Pinxit använder sig av så kallad Practice-led research. Hans version av practice-led research 

passar inte mig, så jag letar efter en annan. Jag finner en lämlig i Pedgleys artikel Capturing 

and analysing own design activity (2007), som handlar om dagboksskrivande som 

designforskning. 

 

I The buddhist perspective of continual improvement (Jayawardane, T., & A. C. De Alwis, 

2016) hittar jag sätt att tolka in buddhistiska perspektiv i min designprocess. 

 

Anikonisk symbolism i buddhistkonst 

Before and beyond the image: Aniconic symbolism in Buddhist art (Seckel & Leisinger, 

2004) handlar om hur Buddha och buddhistiska principer har avbildats anikoniskt, alltså ej 

direkt föreställande, under buddhismens tidiga historia. 

Författarna klargör redan tidigt att det aldrig har varit förbjudet att avbilda vare sig Buddha 

själv eller övriga buddhistiska fenomen. På denna punkt skiljer sig denna religion från t ex 

islam och vissa grenar av kristendomen, som förbjuder avbildningar av Muhammed 

respektive Jesus. Dock har den allmänt hållna uppfattningen varit att det inte går att avbilda 

den upplysta Buddha, eftersom han i samband med upplysningen slutade vara något 

världsligt, och att alla avbildningar av honom som världslig därmed skulle vara missvisande. 

Detta hade överföring till avbildningar av Buddha innan upplysningen—han var redan då ett 

väsen som skulle komma att bli upplyst, och därför något som ej kunde avbildas. På samma 

sätt anses buddhismens inre natur, Buddhaskapet eller Buddhanaturen, vara lika omöjligt att 
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gestalta.  

 

Buddhismen som religion var pga ovan nämnda skäl ca 500 år gammal när man först började 

avbilda Buddha. En anledning till att man började avbilda var en skiftning i tankesätt. Emedan 

man tidigare hade hållit Buddha för överjordisk efter upplysningen spreds nu en uppfattning 

om att han levt i en vanlig människas kropp även efteråt. Man började anse att det var 

buddhaskapet som var det eviga och ickevärldsliga, emedan Buddhas kropp bara varit ett 

temporärt kärl som bebotts av buddhaskapet en kort tid. En annan anledning var att folk 

började uppleva att de såg visioner av den sanna Buddha, vilket gav konstnärer möjlighet till 

ikonisk avbildning. Kort därefter började man avbilda Buddha och buddhaskapet anikoniskt.  

 

Trots att man ansåg att buddhismens inre väsen var omöjligt att vare sig beskriva med ord 

eller avbilda trodde man att både ord och bilder kunde utgöra hjälpmedel som fick den som 

såg dem att komma närmare upplysning. Buddhismens inre väsen är obeskrivligt, men 

beskrivningar kan på omväg hjälpa en att uppleva det. Efter att de gjort vad de skulle var 

avbildningarna tänkta att läggas åt sidan. Ett sådant hjälpmedel kallas på engelska skillful 

means och på sanskrit upāya-kauśalya (Upaya, 2019). 

 

En hel uppsjö symboler användes, långt fler än vad jag har plats för att redogöra för här. 

Många av symbolerna approprierades från andra källor, t ex brahmanismen. Det varierade 

kraftigt mellan region, tradition och tidsålder exakt vad symbolerna stod för; ibland betydde t 

ex en viss symbol en viss tid i Buddhas liv, en annan gång en viss aspekt av honom, och en 

tredje gång Buddha i allmänhet. Olika symboler kunde även kombineras på olika sätt för att få 

nya betydelser. 

 

Symbolerna verkar ofta kontraintuitiva, som märkliga val när det gäller att avbilda vare sig en 

person eller en religiös princip. De kunde vara olika djur, t ex en hjort eller elefant, inte sällan 

med mytiska inslag, som guldskinn på hjorten eller sex betar på elefanten. Ett avtryck av ett 

par fötter var en vanlig symbol, liksom ett hjul, ett träd, en tom tron, eller en s.k. stūpa, en 

slags gravhög. Fotavtrycken, hjulet och stūpan verkar vara särskilt långlivade symboler. 

 

Att avbilda honom som människa var det vanligare när man skulle visa honom innan 
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upplysning. Skulle man visa honom efteråt användes istället ofta någon mer abstrakt symbol, 

en s.k. avyakta-mūrti.  

 

Bild 1: Buddha representeras av fotspåren till höger i bild. 

 

Det var en oerhörd utmaning för konstnärerna att avbilda något ickevärldsligt, men samtidigt 

gav det fördelar. Dels innebar symbolerna ett etablerat system som gjorde det lätt för 

konstnärerna att välja hur det skulle avbilda Buddha. Dels gjorde de det lätt att få Buddha att 

särskiljas från andra personer i en avbildning av honom (exempel på Buddha avbildad som ett 

par fotspår på bild 1). 

 

Ju enklare och mer abstrakta symbolerna var, desto renare och närmre sanningen ansågs de 

vara. Geometriska former är mer abstrakta än ovan nämnda avbildningsmetoder, och de har 

använts inom buddhismen. Föga förvånande är de vanligast inom zenbuddhismen, med dess 

tendens till avskalat, sparsmakat och spartanskt religionsutövande. Cirkeln är den viktigaste 

av dessa och symboliserar ofta tillvarons yttersta mening, Buddhanaturen. Även bl a 

kvadrater, halvcirklar och trianglar har fått sin egen unika symboliska mening.  

 

Mer abstrakta än något verkligt föremål är skrift, som ju inte är annat än symboler för ord som 

i sig är symboler, och skrifttecken har en plats inom buddhistisk konst. Ibland skrev man så 

kallade mantran, ord som uttalas i syfte att få utövaren att uppnå ett högre medvetande. Det 
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ansågs att man kunde avgöra graden av en zenmästares upplysning genom att studera hans 

kalligrafi (exempel på en zenmästares kalligrafi ses på bild 2). 

 

Bild 2: Universum. Av Sengai (1750-1837). 

 

Stillness: A meditation in new media art 

Konstnären Vaughn Pinxit beskriver i sin doktorsavhandling Stillness: A meditation in new 

media art (2016) ett arbete som påminner om mitt eget. Han avser att med sin gestaltning 

avbilda stillhet, i den buddhistiska meningen, som skiljer sig en aning från den vardagliga 

västerländska.  

 

Den stillhet Pinxit talar om betyder inte frånvaro av rörelse eller ljud. Snarare handlar det om 

ett mentalt tillstånd av reflexivitet och beredskap. Detta kan uppnås via lugna aktiviteter som 

meditation, men paradoxalt nog även under högst livliga sådana, som dans eller sport, 

eftersom de kan kräva en total koncentration och närvaro i nuet för att man korrekt ska kunna 

utföra rörelserna. Den västerländska definitionen av stillhet skulle inte gå att applicera på de 

livligare aktiviteterna. 

