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INLEDNING/
  BAKGRUND

KREATIV  P RO B L E M LÖ S N ING

Det är den 23 december, dagen före julafton. För några timmar sedan anlände farmor och mormor som har åkt många 
mil för att fira jul med dig och din familj. Farmor har svårt att gå och tar sig fram överallt med hjälp av sin rullator. 
Eftersom ni bor i en tvåplansvilla är det tänk att hon ska sova på nedervåningen av huset under julhelgen eftersom hon 
inte klarar trapporna. Mormor kan vanligtvis gå i trappor och behöver ingen rullator, men idag hade hon olyckligtvis 
halkat på isen och gjort illa sitt ben. Både farmor och mormor tar sig nu fram genom att turas om att gå med farmors 
rullator. Det här betyder att både farmor och mormor är tvungna att sova på nedervåningen i natt. På nedervåningen 
finns en soffa att sova i och dina föräldrars sovrum. Planen var att farmor skulle sova i soffan, men nu har farmor vissa 
behov. Hon måste kunna kliva upp själv ur sängen för att gå på toaletten flera gånger om natten. Det visar sig att den är 
alldeles för låg för att farmor ska kunna stiga upp. Soffan fungerar däremot för mormor, som inte har samma behov som 
farmor och därför får det bli hennes sovplats för natten. Det betyder att dina föräldrars säng är det enda stället som finns 
kvar för farmor att sova i, men till er stora frustration visar det sig att även den är för låg och dessutom för mjuk. 
Nu uppstår det verkliga problemet - Var ska egentligen farmor sova? 

Pappa Charlie och mamma Eva kommer på att farmor har sovit i en fåtölj med fotstöd för några år sedan.
Kan det fungera igen? Till deras besvikelse fungerar inte fåtöljen som sovplats längre för att farmors behov ska bli uppfyllda. 
Pappa Charlie vill dock inte ge upp den här idén. Han försöker nästan pressa ner sin mamma i fåtöljen, men till 
slut får även han inse att det inte kommer att gå. Det första du kommer och tänka på då du hör problemet är
stenar, så du utbrister:

- Stenar! De är hårda och går att bygga högt!

Det var mest på skämt, men de andra i rummet kollar på dig som att du sagt något väldigt dumt, himlar med ögonen, 
suckar eller skrattar lite trött. Du förstår självklart att farmor inte kan sova på stenar, men börjar försöka utveckla din 
galna idé till något som skulle kunna fungera. Vid det här laget har mamma Eva hunnit bli väldigt stressad. Alla hennes 
planer har gått i stöpet och hon vill bara få det här överstökat. Samtidigt går mormor runt i hälarna på henne och gnäller 
över sitt onda ben och talar gång på gång om hur hemsk hela situationen är. Din syster Alva sitter med sin mobiltelefon i 
soffan och ser ut som hon befinner sig någon helt annanstans. Din bror Oskar har gått upp på sitt rum för länge sedan. 
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För honom spelar det ingen roll hur problemet löser sig, han tycker ändå att julen är överskattad. Farmor, som är 
hörselskadad, hör inte allt som sägs under lösningsprocessen och är lika positiv som vanligt. Hon står vid sin rullator och 
kollar på och ler. Hon känner ändå att hon inte vill vara till besvär så hon utbrister:

- Det enklaste är väl ändå om jag sitter på toaletten och sover. Då behöver jag aldrig kliva upp för att gå och kissa…

- Men farmor! Toaletten? Det förstår du väl att det inte fungerar?! suckar mamma Eva innan farmor ens avslutat  
meningen. Sedan fortsätter hon:

- Nä det finns inget att göra, vi får dela ut julklapparna nu, en dag i förväg och sen får vi skjutsa hem farmor. Det 
finns inget annat alternativ.

Det här gör dig väldigt upprörd. Du tycker inte att det kommer på fråga att dela ut julklapparna en dag för tidigt. 
Samtidigt så vet du att det inte alls är det enda alternativet eftersom du precis kommit på en ny idé som faktiskt skulle 
kunna fungera. 

- Vi kan gå ut i garaget och kolla om vi har några brädor som vi kan lägga under madrassen, och sen har vi några 
extra madrasser från gästsängarna vi kan använda och lägga på. Jag tror det blir tillräckligt högt och hårt då, säger du 
till de andra i rummet.

- Men snälla Julia, det blir alldeles för jobbigt att dra igång något sådant nu. Låt jag och din pappa få lösa det här nu, 
säger mamma Eva matt.