 

Pinxit använder teknologi för att gestalta, och han ser en utmaning att förmedla stillhet på 

detta vis, eftersom han upplever teknologi som något som de flesta associerar med stillhetens 

motsats: Brus, snabba förändringar, höga ljud, starka ljus, grälla färger och brist på 

koncentration. Att besegra denna utmaning är något han ägnar avsevärd möda åt.  
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Practice-led research 

Pinxits övergripande metodologi har varit något han kallar för practice-led research, som på 

svenska kan översättas till praktikledd forskning. Han definierar begreppet som sökandet efter 

ny kunskap genom att forska i en studio och skapandet av konstverk i samband med teoretisk 

och kontextuell forskning. Practice-led research, menar han, knyter ihop teoretiska lager och 

meningar med materiella förkroppsliganden och visuellt språk. En cyklisk process av teori 

och praktiskt arbete bestämmer riktningen på undersökningen medan en reflexiv process 

skapar en syntes av teori och praktik som blir ny kunskap i form av nya upptäckter och utfall. 

 

Dagboksmetoden 

Jag forskade mer om practice-led research, och hittade en artikel av Pedgley som heter 

Capturing and analysing own design activity (2007). Han bygger sin artikel runt ett exempel 

på en designprocess av en gitarr, där designprocessen får agera exempel på hur practice-led 

research via dagoksmetoden kan gå till. Här pratar jag dock om hans metod i allmänna 

ordalag. 

 

Pedgley anser att designern medvetet måste göra sin forskning tillgänglig för åskådaren om 

denne ska förstå något av den – att bara visa upp artefakten man arbetat med kommer att få 

åskådaren att förstå ytterst lite av designforskningen. Det råder konsensus bland forskare, 

menar han, att practice-led research måste innefatta väsentlig mängd reflektion, analys och 

teoribildande angående ens egen designaktivitet om arbetet ska särskiljas från rutinmässig 

designpraktik. 

 

Att använda sin design som datakälla kallar Pedgley för att fånga designprocessen, ett ord han 

använder för att betona hur lätt det är att processens data försvinner för att aldrig kunna 

återfinnas om man inte aktivt ser till att samla in den. Han menar att fångandet kan delas in i 

tre steg: 

 

1) Samlande av data. 

2) Tolkning av kunskap. Att analysera data via en hierarkisk struktur. 

3) Strukturering av kunskap. Att presentera vad man kommit fram till och diskutera dess 

vidare implikationer. 
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4) Det finns ett par saker att tänka på angående punkt ett. Man bör så snabbt och tydligt 

som möjligt skriva ner datan efter designprocessen, gärna under pauser i själva 

designprocessen, så att man inte glömmer vad man har gjort. En medvetenhet bör 

finnas om att människor gärna skapar efterkonstruktioner som i efterhand förklarar val 

i en designprocess på ett sätt som gör att det låter mer logiskt och motiverat än det i 

själva verket var. Man bör även känna till att pauser under designprocessen för att 

skriva ner data kan ha nackdelen att man kommer av sig, tappar sitt ”flow”. 

 

Pedgley presenterar flera metoder för att förmedla designaktivitet. För att inkluderas i 

practice-led research menar han att de måste stämma in på fyra kriterier: 

1) Solo effort (ensam ansträngning) – datainsamlanlingen måste ske av den som designar. 

2) Endurance (uthållighet) – datainsamlingen måste ske över lång tid, gärna år eller 

månader. 

3) Subject delimitation (avgränsning av ämne) – designern måste definiera ett smalt 

område att rapportera om, annars skulle datamängden bli alltför stor. 

4) Mobility (rörlighet) – datainsamlandet måste kunna ske på många olika platser och 

inte t ex vara begränsat till en enda liten studio.  

 

Pedgley radar upp en lång lista av metoder av vilka det endast är fyra som uppfyller alla fyra 

kriterier. Tre av dessa faller dock bort av andra skäl som gör dem olämpliga att använda till 

practice-led research. Metoden som återstår är att skriva dagbok. 

 

Dagboksskrivande har den stora fördelen att ingen transkription behövs efteråt. Det är en 

metod som har använts flitigt inom humaniora och för att studera andra personers 

designpraktik, men som förekommit mycket lite som självreflekterande verktyg bland 

designers, vilket kan bero på att dagböcker brukar sträcka sig över lång tid, medan den mesta 

designforskningen behandlat korta tidsperioder. Kunskapen om dagbok som verktyg för att 

forska inom sin egen design är därför begränsad.  

 

Pedgley lägger fram ett antal punkter som kan vara lämpliga att följa för designern som 

skriver dagbok. Dessa innefattar: 

 

- Kronologi – att beskriva saker i den ordning de infaller. 
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- Att skriva ärligt, begripligt och insiktsfullt. 

- Att skriva kortfattat. 

- Att spara bilder av arbetets gång. 

- Att skriva datum och sidnummer på alla dagboksinlägg. 

- Att skriva dagbok och nummer på alla avbildningar av arbetet man tar med. 

The buddhist perspective of continual improvement  

The buddhist perspective of continual improvement av Jayawardane, T., & A. C. De Alwis 

(2016) är en artikel om Continual Improvement, CI, ett japanskt begrepp som handlar om hur 

man inom företagsvärlden hela tiden söker att förbättra sig, och dettas starka kopplingar till 

buddhism. Med artikeln som utgångspunkt argumenterar jag för hur min designprocess kan 

sägas illustrera karma och vikten av att dra egna slutsatser, som båda är buddhistiska 

tankegångar.  

Artikeln citerar en Dehava Sutta i Majjima nikaya som säger att om man inte gör nya 

handlingar så blir det inget flöde in i framtiden, och att länken mellan det förflutna, nutiden 

och framtiden är handling (karma). Cykeln av handling (karma) och resultat (vipaka) 

resulterar i förbättring eller lidande.  

Buddhismen lägger vikt vid förmågan att kunna fatta egna beslut. Kalama sutta i Angutthra 

Nikaya nämner att man inte ska gå efter rapporter, legender, traditioner, religiösa skrifter, 

logiska antaganden, antydningar, analogier, överenskommelser genom att grubbla över 

åsikter, sannolikhet, eller tanke, utan lade vikt vid fritt utforskande.  

Sammanfattning av tidigare och aktuell forskning 

Jag tog avstamp i en artikel om buddhistiska avbildningar i det förgångna, med Seckels & 

Leisingers Before and beyond the image: Aniconic symbolism in Buddhist art (2004). Jag 

hittade mycket matnyttigt, men kände mig inte nöjd, utan ville titta mer på sentida forskning 

om hur man kan avbilda buddhism. För detta gick jag till Pinxits Stillness: A meditation in 

new media art (2016), där stillhet i buddhistisk mening avbildas. Pinxit inspirerade mig till att 

arbeta iterativt. Utöver den iterativa metoden hade han använt sig av en slags practice-led 

research. Min uppfattning var att practice-led research var rätt väg att att gå, men att Pinxits 

variant av den inte passade mig. Jag letade upp och använde mig av en annan metod, 

dagboksmetoden, hittad i Pedgleys artikel Capturing and analysing own design activity 
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(2007). Senare i arbetet, när jag reflekterade över min designprocess, tog jag hjälp av The 

buddhist perspective of continual improvement av Jayawardane, T., & A. C. De Alwis (2016), 

en artikel som skriver om många buddhistiska begrepp. 

 

3. Metoder 

Överblick av designmetoder 

Först går jag igenom mitt övergripande designperspektiv, design genom buddhism. Därefter 

skriver jag om hård- och mjukvara, och sedan designmetoderna jag har använt mig av: 

Practice-led research via dagboksmetoden (Pedgley, 2007), och den iterativa metoden 

(Interaction Design Foundation, 2019).  

 

Övergripande designperspektiv 

Jag använder buddhismen som ett övergripande designperspektiv. Mitt buddhistiska 

designperspektiv har jag själv utarbetat, företrädelsevis genom att studera hur buddhister 

traditionellt tänkt angående buddhistiska avbildningar enligt Seckels & Leisingers (2004) 

artikel.  

 

Flera av dessa tankesätt har jag redan gått igenom i kapitlet om forskning. Ett av dem är att en 

avbildning av något abstrakt är mer sann ju mer abstrakt avbildningen är. Buddhanaturen, t 

ex, är något ytterligt icke-världsligt, och att avbilda den som något världsligt – t ex Buddhas 

mänskliga gestalt – är därför missvisande. Enligt det buddhistiska sättet att tänka blir 

avbildningen mer sann om man t ex istället ritar en geometrisk form, som är betydligt mer 

abstrakt. Ett skrivtecken, som ju är en abstraktion av ett ord, som i sig är en abstraktion av 

något verkligt, anses ännu mer distanserat från verkligheten, och därför ännu bättre för att visa 

abstrakta fenomen (ibid.). 

 

Idéerna jag illustrerar i mitt kandidatarbete är, som alla idéer, abstrakta. Därför tänker jag 

applicera ovan nämnda tankesätt. Jag ska försöka hålla mina illustrationer så abstrakta som 

möjligt, för att det ska vara tydligt att de symboliserar just idéer.  
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En annan sak som jag skrev om i forskningskapitlet är att buddhismen under århundradena 

utvecklade ett etablerat system för att avbilda olika aspekter av buddhismen. Till exempel så 

kunde Buddha avbildas som ett par fotspår. Detta symboliserade hur Buddha hade vandrat. En 

annan avbildning var stūpan, gravhögen, som kunde symbolisera Buddha efter att hans 

mänskliga kropp dött, och begravts i en stūpa (ibid.). 

Som jag tog upp i forskningskapitlet så innebar detta användande av etablerade symboler tre 

fördelar: Dels innebar det en möjlighet till icke direkta avbildningar, och därför åtminstone en 

viss abstraktion, vilket ju som redan visats är önskvärt. Dessutom innebar det faktum att 

symbolerna var etablerade att betraktare omedelbart kände igen Buddha när de tittade på en 

avbildning av honom, utan att behöva fundera över vad bilden föreställde. Och slutligen 

innebar symbolernas unika utseende att det var lätt att särskilja just Buddha i en avbildning 

där han befann sig tillsammans med flera andra människor – en vanlig typ av avbildning, 

eftersom historierna med Buddha ofta involverar möten med andra (ibid.) 

 

På grund av detta låter jag det ingå i min design att försöka använda en eller flera etablerade 

buddhistiska symboler för att illustrera mina tankar. De har fördelen av abstraktion, och 

fördelen av att vara distinkta från annat. Det ökar chansen att en betraktare som är kunnig 

inom buddhism associerar mitt arbete med buddhismen, samt att personer som sett mina verk 

lättare känner igen buddhistiska symboler i framtiden. 

 

Hård- och mjukvara  

Allt mitt arbete sker på min bärbara dator, en MacBook Pro, 15 tum, 2016 års modell (Apple, 

2017). Jag ritar på en ritplatta, av märket Wacom Intuos Draw CTL-490W, med tillhörande 

penna (Wacom, 2019). Programmen jag använder för att rita är Adobe Photoshop CC (Adobe, 

2019) samt Adobe Illustrator (Adobe, 2019).  

 

Dagboksmetoden 

Jag använder dagboksmetoden som jag läste om i artikeln av Pedgley (2007). Efter att jag har 

påbörjat gestaltningen tar jag en kort paus för att skriva i dagboken, ett Worddokument, varje 

gång en spontan tanke dyker upp som är relevant för gestaltningen och som jag inte hade 

förutsett innan jag började skapa. Det kan till exempel röra sig om att jag upplever 

svårighetsgraden eller tidsåtgången för arbetet som annorlunda än jag hade trott, eller att 

skapandet leder till oanade associationer, insikter eller sinnesstämningar.  
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Dessutom sparar jag versioner av gestaltningen under olika faser av arbetets gång. Jag har 

ingen fast metod för att välja exakt när jag ska spara, utan jag sparar med en frekvens som jag 

bedömer gör det lätt för en betraktare att följa arbetets gång. 

 

Efter att gestaltningsprocessen är färdig går jag igenom min dagbok och funderar ut vad jag 

kan dra för slutsatser från den. 

Jag väljer den här designmetoden eftersom den passar mig som person, då jag är en verbal 

person som tänker mycket i ord, är van vid och känner mig mycket bekväm med att uttrycka 

mig i skrift, och tycker om utmaningen att så snabbt, utförligt, kortfattat, korrekt och 

pedagogiskt som möjligt försöka beskriva något i textform.  

 

Det är även en metod som passar ensamma designers, och jag arbetar helt på egen hand i 

detta projekt. Eftersom jag sköter allt designande via datorn är det väldigt praktiskt för mig 

att pausa mitt gestaltningsarbete och bara byta fönster och skriva lite i ett Worddokument. 

Dagboksmetoden hade varit mer komplicerad om jag av någon anledning hade varit tvungen 

att skapa gestaltningarna på en plats fysiskt avlägsen dagboken. Dessutom är 

gestaltningsprocessen sådan att jag när som helst kan pausa i den utan problem, vilket också 

är en fördel.  

 

Den iterativa metoden 

Jag använder även, inspirerad av Pinxit (2016), iterativ design som metod på samma gång 

som jag använder dagboksmetoden. Iterativ design betyder att man testar sin designprodukt, 

gör om den så den blir bättre, testar den igen, gör om den igen, o.s.v. – man designar i 

iterationer.   

 

På hemsidan Interaction Design Foundation (2019) hittade jag en illustration som visar 

processen på ett bra sätt (bild 3). 

 

Detta är ännu en designprocess som passar mig personligen. Jag tycker om att testa mig fram, 

hålla många dörrar öppna och inte dra slutsatser förrän jag har väldigt mycket på fötterna. 

Dessutom kan ämnet jag vill förmedla uppfattas som svårgripbart och komplext, och det är 
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svårt att veta på förhand om ens gestaltning förmedlar det den är tänkt att göra. För det tredje 

så finns det många aspekter inom buddhismen som leder in i varandra, så något som passar 

för att illustrera en av dess idéer kanske visar sig passa bättre som illustration av en annan. En 

iterativ process kan på grund av detta göra att vad som började som en enda idé grenar ut sig i 

flera, och min gestaltning blir rikare. 

 

 
Bild 3: Den iterativa processen. Från användaren Aflafla 1. Licens: Creative Commons. 

 

4. Designprocess 
 

Överblick av designprocessen 
Jag kommer i detta kapitel gå igenom arbetet med mina gestaltningar. Det är en och samma 

gestaltning, som jag i slutändan kallar Cirklar, och som genomgår många iterationer under 

arbetets gång. Min redogörelse kommer vara en omskriven version av den dagbok jag fört 

som del av mitt arbete enligt dagboksmetoden (Pedgley, 2007), som skrivits ner under korta 

pauser jag tagit under hela arbetets gång. I denna redogörelse går jag igenom alla iterationer 

som vuxit fram enligt den iterativa metoden (Interaction Design Foundation, 2019). 