Scenariot ovan utspelade sig i min familj i julas och är ett typiskt exempel på en situation där jag retar mig på 
hur personer hanterar ett problem. Därför har den här händelsen, som jag valt att kalla ”farmorsituationen” blivit 
grunden till mitt examensarbete och följt med under hela projektet. 

Vi alla måste ta beslut dagligen. Vi stöter på problem som vi måste lösa, både i vardagen och i arbetslivet. 
Problemlösning är en stor del av din vardag som grafisk designer, då du jobbar med att bland annat underlätta 
eller förbättra situationer åt användare. Som grafisk designer jobbar du alltid med en målgrupp i varje projekt.
I det här projektet är min målgrupp personer som ser problem som någonting negativt och kallar problem 
omöjliga, innan de ens försökt ta tag i dem. Jag vill se på problem som en möjlighet att använda sin kreativitet 
till att förbättra eller förändra. 

Syftet med mitt projekt är att inspirera till att bli en kreativ problemlösare. Mina frågeställningar är:

1. Hur kan man se på kreativ problemlösning? 

2. Finns det olika problemlösningspersonligheter och är någon bättre än de andra? 

3. Vilka verktyg behövas för att lösa ett problem?

4. Vad är det som motiverar människor att lösa problem och vad gör att problemlösare ger  
upp och inte löser problemet?

Med kreativitet menas att man har förmågan att tänka på ett nytt sätt, se nya kopplingar och hitta nya möjliga 
lösningar på ett problem. Kreativitet handlar också om att se möjligheten att kunna förändra omgivningen då 
nya idéer framställs eller då nya produkter blir till. Till exempel kan en penna bli en cigarett, eller en burk bli 
till en farkost (forskning, 2010) eller som i mitt projekt, där garagefynd kompletterar en säng så att användarens 
behov kan uppfyllas. Att våga använda fantasin och tänka att ingenting är omöjligt är viktigt i en kreativ pro-
cess. Det främjar till ett jämt idéflöde. 
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”Divergent tänkande” kallas en typ av kreativitet. Det betyder att man har ett stort idéflöde och har lätt för att 
se sammankopplingar. Personer som tänker på det här sättet är allmänt nyfikna och öppna och passar i kreativa 
yrken, till exempel grafisk formgivare (Tema kreativitet, 2010).

En som forskar i kreativitet är Per Kristensson. Han är docent i psykologi vid Karlstads universitet och 
anser att kreativitet blir allt mer betydelsefullt i dagens kunskapsintensiva samhälle. Detta gäller både i 
arbetslivet och under studierna.

”Kreativitet är som kondition, man har en viss grundförutsättning men sen kan alla förbättra sin
 förmåga genom att träna. Många förknippar kreativitet med intelligens men det har relativt lite med

 varandra att göra, intelligensen kan vi inte påverka själva på samma sätt som kreativiteten”.
(Alla studier, 2011)

Per menar att man kan träna upp sin kreativitet. Detta kan man se på ur två olika synvinklar, på lång sikt och 
kort sikt. Den inre motivationen är det som är viktigt och avgörande på lång sikt. Det betyder att man är nyfiken 
på ämnet man ska vara kreativ inom och är intresserad av att utforska det. På kort sikt gäller det att hitta metoder 
för att tänka i andra banor än vad man brukar göra. Det kan göra att kreativiteten flödar bättre. 

Det sägs att förmågan att komma fram till en kreativ lösning ofta har med relationen till problemet att göra. 
Personer ser på problem på olika sätt och väljer att hantera dem olika. Attityden till problemet kan spela stor 
roll. Är problemet viktigt för dig? Andra frågor är om man har lust att lösa problemet och om man vågar. 
Kreativitet handlar mycket om mod och att våga ta steget att förändra (Kreativitet och problemlösning, u.å).

Jag har alltid varit intresserad av kreativ problemlösning och brinner för att hitta nya lösningar som inte är 
givna på problem. Det kan man se exempel på i ”farmorsituationen”. Det jag personligen anser underlättar i 
problemlösning är att ha roligt under processen och att få bolla med andra människor, då olika människor ofta 
har olika syn på problem och det kan ge nya infallsvinklar att höra vad andra har att säga. 

Här kommer fortsättningen av ”farmorsituationen” som visar på hur viktigt det kan vara att våga pröva nya 
vägar och att lyssna på varandra. 

Allt står stilla. Du upprepar gång på gång att du fortfarande tycker att ni kan testa ditt lösningsförslag, men utan att få 
någon respons. Till slut blir du så frustrerad att du utbrister:

- Men lös det själva då! För att sedan gå därifrån med arga steg.

Vid det här laget sitter hälften av alla inblandade i soffan av olika anledningar. Mormor sitter där för att hon har ont i 
sitt ben och orkar inte ha något med problemet att göra. Mamma Eva sitter där för att hon är trött och känner att alla 
hennes planer gått i stöpet. Farmor sitter där för att hon känner att hon inte kan bidra med något och eftersom hon är 
hörselskadad så förstår hon inte mycket om vad som pågår just nu. Syster Alva sitter där för att hon är försjunken i att 
chatta med sin pojkvän. Hon berättar för honom vad som händer runt omkring henne och att just nu vill hon bara tejpa 
för munnen på mormor som gnäller hela tiden.

- Jag tycker nästan att vi kanske kan ge Julias lösningsförslag en chans ändå, klämmer plötsligt pappa Charlie ur sig.

Så fort du får höra det blir du genast på bättre humör och känner dig inspirerad till att få det att fungera. Det är dock 
bara du och pappa Charlie som orkar göra något åt problemet. Pappa Charlie springer ut i garaget och kommer tillbaka 
med en stor plywoodskiva. Ni hjälps åt att lägga skivan under madrassen på sängen och för att inte få sängen allt för 
hård så springer du upp på övervåningen och hämtar två tunnare madrasser från gästsängen. Det är nu dags att testa
lösningen på farmor. Farmor tycker att hela situationen är väldigt festlig och skrattar då hon testar sängen. Sängen visar 
sig vara perfekt hård, men tyvärr inte tillräckligt hög ännu. Pappa Charlie kommer då på att han även såg ett par 
mindre plankor då han var ute i garaget.
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- Om vi lägger de mindre plankorna under sängens ben så borde sängen bli tillräckligt hög, förklarar han.

Han går ut till garaget igen för att hämta fyra mindre plankor. Medan han lyfter upp sängen styr du snabbt in plankorna 
under benen. Det är dags att testa på farmor igen. Den här gången är sängen både tillräckligt hård och tillräckligt hög. 
Farmor är nöjd, du är nöjd och julen är räddad!
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METOD

Jag valde ”Farmorsituationen” som grund i mitt projekt, eftersom den innehåller ett vardagsproblem som 
människor kan känna igen sig i. I ”Farmorsituationen” finns:

1. Ett problem
2. Olika personlighetstyper
3. En kreativ lösning

Jag kunde ha valt många olika problemsituationer och intervjuat fler personer, men jag valde att titta på en situation. 
Jag tycker den har en bra kapacitet och anser att det hjälpt mig att fokusera på det jag vill undersöka. Det kan 
ge mig en modell att sedan jämföra med vid andra problemsituationer.

WORKSHOP

För att på bästa sätt se närmare på händelsen och få fram ett underlag valde jag att skapa en ”workshop” med de 
inblandade i ”Farmorsituationen”. Man kan beskriva workshop som en verkstad där man understryker problem 
att lösa. Man utför praktiska övningar i grupp med ett begränsat antal deltagare. Deltagarna är oftast utvalda 
efter kompetens för att flitigt kunna diskutera kring problemet som behöver lösas. En workshop innehåller 
praktiska övningar som kretsar kring ett tema. 

I min workshop var temat: Problemlösning, med fokus på händelsen med farmor den 23 december. 
Workshopen utfördes på tre av fem deltagare i ”Farmorsituationen”, då två inte hade möjlighet att vara på plats. 
Kontakt vid ett senare tillfälle upptogs med de saknade deltagarna. Målet med workshopen var att se kopplingar 
i ”Farmorsituationen” med övrig problemlösning och på så sätt få fram svar på mina frågeställningar. 

Workshopen utfördes i staden Örnsköldsvik, i hemmet där ”Farmorsituationen” utspelade sig. Jag ville att 
deltagarna skulle känna sig trygga och valde därför en miljö där de kan känna sig bekväma att diskutera och 
skapa i övningarna. Jag tror att det är viktigt att deltagarna känner sig väl omhändertagna för att få bästa resultat. 
Innan start förklarade jag noga upplägget av dagen för deltagarna så att alla skulle känna sig säkra på vad som 
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METOD

skulle ske. Under workshopen bjöd jag på nötter och frukt för att hålla jämn energinivå. 
Hela workshopen spelades in med ljud och video för att göra det enklare för mig att sammanställa materialet 
i efterhand. 
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Min workshop innehåller fem övningar som är inspirerade av tidigare metoder eller designade av mig för att 
få ut så mycket som möjligt av min workshop. Här följer en förklaring hur de utvalda övningarna går till och 
varför jag valde att använda mig av dem.