 

Det här kapitlet kommer mestadels innehålla text. På grund av den rena mängd work-in-

progress-bilder som hör till så samlar jag dem alla i ett senare kapitel vid namn Appendix. För 
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att göra överblicken så lätt som möjligt lägger jag bara upp bilder på själva arbetsytan, inte 

den omgärdande ramen som visar vilket program jag arbetat med eller vilka verktyg jag 

använt; jag beskriver dessa istället i texten. I Appendix numrerar jag bilderna med romerska 

siffror, för att särskilja dem från bilderna i huvudtexten. 

 

De slutgiltiga gestaltningarna i Cirklar visas i slutet på detta kapitel.  

 

Pratityasamutpada 

För min första gestaltning får jag spontant idén att avbilda det buddhistiska fenomenet 

pratītyasamutpāda. 

 

Jag hittar inte någon svensk översättning på det, men på engelska översätts det ofta med 

”dependent origination”. Det betyder ungefär ”beroende uppkomst” och betyder att alla 

fenomen uppstår på grund av andra fenomen som i sin tur uppstår på grund av andra fenomen, 

och så vidare, i oändlighet. 

 

Zenmästaren Thich Nhat Hanh förklarar det genom en liknelse med ett bord. För att bordet 

ska uppstå behövs bl a trädet, skogshuggaren och möbelsnickaren. För att möbelsnickaren ska 

existera behövs hans mat, hans föräldrar, och så vidare. För att trädet ska uppstå behövs jord, 

solsken, vatten mm. På samma sätt kan allt sägas bero på allt annat (Encyklopedia of 

Buddhism, 2019). 

 

50 cirklar 

Spontant kommer jag på idén att rita en teckning som består av många mindre teckningar, 

som var för sig inte duger som helhet, men tillsammans skapar något som är större än de 

själva, något enhetligt. En idé som dyker upp i mitt huvud är att rita många cirklar över 

varandra i Photoshop, där varje cirkel har väldigt låg opacitet och därmed nästan är 

genomskinlig. När cirklarna läggs på varandra tänker jag att deras opacitet kommer läggas 

ihop, så att de i slutändan sammanlagt bildar en fullständigt ogenomskinlig cirkel, med 100 % 

opacitet. Varje enskild, nästan genomskinlig cirkel kommer jag referera till som delcirkel, 

medan den solida cirkel som uppstår som kombination av alla delcirklar kallas för 

kombinationscirkel. Cirkeln passar bra eftersom den är en viktig symbol inom buddhism 

(Seckel & Leisinger, 2004) och därmed passar in i buddhismen som min övergripande 
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designmetod. Cirkeln är dessutom en viktig symbol för mänsklig kultur överlag, vilket 

beskrivs i boken Creating Mandalas : For Insight, Healing and Self-Expression (Fincher, 

1991). 

 

Det är naturligtvis viktigt att cirklarna inte överlappar fullständigt – då ser man ju inte att 

kombinationscirkeln består av många delcirklar! För att åstadkomma icke-överlappande 

delcirklar bestämmer jag mig för att rita dem alla på frihand med riplattan, med tillhörande 

penna, med pennfunktionen i Photoshop, istället för att t ex använda programmets 

cirkelfunktion.  

 

För att hålla det enkelt bestämmer jag mig för att rita svarta cirklar mot vit bakgrund. Jag vill 

hålla opaciteten mycket låg för att göra varje delcirkel nästan genomskinlig och få många 

delcirklar med stor variation i överlapp. Opaciteten jag väljer är 2 %. Mitt mål är att rita 50 

delcirklar som alla ska överlappa till viss del och skapa en tunn kombinationscirkel med 100 

% opacitet. Jag väljer vanlig rund pennspets med storlek 150 punkter, som verkar tillräckligt 

tjockt för att alla delcirklar utan större svårighet ska överlappa, men utan att 

kombinationscirkeln blir alltför tjock. Arbetsytan är av A3-storlek eftersom jag i slutändan 

tänkt skriva ut teckningen på just ett A3-papper. Arbetsnamnet på gestaltningen är 50 cirklar. 

 

För att hålla reda på hur många cirklar jag hade gjort använder jag en Online Tally Counter på 

Tally Counter Store (2019) (bild 4).  Varje gång jag ritat en cirkel klickar jag på plustecknet, 

och siffran på displayen ökar med 1. 

 

Jag stöter omedelbart på ett problem: Det visar sig att när det i Photoshop läggs lager med 

mindre än 100 % opacitet uppepå varandra så adderas inte opaciteten rakt av i det område där 

lagren överlappar. 50 lager med 2 % opacitet staplade uppepå varandra resulterar inte i 100 % 

opacitet där de överlappar, utan en bild med lägre opacitet än så. Jag försöker komma runt 

detta genom att göra nya iterationer där jag successivt ritade fler delcirklar ovanpå de 

föregående, vilka syns på bilderna I-V i Appendix. Detta fungerade inte; efter 500 lager 

uppepå varandra är den slutgiltiga kombinationscirkeln inte helt ogenomskinlig. På bild VI 

har jag ritat ett streck med 100 % opacitet över kombinationscirkeln för att accentuera 

skillnaden. 
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Bild 4: Online Tally Counter. Beskuren skärmavbild som togs när muspekaren befann sig över 

plustecknet. 

 

Jag försöker googla mig fram till en lösning, prövande olika sökord, och hittar svaret med 

sökorden ”photoshop adding lines with low opacity on one another” på sidan Super Users 

(2019) forum: Det är tydligen så att om man lägger ihop två lager med opacitet X, så blir inte 

den resulterande opaciteten 2X, utan X+(X multiplicerad med X). För att genomföra den 

sistnämnda beräkningen måste man dessutom skriva ner opaciteterna i decimalform i stället 

för procentform, viket man gör genom att dela varje opacitet med 100; för att få slutresultatet 

i procentform multiplicerar man det med 100. Lägger man ihop två lager med 2 % opacitet 

blir alltså resultatet inte 2+2=4 % opacitet, utan 100(0,02+(0,02*0,02))=100*(0,02+0,0004)= 

100*0,0204=2,04 % opacitet. Detta verkade omöjligt att ändra via inställningar och är alltså 

något jag blir tvungen att acceptera. 

Ett annat problem är att det ofta råkar ritas ett rakt streck från arbetsytans kant till stället där 

jag håller muspekaren när jag börjar rita en delcirkel. Över tid märker jag att delcirkeln i 

dessa fall inte registreras alls; försöket att rita en delcirkel resulterar alltså bara i detta 

oavsiktliga streck. Detta är något som gäller för alla iterationer jag gör i Photoshop. Jag låter 

dessa streck vara kvar, eftersom jag vill visa iterationerna i sin helhet, med fel och brister. 
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Breda cirklar 

Jag är inte nöjd med de kombinationscirklar jag hittills skapat, eftersom jag tycker att det är 

för otydligt att de består av många delcirklar. Snarare ser de ut som en enda cirkel med lite 

suddig kant. För att göra delcirklarna tydligare testar jag att rita en ny kombinationscirkel med 

färre delcirklar där var och en har högre opacitet. Jag ökar deras opacitet från 2 % till 30 %. 

Eftersom delcirklarna ska komma att bli färre så ökar jag deras tjocklek, från 150 punkter till 

200, för att minska risken att jag råkar göra dem icke överlappande. På bilderna VII-X i 

Appendix syns delar i utvecklingen och slutresultatet. Jag är ännu ej nöjd, eftersom jag inte 

tycker att kombinationscirkeln känns som en cirkel som består av flera, utan bara som en 

cirkel med ojämna, suddiga kanter. Arbetsnamnet för denna iteration var Breda cirklar. 

 

Tunna cirklar 

Jag kommer nu på idén att istället rita mycket tunna delcirklar, med tom yta mellan varandra. 

Kanske kan de sammantaget skapa illusionen av en hel kombinationscirkel, medan 

delcirklarna är klart urskiljbara? Jag bestämmer mig för att göra om processen med tjockleken 

3 punkter. Opaciteten sätts som 50 %; jag ökar den lite för att försäkra mig om att delcirklarna 

går att urskilja trots att de är så tunna, men vill ändå inte ha 100 % eftersom jag ville att man 

vid ställen där delcirklarna överlappar ska märka huruvida det är få eller många delcirklar 

som ligger uppepå varandra. Processen och resultatet kan ses på bild XI-XV. Återigen tycker 

jag att slutresultatet inte ger känslan jag är ute efter, av ett fenomen som består av mindre, 

urskiljbara fenomen. Tunna cirklar var arbetsnamnet denna iteration fick. 

Jämna cirklar 

Jag har fram tills nu ritat delcirklar på frihand i syfte att få delcirklarnas att endast delvis 

överlappa varandra. Ritandet på frihand hade inget egenvärde. Nu bestämmer jag mig för att 

pröva att rita perfekta cirklar med hjälp av cirkelfunktionen, och snarare åstadkomma 

delcirklarnas partiella överlapp genom att placera dem på lite olika ställen. Jag kallar 

iterationen för Jämna cirklar. 

Jag bestämmer mig för att gå ett steg längre och försöka få delcirklarna att ligga så jämnt 

utspridda som möjligt. Det ska alltså vara samma avstånd mellan varje delcirkel och dennes 

närmast liggande delcirkel. Jag tror att det är lättare att åstadkomma i Adobe Illustrator än 

Adobe Photoshop CC, så jag byter program till Illustrator. Dessutom vet jag ej vid det här 
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laget huruvida Illustrator har samma funktion som Photoshop med avseende att lägga ihop 

lager med låg opacitet, och jag vill pröva det.  

 

Jag börjar med att rita en svart cirkel (bild XVI). Tolv delcirklar känns som ett lagom antal att 

börja med i min första kombinationscirkel; det är lika många delcirklar som antalet hela 

timmar på en urtavla, vilket känns som lagom för att både urskilja delcirklarna och ge 

kombinationscirkeln en känsla av helhet. Eftersom jag vill pröva att ge kombinationscirkeln 

en opacitet av 100 % så vill jag ge varje delcirkel opaciteten (1/12), vilket avrundas uppåt till 

9 %. Jag gör den 74 punkter tjock (bild XVII).  

 

En ny delcirkel skapas enkelt genom att duplicera den första. Men jag vill inte bara skapa 

några identiska delcirklar och manuellt lägga dem delvis överlappande uppepå varandra, utan 

jag vill att de ska ligga symmetriskt utspridda.  

 

En lösning för att åstadkomma detta är att placera ut delcirklarna med jämna mellanrum i en 

ring, en ring så liten i diameter att delcirklarna på motsatta sidor av ringen nästan överlappar 

varandra. Jag googlar och hittar en förklaring på hur jag kan göra på sidan Graphic Design 

Stack Exchange (2019). Jag måste bestämma hur många grader jag vill rotera min delcirkel. 

Eftersom jag hade tänkt göra 12 stycken så vill jag ha rotationen (360/12)=30°. Rotationen 

åstadkoms genom att markera delcirkeln och i menyn välja Transform, sedan Rotate, sedan 

Cmnd+D.  

 

Jag märker att detta bara får delcirkeln att rotera runt sitt eget nav, den rör sig alltså inte ut 

fläcken. För att få den att flytta på sig behöver jag göra den en del av en grupp med fler 

föremål, och rotera hela gruppen. Jag ritar ännu en cirkel, som jag hädanefter kommer kalla 

hjälpcirkel, och placerar den en bit ifrån centrum av delcirkeln (bild XVIII). När jag roterar 

gruppen så står emellertid fortfarande delcirkeln stilla, medan hjälpcirkeln rör sig i en ring 

inuti den. Jag testar att flytta delcirkeln så dess centrum är helt utanför mitten av delcirkelns 

kant (bild XIX). När jag nu roterar och kopierar gruppen så flyttar sig delcirklarna som jag 

vill (bild XX).  

 

Efter att ha kopierat och klistrat in delcirklar så en hel kombinationscirkel har formats 

avgrupperar jag grupperna och raderar alla hjälpcirklar. Detta resulterar i den 
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kombinationscirkel jag är ute efter (bilderna XXI-XXIII). Notera att jag experimenterar med 

olika antal delcirklar (8 och 12), olika opacitet och olika avstånd mellan centrum på delcirkel 

och hjälpcirkel (och därmed olika avstånd mellan centrum på delcirklarna). Jag redovisar de 

jag är mest nöjd med i slutet av detta kapitel. 

 

Färgade cirklar 

Återigen kommer jag spontant på en idé till en ny iteration; jag vill testa att ha delcirklarna i 

olika färger, en iteration med arbetsnamnet Färgade cirklar. Min förhoppning är att färgerna, 

när de överlappat varandra, kommer resultera i en mörk, helst svart, kombinationscirkel. Att 

ha delcirklar i olika färger snarare än olika nyanser av grått anser jag är bättre, eftersom olika 

färger är mer diversifierade än olika nyanser av grått. Ett objekt som är skapat av många olika 

färger verkar därför i högre grad bestå av många olika saker än något som är skapat av olika 

nyanser av grått, och därför enligt mig bättre illustrera pratītyasamutpāda. 

 

Jag vill slumpa fram färgerna. Alla färger i Photoshop och Illustrator har en sexsiffrig kod 

som består av bokstäver från a-f samt siffror från 0-9. Ett exempel syns på bild 5. Om jag kan 

hitta på ett sätt att slumpa fram en sådan kod så kan jag även slumpa fram färger, genom att 

skriva in den slumpmässiga koden i ett fält i färgväljaren. 

 
Bild 5: Färgväljaren i Photoshop. 
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Bild 6. 

 

Jag googlar, och hittar en bra slumpgenerator på sidan Unit Conversion (2019). Den syns på 

bild 6 och fungerar på följande vis: Man skriver in tecknen man vill använda i den översta 

rutan, antal sekvenser i nästa ruta, och därefter antal tecken i varje sekvens. När man trycker 

på Generate uppstår det i den sista rutan sekvenser baserade på det man skrivit in. 

Men först tänker jag testa att göra en kombinationscirkel med icke slumpmässiga färger. Jag 

kommer på idén att välja färger som är typiska för buddhistiska fenomen. Något som inte är 

buddhistiskt, men åtminstone tillhör en traditionell sydostasiatisk omvärldsförståelse, är 

fenomenet chakran, energicentra som tros finnas på olika ställen i kroppen. Det finns sju 

chakran, var och en med en tillhörande färg. En av dessa är vit, och lämpar sig inte som färg 

på någon av mina delcirklar eftersom bakgrunden är vit. De andra är: Röd, orange, gul, grön, 

blå och lila (chakra.info, 2019). Jag bestämmer mig att göra en kombinationscirkel bestående 

av sex cirklar, var och en i en färg representerande ett chakra, på samma sätt som föregående 
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iteration, i Illustrator. Jag vill ha viss genomskinlighet, men eftersom färger är mycket ljusare 

än svart sätter jag opaciteten till hela 80 % (bilder XXVI-XXVII). 