Övning 1: Brainstorming med post-it lappar

Det här är en övning som jag använt mig mycket av under min utbildning. Den går ut på att skriva ner sina 
tankar och idéer kring en speciell fråga. Här används Post-it lappar. Det som är bra med den här övningen är att 
du snabbt kan få ner dina tankar i ord meningar eller bilder, för att i efterhand sammanställa och se kopplingar. 
Deltagarna fick generera idéer kring två frågor kopplat till mitt ämne:

Fråga 1: Vad kopplar du till ”omöjliga problem?”
Fråga 2: Vad behöver man för att lösa ett problem?

På bordet låg tre buntar med post-it lappar i olika färger. Deltagarna fick välja var sin färg  och därefter 
förklarade jag en fråga i taget för dem. En deadline på tre minuter sattes. Då tiden var slut satte var och en av 
deltagarna upp sina post-it lappar på en vit vägg och förklarade vad de hade kommit fram till. Syftet med denna 
övning var att jag ville snabbt få ner så många svar som möjligt på mina två ställda frågor, vilket jag tycker 
denna effektiva övning ger. Då jag sedan sammanställer materialet vill jag se om det finns återkommande svar 
och om deltagarna svarat på ett sätt som utmärker dess personlighet. Anledningen till att personerna hade olika 
färger på post-it lapparna var just för att kunna koppla ihop svaren till personerna. 

Övning 2: Rita, klippa, klistra

I den här övningen ville jag att deltagarnas högra hjärnhalva skulle arbeta. Den högra hjärnhalvan påverkas då 
vi ritar och skapar och fokuserar på det visuella. Den arbetar på ett sätt där den först kollar på helheten och se-
dan detaljerna. Den högra hjärnhalvan styrs av känslor och är vår kreativa del av hjärnan. Den använder bilder 
för att komma ihåg, därför hjälper det dig att komma ihåg om du illustrerar och skriver ner saker. Den vänstra 
hjärnhalvan är precis tvärtom och är vår analytiska del av hjärnan (About, u.å).

Den här övningen bestod av två moment där jag ville locka ut deltagarnas kreativitet. I båda momenten ville jag 
att deltagarna skulle använda sig av så lite ord som möjligt och istället uttrycka sig i bild. Mindre anteckningar 
av ord var dock tillåtna. 

Den här övningen hade jag förberett genom att rulla ut stora pappersark över matbordet. Dessa användes som 
yta för deltagarna att utföra övningen på. Till sin hjälp fick de tilltång till diverse material jag hade förberett 
innan workshopens början. Här fanns pennor i olika dess slag, utklippta former i olika färger, samt ord och 
ansikten jag klippt ut ur tidningar. En observation som gjordes av deltagarna var att de flesta orden var positiva. 
Hade det varit annorlunda om någon annan person än jag valt vilka ord som skulle användas? 

Moment 1: Återskapa ”Farmorsituationen”.
I det första momentet återskapades processen av problemlösningen den 23 december. Genom att diskutera och 
analysera tillsammans, återskapades händelseförloppet i bild och ord på de stora pappersarken. Syftet med detta 
moment var att få en klarare bild av hur ”Farmorsituationen” utspelat sig. Detta för att inte missa detaljer som 
kunde ha en avgörande roll i lösningsprocessen. Tanken var att deltagarna säkert hade uppfattat händelsen på 
olika sätt och därför ville jag att de skulle se på problemet från flera olika synvinklar, för att kunna diskutera 
fram en helhetsbild om hur processen sett ut. 
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Moment 2: Känslor under processen.
I det andra momentet skulle deltagarna måla upp hur de känt under lösningsprocessen den 23 december. 
Här skulle de helst endast använda sig av bild och form genom det material jag gett dem. Enstaka ord var dock 
tillåtna att använda om deltagarna kände behov av det. Syftet med detta moment var att se i bild vad de olika 
deltagarna hade för känslor under lösningsprocessen. Hade olika personligheter uppfattat händelsen på skilda sett?

Övning 3: Rollspel genom metoden exkursion

I utformningen av den här övningen inspirerades jag utifrån en artikel om problemlösning. Där pratar de bland 
annat om att använda sig av en exkursionmetod. En exkursion kan vara allt från rollspel till associationslekar. 
I det här fallet tas en övning upp där deltagarna ska, med hjälp av en rollfigur skapa nya kreativa miljöer. Alla 
deltagare får var sin roll som de ska leva sig in i då de löser ett problem. Till exempel: Hur skulle jag lösa det här 
problemet om jag vore Uppfinnar Jocke, en trollkarl, läkare och så vidare. Genom att använda fantasin på det 
här sättet blir atmosfären genast mer kreativ (Lavonen, u.å).

Denna metod tog jag inspiration från och gjorde en liknande variant anpassad till ”farmorsituationen”. 
Jag hade förberett lappar som jag la i en skål. På lapparna stod en personlighet utskrivet. Deltagarna fick dra 
var sin lapp och tänka på hur de skulle ha löst problemet med var farmor ska sova, genom personligheten 
som stod på deras lapp. Deltagarna fick alltså bryta sina vanliga problemlösningsmönster genom att leva sig in i 
en annan personlighet. Detta gav nya perspektiv på problemet. Exempel på personer som togs upp var:

Byggare
Smitare

Konstnär
Julia

Marknadsförare

Övning 4: Gåtlösning med belöning

I den här övningen skulle deltagarna svara på dilemmagåtor, gåtor som det inte bara finns ett svar på. 
Deltagarna satt kring ett bord och en i taget fick dem försöka lösa en gåta. Då alla deltagare fått svara på 
en gåta, läste jag upp ännu en gåta till var och en. Efter att jag läst tog jag fram en gömd godisskål och sa:

- Löser du den här gåtan får du ta en godis.

Jag hade endast köpt in godis med papper runt för att deltagarnas fingrar inte skulle bli kladdiga och råka 
förstöra workshopmaterialet. Syftet med den här övningen var att jag ville se om man löser problem lättare om 
det finns något som motiverar.
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Övning 5: Vända det omöljliga till möjligt

I den här övningen har jag inspirerats av en av Hyper Islands workshopmetoder (Hyper Island´ Creative 
Workshop, 2013). Workshopsmetoden som jag har inspirerats av gick ut på att deltagarna stod framför en vägg. 
De hade ett område att jobba med på en vägg och skulle använda sig av post-it lappar för att skriva ner 
sina genererade idéer. Då en viss tid hade gått byter deltagarna plats och tänker vidare på varandras idéer. 
Därefter byter man plats igen och på så sätt fortsätter det. 

Under min workshop utfördes en övning liknande den här. Istället för på en vägg rullade jag ut ett stort 
pappersark över bordet. På pappersarket fäste jag post-it lapparna som hade kommit fram ur övning 1, fråga 1: 
”Vad kopplar du till omöjliga problem?”.

Jag placerade lapparna i grupper efter färg. Deltagarna fick därefter sätta sig på rad vid den färgen de hade haft 
på sina post-it lappar i övning 1.  Deras uppdrag var nu att på två minuter vända omöjligheter till möjligheter. 
Då tiden gått, skiftade deltagarna plats och skrev vidare på varandras omöjligheter. Då två minuter gått skiftade 
de plats igen, och så höll det på tills alla kom tillbaka till den plats de startade. Då skrev man ytterligare två minu-
ter på sina egna omöjligheter för att se om nya idéer dykt upp under övningens gång. 

Syftet med den här övningen var mest att visa deltagarna att deras ”omöjliga problem” inte var så omöjliga som de 
till en början verkade. Att man inte ska ge upp på en gång utan istället hitta möjligheterna med att lösa problemet.

KOMPLETTERING AV WORKSHOPEN

Vid ett senare tillfälle pratade jag med de två deltagarna som saknades under workshopen. Pappa Charlie kunde 
inte delta eftersom han bor i Hong Kong och det är sådan stor tidsskillnad jämfört med här. Därför pratade jag 
med honom dagen efter workshopen genom Skype. Här hade jag inte möjlighet att utföra workshopen på 
samma sätt utan fick tolka den i frågor som jag ställde. 

Farmor bor i Umeå och på grund av rörelsehinder skulle hon ha svårt att ta sig till Örnsköldsvik på workshopdagen. 
Dessutom är hon kraftigt hörselskadad och skulle inte kunna delta aktivt i diskussionerna. Därför gjorde jag 
valet att även prata med farmor i efterhand och gjorde ett besök hos henne i Umeå, på väg hem till Piteå, två dagar 
efter workshopen.