 

Denna iteration blir jag inte alls nöjd med – jag får inte alls någon känsla av att 

kombinationscirkeln är en helhet som består av många mindre delar. 

 

Jag testar istället att göra många fler delcirklar, och slumpar den här gången fram deras färg 

(bilder XXVIII-XXXIII). Ej heller här blir jag nöjd, eftersom den sammantagna färgen blir en 

sorts grön, istället för som jag hoppades, nästan svart. Jag bestämmer mig för att inte göra fler 

experiment med färgade cirklar; de svarta med åtta delcirklar som är gjorda i Illustrator är de 

jag tycker är bäst, och jag nöjer mig med dem. Dock kan jag inte välja ut en av dem som jag 

tycker är klart bättre än de andra, och väljer att presentera de tre jag tycker om bäst som det 

färdiga resultatet (bilder 7-9). 
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Bild 7. 
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Bild 8. 
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Bild 9. 
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5. Resultatet av undersökningen 
 

Överblick av resultatet 

Även om min ursprungliga tanke var att endast illustrera pratityasamutpada med min 

gestaltning så kom jag under arbetets gång på att det kan illustrera ett flertal andra 

buddhistiska principer. Emedan pratityasamutpada går att tolka fram ur slutresultatet så kräver 

flera andra att man följer själva designprocessen, då det är arbetsmetoderna snarare än 

slutresultatet som illustrerar principen i fråga. Som jag pratade om i kapitlet om tidigare och 

aktuell forskning menar Pedgley (2007) att designern medvetet måste göra sin forskning 

tillgänglig för åskådaren om denne ska förstå något av den – att bara visa upp artefakten man 

arbetat med kommer att få åskådaren att förstå ytterst lite av designforskningen. Därför 

inkluderar jag förklarande texter för att de ska gå att läsa ut buddhistiska principer ur mitt 

arbete. Dessa principer går jag igenom en i taget i detta kapitel. 

 

Pratityasamutpada 

Min bedömning är att kombinationscirklarna som jag blev mest nöjd med väcker 

uppmärksamhet och kan förstås som illustrationer av pratityasamutpada om jag förser dem 

med en kort förklaring. Att teckningen visar en cirkel är dessutom lämpligt eftersom cirkeln 

är en etablerad symbol för pratityasamutpada (Jajawardane & De Alwis, 2016). 

 

Den ädla åttafaldiga vägen 

Den ädla åttafaldiga vägen är inom buddhismen en serie förhållningsregler som sägs leda till 

nirvana (Den ädla åttafaldiga vägen, 2018). Att följa färre än åtta av dessa regler ska inte leda 

till nirvana. Mina kombinationscirklar med åtta delcirklar kan sägas representera den 

åttafaldiga vägen, där kombinationscirkeln står för nirvana.  

 

Följandet av dessa regler leder till andra fördelar än nirvana. Om man t ex följer fem av dem 

så bör ens liv bli bättre än om man bara följer två – det är inte en allt-eller-inget-sak. På 

samma sätt försvinner inte kombinationscirkeln helt om man bara tar bort en delcirkel, men 

för varje delcirkel som saknas så blir kombinationscirkeln gradvis mindre komplett. 
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De tolv nidanas 

Vissa av mina kombinationscirklar består av tolv delcirklar och kan sägas representera de tolv 

nidanas, lidandets tolv orsaker (Nidana, 2016). Detta passar bra eftersom nidanas även kallas 

de tolv länkarna i pratityasamutpada (ibid.). 

 

Karma 

Karma är i buddhismen lagen om orsak och verkan. Den säger att allt man har gjort tidigare 

påverkar ens nuvarande situation och alla kommande situationer, och att vad man gör i nuet 

också kommer påverka alla kommande situationer (Jajawardane & De Alwis, 2016). Detta 

märks på mina cirklar då varje enskild delcirkel påverkar hur kombinationscirkeln ser ut.  

Karma syns även i själva skapandeprocessen. Den allra första delcirkel jag ritar på frihand 

skiljer sig mycket från hur en geometrisk perfekt cirkel ser ut, trots att en geometriskt perfekt 

cirkel är det jag försöker rita. Ganska snabbt märker jag att jag blir bättre på att rita cirklar – 

mina senare delcirklar blir allt mer lika en geometriskt perfekt sådan. Min ökade färdighet i 

att rita cirklar beror på min karma: Jag har övat på att rita cirklar, därför är jag bättre på att 

rita cirklar just nu. Och ritandet av den cirkel jag för ögonblicket ritar skapar karma inför 

framtiden – det gör att jag blir bättre på att rita cirklar längre fram.  

Mina cirklar hade kunnat skapas i ett datorprogram som automatiskt genererade slumpmässigt 

formade imperfekta cirklar. Eftersom ett sådant program inte hade blivit bättre på att rita 

cirklar under ritandets gång så hade det inte illustrerat denna aspekt av karma, vilket är en 

anledning till att bara rita på hand. 

Vikten av att dra sina egna slutsatser 

Jag har inte följt en utstakad ram under mitt gestaltande. Samtliga iterationer har jag hittat på 

själv och testat för att se vilken effekt de har på mig. Detta är i samklang med buddhismens 

uppmuntran av dess utövare att själva pröva sig själv fram för att se vad som fungerar, snarare 

än att acceptera saker som absolut dogma. (Ibid.) 

Zen och mindfullness  

Mindfullness är ett begrepp som varit i ropet mycket på sistone, som sägs vara ett effektivt 

verktyg för ökat välmående och ökad framgång, och som brukar associeras till österländsk 

filosofi. Mindfullness är mycket riktigt rotat i buddhism, och även om mindfullnessbegreppet 
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som det brukar användas i dagligt tal i väst i likhet med många andra importerade 

österländska fenomen har ändrat sig ganska mycket från urprungsbegreppet så går det ändå att 

hitta klara kopplingar mellan zen och mindfullness. Det hela går i korthet ut på att vara totalt 

närvarande i nuet, att man koncentrerar sig på det aktuella ögonblicket, utan att tänka på vare 

sig framtiden eller det förgångna (Stenberg Coaching & Consulting, 2012).  

Att rita någonting medan man gör sitt bästa för att rikta all sin koncentration på själva akten 

att rita är ett sätt att försöka uppnå detta sinnesstadium. Som med allt tecknande jag någonsin 

ägnat mig åt förut så märkte jag under ritandet av mina delcirklar att ju mer jag koncentrerade 

mig på vad jag höll på med, desto bättre blev teckningen. Jag upplevde alltså där en fördel av 

ökad mindfullness. Eftersom jag fortsatte försöka koncentrera mig under ritandet av varje 

delcirkel så kan man säga att skapandet av varje kombinationscirkel var en övning i 

mindfullness, eller en buddhistisk övning om man så vill. Min skapandeprocess kan alltså 

sägas symbolisera zen.  

 

Enso 

Faktum är att det redan finns en etablerad tradition att som andlig övning rita cirklar inom zen 

– en dylik cirkel kallas enso (Modern Zen, 2019).  Cirkeln är ju, som vi tidigare konstaterat, 

en av de absolut viktigaste symbolerna inom traditionell buddhism (Seckel & Leisinger, 

2004).  