ÖVRIG METOD

För att få en fördjupad förståelse runt kreativ problemlösning har jag läst olika böcker. Jag tycker det var svårt 
att hitta litteratur och fakta om kreativ problemlösning. Jag hittade mest resultat om matematiska problem i 
litteraturen. Däremot fanns det mer information om ämnet på internet. Jag hittade också intressanta kopplingar 
till mitt arbete från radioprogram och den webbaserade föreläsningssidan TED (se arbetsprocess).
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ARBETSPROCESS

RESULTAT AV WORKSHOP

I metodavsnittet gick jag igenom vilka övningar jag valt till min workshop. Här berättar jag vad som kom fram 
ur varje övning och därefter kommer en sammanfattning över min workshop.

Övning 1: Brainstorming med post-it lappar

I den här övningen hade jag ställt två frågor till deltagarna. Som jag nämnde under metod så hade deltagarna 
var sin färg på post-it lapparna. 

Person 1:          Person 2 :           Person 3 :     

Första frågan som ställdes var: Vad kopplar ni till ”omöjliga problem”?
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Bland dessa ord som kom fram kan jag se kopplingar. I varje grupp samlas ord som kan sammanfattas till 
varför man tycker att ett problem är omöjligt.

Rädsla

Aldrig provat förr

Något man inte sett 

föras förut

Något som inte går 

att bevisa

Där man inte ser 

lösningen på en gång

Krävande

Bra betyg

Svårt

Ej engagemang

Världsfred

Ta tillbaka någon från döden

Något man inte kan påverka

1. 2. 3.

Något man misslyckats 

med tidigare

Fläckar som inte går bort

4.
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Grupp 1 berättar att omöjlighet kan vara rädsla för att pröva en lösning som man inte setts göras förut. 
Rädslan sitter i att våga ta en annan väg än den man brukar för att lösa problem, där det inte finns ett bevis på 
att problemet kan lösas på det sättet.  

Grupp 2 berättar att omöjlighet kan vara då problemet känns svårt och kräver mycket av dig själv att lösa. 
Dessutom finns inte tillräckligt med engagemang att lösa problemet och den kan därför kännas omöjligt. 
Ordet ”svårt” upprepades av fler än en person.

Grupp 3 berättar att omöjlighet kan vara då problemet känns som något som inte går att påverka. 
Något som känns för stort för en själv att klara av. 

Grupp 4 berättar att omöjlighet kan vara då man misslyckats med problemet flera gånger och känner 
då att det inte går att lösa.  

Andra frågan som ställdes var: Vad behöver man för att lösa ett problem ?
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Utifrån vad som kom fram ur den här frågan, kan jag också se kopplingar. Här har jag placerat ut svaren
i sex grupper utifrån vilka ord jag anser har samma innebörd.

Grupp 1 Visar att det är viktigt att ha kul och vara positiv då man löser problem.   

Grupp 2 Visar att deltagarna vill ha någon de kan bolla sina idéer med så de får olika synpunkter på problemet.

Grupp 3 Visar att deltagarna vill ha kunskap om ämnet som problemet handlar om.

Grupp 4 Visar att deltagarna tycker att tid är viktigt, men även en deadline för att kunna planera tiden.

Grupp 5 Visar att deltagarna tycker kreativitet och fantasi kan underlätta problemlösning.

Grupp 6 Visar att deltagarna vill känna vilja att lösa problemet. 

Ha kul

Positiva tankar

Bra inställning

Dela tankar med andra

Någon att “bolla med”

Olika synpunkter på 
problemet

Kunskap/fakta

Erfarenhet

Mycket fakta om 

problemet

1. 2. 3.

Tid med deadline

Tid

Planering

Fantasi

kreativitet

kreativ

Något som motiverar 
en att lösa problemet

Vilja

4. 5. 6.
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Övning 2: Rita, klippa, klistra

Moment 1: Återskapa ”farmorsituationen”.
Här återskapades ”farmorsituationen” som en tidscirkel, från problemets början till lösningen. Varje scen i 
processen fick ett namn och nummer, totalt blev det åtta scener. Här kom det fram mer detaljer av berättel-
sen, som jag inte tidigare hade kommit ihåg. Det var detaljer som gjorde farmorsituationen ännu mer intres-
sant. Då jag kollade på uppdelningen av scenerna kunde jag se en tydlig jämförelse med en designprocess. 
Det här var namnet på scenerna:

1.Start
2.Första idé

3.Skämtsam idé
4.Allvar

5.Allt stod stilla
6.Upplösning

7.Användartest
8.Mål

Ungefär så här tycker jag även att det går till under en designprocess: Man får ett uppdrag och får veta proble-
mets start. Någon har ett första idéförslag. Det första förslaget är oftast inte det bästa. Man fortsätter att spåna idéer 
och oftast kommer någon med ett skämtsamt förslag, som ingen egentligen tar så seriöst. Sedan börjar allvaret. 
Deadline närmar sig och man måste komma på en plan nu. Oftast är det svårt att komma på en lösning då man försöker 
pressa fram den och alla tycker olika. Allt står stilla. Efter ett tag har allt fått sjunka in. Man har fått fundera för sig 
själv och börjar se hur man kan koppla ihop saker och ting. Då börjar man lyssna på varandra mer och får en klarare 
bild av problemet. Det uppstår ett möjligt lösningsförslag och det är dags att testa det på användaren. Då användaren 
är nöjd har man gått i mål och problemet är löst! 
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Översiktsbild på resultatet från moment 1. 
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Närbild på scen 1.

Närbild på scen 2.
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Närbild på scen 3.

Närbild på scen 4.
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Närbild på scen 5.
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Närbild på scen 6.
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Närbild på scen 7.

Närbild på scen 8.
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Moment 2: Känslor under processen.
Här fick deltagarna ner på papper hur de kände under lösningsprocessen av problemet med farmor. 
Bilderna blev verkligen olika och jag har valt att tolka dem utifrån vad jag ser. 

Reflektion: Mycket färg och form. Går från att inte bry sig så mycket till att bli väldigt engagerad i problemet. 
Från neutral till panik. Får en idé som personen är stolt över. Går fram och tillbaka från ”panik” till inspire-
rad under processen. Har problemet varit lätt och svårt om vartannat? I slutet ser allt ut att flyta på bra hela 
vägen till mål.

Reflektion: Här ser jag någon som inte är särskilt involverad i problemlösningen utan verkar observera på håll. 
Personen reagerar i problemets start, men jag tolkar det som att hen snabbt går över till att ha en ganska likgiltig 
attityd till problemlösningen. Personen påverkas istället av vad som händer och vad alla säger och gör. 
Känslorna styrs efter det. På slutet ser personen ut att dela med sig av händelsen över telefonen.
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Reflektion: Den här personen valde att använda sig av mycket text trots att instruktionerna var att använda 
sig av så mycket bild som möjligt. Fyrkantig form på hela upplägget. Kan tänka mig att den här personen är 
van att arbeta med sin vänstra hjärnhalva. Plan och motgångar gör att personen tappar kontrollen och ger upp. 
Det känns fyrkantigt och negativt genom processen, men på slutet börjar formerna och färgerna lättas upp och 
situationen börjar kännas mer hanterbar för personen. Personen har valt få färger och hela bilden känns väldigt 
oinspirerande om man jämför med den förra, men personen har i alla fall valt färger utifrån känsla.
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Övning 3: Rollspel genom metoden exkursion.

Här skulle deltagarna få andra perspektiv på problemet, genom att försöka leva sig in i en annan roll. 
I metodavsnittet tog jag upp fem exempel på lappar som drogs och här kommer deltagarnas svar på hur de 
kunde lösa problemet med farmor genom dessa personligheter:

Snickare = Bygger en helt ny specialdesignad säng till farmor.

Smitare= Undviker konflikter och problem direkt. Flyr så fort problemet startar, överlåter ansvaret att lösa 
problemet till någon annan.

Konstnär= Bygger en säng av torkad färg, lager på lager eller bygger en säng av sina målade tavlor.

Julia= Lägger madrasser på matbordet där farmor får sova.

Marknadsförare= Annonserar på sociala medier eller i grannskapet och så vidare, efter en ny säng som upp-
fyller kraven. 

Det här var en rolig övning där jag tycker att jag lyckades få deltagarna att se på problemet med nya perspektiv. 
Det är absolut en övning jag kommer använda mig av i framtiden då jag försöker komma på lösningar till 
ett problem. 

Övning 4: Gåtlösning med belöning.

Syftet med denna övning var att jag skulle se om deltagarna löste problemet enklare med motivation, i det här 
fallet godis. Till min förvåning var det inte godiset som underlättade problemlösningen för deltagarna, utan 
istället att kravet på att lösa problemet inte låg på individen. Det var lättare att komma på ett svar på en annan 
persons gåta. Alltså då förväntningarna låg hos individen att lösa problemet blev det svårare att komma på en 
lösning. Därför bestämde sig deltagarna att ändra förutsättningarna i övningen och lösa gåtorna tillsammans. 
Genom att diskutera, rita och visa med kroppen kom olika syner på problemet fram och deltagarna löste
problemet ihop med deras olika färdigheter och tankesätt.  
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Övning 5: Vända det omöljliga till möjligt 