 

Lotusblomman växer ur lera 

I buddhismen finns åsikten att negativa känslomässiga tillstånd är nödvändiga för att mer 

positiva sådana ska uppstå – de senare växer ur de förra, vilket liknas vid hur en ren och 

vacker lotusblomma växer ur lera. För att vi ska bli visare, vänligare och mer medkännande 

krävs att vi växer ut ur våra negativa känslotillstånd som en lotusblomma som öppnar sina 

kronblad ett efter ett (A Lotus Grows in the Mud, 2019). 

En liknelse till detta kan ses i hur min slutgiltiga gestaltning växte fram ur sämre iterationer. 

Hade det inte varit för de tidigare iterationerna jag inte var nöjd med, då hade aldrig min 

slutgiltiga gestaltning uppstått.  

Dessutom påminner mina sista kombinationcirklar till utseendet om lotusblommor sedda 

uppifrån. 
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6. Diskussion 

 

I min undersökning gick det att tolka ut väldigt mycket från relativt lite. Ett fåtal simpla 

gestaltningar kunde ses som illustrerande ett flertal buddhistiska principer. Jag har ändå varit 

konservativ när jag gjort dessa tolkningar – jag hade kunnat hitta ännu fler buddhistiska 

principer som representerades av teckningarna. Utifrån detta skulle man kunna framföra 

kritiken att mina tolkningar är för breda, eller att mina illustrationer inte är tillräckligt 

specifika. Jag anser dock att de breda tolkningsmöjligheterna är en styrka snarare än en 

nackdel. Buddhismen säger att alla gränser bara är illusioner. Allt är ett, och allt är ingenting. 

Det finns en gammal berättelse om en fisk som frågar en äldre, visare fisk vad havet är; den 

äldre fisken svarar att havet är allt som finns runtikring en, samt en själv, men att man inte 

märker det eftersom man är mitt i det. På samma sätt sägs zen existera i och runtomkring oss 

människor (taoism.net, u.å). Det går därför att hävda att sant buddhistiska principer torde 

kunna gå att tolka ut ur precis allting, oavsett om de är gestaltningar eller ej. 

Tolkningsmöjligheternas bredd ser jag därför som en metagestaltning av en buddhistisk 

princip i sig.  

 

Att mina gestaltningar inte är precisa ser jag också som en styrka. Enligt mitt övergripande 

designperspektiv så var en gestaltning visande buddhistiska principer bättre ju mer abstrakt 

den var, och att den är oprecis ser jag som ett tecken på att den är abstrakt. 

 

Något som också kan uppfattas som ett problem är att mina teckningar i sig själva sannolikt 

inte duger för att illustrera de buddhistiska principerna, utan att jag känner ett behov av att 

tillföra förklaringar, i skriven form och verbalt. Utbildningen heter Digital bildproduktion, 

inte Digital bild- och textproduktion. Jag ser detta som en svårundviklig bieffekt av ovan 

nämnda princip att hålla gestaltningarna abstrakta.   

 

Något jag har haft i åtanke under hela arbetets gång är begreppet accountability, att ha i 

åtanke vilka effekter mitt arbete kan ha på omvärlden, och framförallt om det kan orsaka 

negativa sådana. Buddhismen är en religion, en religion som jag själv inte tillhör eller har 

tillhört, och religion kan vara ett känsligt ämne för dess utövare, speciellt om det behandlas av 

någon utomstående. Att buddhismen inte förbjudit avbildningar är bra för mig med avseende 
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på accountability. Eftersom det inte bryter mot någon regel att jag avbildar något inom 

buddhism bör jag inte vara orolig över att min gestaltning ska trampa på några ömma tår. 

 

I kandidatarbetets början forskade jag enbart i hur Buddha och buddhismen avbildades under 

religionens tidigare år, vilket jag anser har två stora svagheter: Dels går det inte att följa själva 

konstnärernas direkta tankegångar, eftersom de är borta sedan länge, vilket gör det svårare för 

mig att applicera deras arbetsmetoder på min egen gestaltning. Dels var deras skapande 

väldigt annorlunda situerat från mitt eget, då de verkade i en svunnen tidsålder och avlägsen 

kultur, vilket kunde ha gjort att en direkt kopiering av deras arbetsmetoder hade lett till 

annorlunda utfall med avseende på hur min publik uppfattar mina verk. 

 

Det finns dock fördelar för mitt arbete med att titta på hur Buddha och buddhistiska tankar har 

avbildats i det förgångna. Dels så är dessa gamla avbildningar sannolikt gjorda med avsikt att 

så enkelt så möjligt förstås av sin publik, och även om situationen är helt annorlunda för mig 

och min publik än för de forntida konstnärerna och deras, så finns det ändå likheter mellan de 

båda situationerna – de båda rör ändå människor – och det är därför tänkbart att jag kan finna 

nyttig information i de äldre verken när det gäller att nå ut till min publik. Dels så består de 

gamla avbildningarna till stor del av buddhistiska symboler som idag är etablerade världen 

över, så om jag låter mig inspireras av dem till den grad att de känns igen i mina egna verk, så 

kommer verkens åskådare att bli bekant med dessa etablerade symboler, vilket de kan ha nytta 

av om de ska utforska buddhismen på egen hand efteråt. En sådan likhet mellan mina verk 

och etablerade symboler skulle även ha fördelen att den ökar chansen för att en person som 

redan är kunnig inom buddhism och råkar se mina verk snabbt förstår vad de handlar om och 

blir intresserad av dem. 

 

Det hade varit intressant för mig att få mer inblick i vad Pinxit (2016) använde för metoder 

för att gestalta buddhism. Dock kunde jag ur hans artikel inte utläsa information som hjälpte 

mig, mer än att det rörde sig om practice-led research.  

 

Designprocessen utvecklades under arbetets gång. Från början hade jag tänkt att enbart 

illustrera pratityasamutpada med mina cirklar. Mitt arbete nådde en vändpunkt när jag insåg 

att jag inte bara kunde använda cirklarna för att illustrera andra buddhistiska principer, utan 
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att det rentav skulle göra arbetet bättre om jag gjorde så. Vändpunkt nummer två skedde när 

jag kom på att jag kan illustrera betydligt fler principer genom att redovisa arbetsprocessen. 

Detta hade även fördelen att inget av det jag skapade skulle kastas bort.  

 

Min dagboksmetod användes på ett löst och oorganiserat sätt. I sin helhet gick den ut på att 

jag skrev ner alla tankar som dök upp under skapandet som jag tyckte var relevanta. Efteråt 

läste jag i dagboken, reflekterade över vad jag skrivit, drog slutsatser, och skrev ner dem i 

mitt arbete. En rimlig kritik är att jag inte använde dagboksmedoden på ett tillräckligt 

organiserat sätt. Jag anser dock att det inte var nödvändigt att göra metoden mer komplicerad i 

det här fallet. Risken finns att om jag hade satt upp striktare regler för hur det skulle hanteras 

så skulle dessa ha agerat som bromsklossar i mitt skapande. Att göra en metod mer 

komplicerad ”för sakens skull” tycker jag verkar onödigt. 

 

Den iterativa metoden implementerades med sådan självklarhet att jag knappt behövde ha den 

i åtanke. Det faller sig naturligt när jag skapar någonting att göra en artefakt, fundera över vad 

jag kan förbättra, och sedan förbättra den, detta om och om igen tills jag är nöjd. Men jag tror 

att det var bra att jag läste om den iterativa metoden och hade den i bakhuvudet under arbetets 

gång. Det kan ha hindrat mig från att sluta göra nya iterationer när dessa var till fördel för 

arbetet, om det så skedde undermedvetet. 

 

Det finns ett antal sätt att bygga vidare på undersökningen. Jag kan låta åskådare bedöma 

huruvida gestaltningarna är bra representationer av buddhistiska principer, samla ihop 

åskådarnas åsikter, och efteråt göra en bedömning om hur jag lyckades. Eventuellt kan jag 

efteråt göra nya iterationer baserat på de fel och brister som uppdagats i åskådarnas 

recensioner. Detta kan upprepas hur många gånger som helst. 

 

Jag skulle kunna involvera andra människor i skapandet, t ex låta olika människor rita olika 

delcirklar, så att kombinationscirkeln blir resultatet av många människors ansträngning. Det 

här skulle sannolikt få mig att nå ut till fler människor, vilket var ett syfte med 

undersökningen, skulle göra delcirklarna mer varierade, och leda till ett utvecklande av 

gestaltningens symbolik. Med tanke på att kombinationscirklarna skulle vara en kollektiv 

skapelse så hade det kunnat symbolisera hur människor ofrånkomligen är knutna till och 

beroende av varandra. 
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Ett annat alternativ vore att låta ett datorprogram rita cirklarna automatiskt. Det hade gått att 

programmera det så att varje delcirkel slumpmässigt blev lite annorlunda gentemot alla andra. 

Jag har gjort ett medvetet val att låta bli detta. I de gestaltningar där jag ritade på frihand så 

var en del av själva poängen att jag skulle bli bättre på att rita en cirkel under arbetets gång. I 

samtliga gestaltningar ville jag observera hur mitt sinnestillstånd påverkades av att göra 

monotona aktiviteter under lång tid, något som är vanligt inom buddhistiska övningar. 

 

Ytterligare ett sätt att utveckla gestaltningen på hade varit att rita kombinationscirklarna i 

något ritprogram som inte använder Adobe-programmens modell för att lägga ihop lager med 

låg opacitet. Detta skulle drastiskt ändra utseendet på mina kombinationscirklar och leda till 

bilder som mer påminde om hur jag från början tänkte mig gestaltningen 50 cirklar. Jag vet 

inte om ett sådant program finns.  

 

Det hade naturligtvis varit möjligt att välja helt andra buddhistiska principer och illustrera 

dem med helt andra sorters teckningar. Jag gillar dock att tolka ut många principer från få 

gestaltningar, då det i sig illustrerar hur rik den buddhistiska idévärlden är. Det ger även mitt 

arbete en enhetlighet, som jag finner estetiskt tillfredsställande. 
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Ordlista 

 

Adobe Illustrator – ett bildbehandlingsprogram med vektorbaserad grafik 

Adobe Photoshop CC – ett bildbehandlingsprogram med pixelbaserad grafik. 

Anikonisk – ej direkt föreställande. 

Buddha – buddhismens grundare som levde för ca 2500 år sedan. 

Buddhanaturen – buddhismens motsvarighet till kristendomesn själ. Buddhismens inre 

väsen som sägs finnas inom alla och envar. 

Buddhism – En av världsreligionerna. Tror på återfödsel, men inte på gud. 

Delcirkel – beståndsdel i en kombinationscirkel. Oftast en svart cirkel med låg opacitet. 

Illustrator – se Adobe Illustrator 

Karma – summan av effekterna av en persons handlingar. Varje handling sägs komma 

påverka en antingen detta liv eller i något åtföljande. 

Kombinationscirkel – den cirkel som uppstår när man lägger ihop flera delcirklar. 

Nirvana – buddhismens motsvarighet till himmelriket. Frihet från återfödelse. 

Opacitet – ogenomskinlighet. Låg opacitet innebär hög genomskinlighet, och vice versa. 

Photoshop – se Adobe Photoshop CC. 

Practice-led research – en slags forskning genom design. 

Pratityasamutpada – den buddhistiska idén att ingenting existerar i sig självt, utan allting 

beror på andra orsaker.  

Ritplatta – en platta på vilken man peka, klicka eller dra med en speciell penna vilket får 

muspekaren att göra motsvarande aktion på en dator. 

Upplysning – Buddhismens motsvarighet till kristendomens frälsningsupplevelse. Ger insyn i 

tillvarons innersta väsen. 

Zen – en variant av buddhism.  

Zenbuddhism – se zen. 
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Bild I. 
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Bild II. 
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Bild III. 
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Bild IV. 
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Bild V. 
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Bild VI. 
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Bild VII: 3 delcirklar. 
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Bild VIII: 12 delcirklar. 
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Bild IX: 30 delcirklar.  
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Bild X: 50 delcirklar. 
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Bild XI: 3 delcirklar. 
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Bild XII: 50 delcirklar. 
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Bild XIII: 100 delcirklar. 
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Bild XIV: 200 delcirklar. 
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 Bild XV: 300 delcirklar. 
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Bild XVI: 1 delcirkel, 100 % opacitet. 
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Bild XVII: 1 delcirkel, 9 % opacitet. 
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Bild XVIII: Delcirkel med hjälpcirkel inuti, ocentrerad. 
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Bild XIX: Delcirkel med hjälpcirkel vars centrum är utanför mitten av delcirkelns kant. 

 



 
 
 

64 

 
Bild XX: Delcirkel + hjälpcirkel kopierad och roterad två gånger. Notera att hjälpcirkeln här är 

längre ut från delcirkelns centrum än i bild XIX. 
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Bild XXI: Delcirkel + hjälpcirkel kopierade och roterade 11 gånger, bildande ett helt varv. 
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Bild XXII: Här har jag börjar ta bort hjälpcirklarna efter att hjälpcirklar + delcirklar har kopierats 

och roterats för att bilda ett helt varv. Notera att det här inte är en fortsättning på bild XXI. Här har 

jag gentemot bild XXI roterat fler gånger, med färre grader, och med kortare avstånd mellan 

delcirkelns och hjälpcirkelns centrum. 
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Bild XXIII: En färdig kombinationscirkel.  
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Bild XXXIV: Ännu en färdig kombinationscirkel med längre avstånd mellan delcirklarna (åstadkommit 

med längre avstånd mellan delcirkel och hjälpcirkel). 
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Bild XXV: Ännu en kombinationscirkel med ännu större mellanrum mellan delcirklarna. 
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Bild XXVI: Kombinationscirkel med sex delcirklar varav tre är färgade. 

 

 

 

 



 
 
 

71 

Bild XVII: Kombinationscirkel bestående av sex färgade delcirklar. 
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Bild XXVIII: De första tre delcirklarna i en kombinationscirkel med 200 delcirklar i olika färger. 
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Bild XXIX: Fortsättning på XXVIII, med fler delcirklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

74 

Bild XXX: Fortsättning på XXIX, med fler delcirklar. 
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Bild XXXI: Komplett kombinationscirkel med 200 delcirklar och alla hjälpcirklar fortfarande på plats. 
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Bild XXXII: Samma som XXXI men med hjälpcirklarna borttagna. 
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Bild XXXIII: Samma som XXII men med opaciteten sänkt till 30 %.  

 

 