Här skulle deltagarna vända deras omöjligheter till möjligheter. Till en början tolkade deltagarna uppgiften 
så att de skulle skriva hur man kunde lösa det omöjliga problemet de skrivit upp, men senare förstod de att de 
skulle skriva möjligheterna som kom ut ur problemet. Jag tar här upp exemplet ”Det man inte ser på en gång”. 
Första svaren på det var ”prova i det lilla och se vart det leder”. Det utvecklades sedan till ” möjligheten att gräva sig 
djupare i ämnet och få lärdom på vägen. Förstå att det är en del av processen att inte se lösningen på en gång”. 

Jag kan tänka mig att det här är en bra övning att använda på företag för att se hur de kan vända deras problem 
och vad de kan få ut av det. Detta kan leda till en bra start på problemlösningsprocessen, men även motivation 
till att lösa problemet, då man man ser det positiva som kan komma utifrån ett problem.
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SAMTAL MED DE TVÅ SAKNADE DELTAGARNA

Som jag nämnde så kunde två av deltagarna i ”farmorsituationen” inte delta vid workshopstillfället. 
Här kommer en sammanfattning av samtalen med pappa Charlie och farmor.

Samtal med Pappa Charlie:

Jag: Vad är ett omöjligt problem för dig?
Pappa: Jaa...det finns ju riktiga omöjliga problem, och sen finns det de som är lite svåra. Till exempel så kommer 
jag aldrig att kunna flyga. Det är riktigt omöjligt och kommer aldrig att hända. Sedan finns det problem som 
kan tyckas omöjliga, men de går att lösa bara man lägger lite krut på’t!

Jag: Vad behöver man för att lösa ett problem?
Pappa: Man behöver tid framförallt och sen kan man behöva lite pengar på det. Mycket går att lösa med peng-
ar. Kan inte borrmaskinen borra det hål jag behöver så åker jag och köper en ny borrmaskin. För några dagar 
sedan försökte jag få ihop en liten karaoke anläggning här. Det var en del springande fram och tillbaka på stan, 
fick ofta byta kablar som inte passade men till slut fick jag ihop något! 
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Jag: Kan du berätta hur det gick till då farmor problemet löstes? Försök berätta så detaljerat som möjligt.
Pappa: Haha ja ska jag minnas det? Det var ju problemet att farmor inte hade någonstans att sova, sängen var 
för mjuk och låg. 

Jag: Var det tänkt att hon skulle sova i soffan först?
Pappa:  Jag vet inte. Vi hade inte riktigt tänkt igenom det där, det blev lite improviserat. Men det löste sig ju till 
slut. Du kom med idén med brädorna, vilket jag också tänkt på men trodde inte att det skulle fungera. Jag tänk-
te också lite som mamma att i värsta fall får vi väl skjutsa hem henne, köra henne några vändor.

Jag: Du hade alltså tänkt att skjutsa hem henne och hämta henne på julafton igen menar du?
Pappa: Ja, nog hade jag kunnat göra det! Men nu testade vi ju idén med brädorna och jag trodde inte det skulle 
fungera. Jag hade aldrig tänkt på att både lägga brädor under benen och under madrassen. Så det var de två 
lösningarna tillsammans som löste problemet!

Jag: Vad hände där emellan problemets start och lösningen då?
Pappa: Det minns jag inte riktigt. Det var lite olika åsikter om vad vi skulle göra, men allt löste sig rätt snabbt. 

Jag: Men du och Oskar bar väl upp fåtöljen? Hur tänkte ni med den?
Pappa: Vilken fåtölj?

Jag: Men fåtöljen med fotstöd som vi har nere i källaren. Ni skulle testa lägga farmor i den.
Pappa: Jaha...ja.den, ja det fungerade inte riktigt.

Jag: Vad var dina känslor under processen?
Pappa: Jag kände väl inte så mycket. Förstod att på något sätt skulle det lösas.
Jag har ett motto : ”Allt kommer att ordna sig till slut. Har det inte ordnat sig så är det inte slut” 

Samtal med farmor:

Jag frågade farmor om händelsen dagen innan julafton, om hon minns vad som hände och hur hon kände om 
det. Det här fick jag till svar:

Farmor: Ja haha jag tycker det var festligt! Jag har berättat det för många jag känner. 

Jag: Ja alla hade ju olika lösningar på problemet. Minns du till exempel vad mamma Eva tyckte?
Farmor: Nej jag hör ju ingenting. Hörde bara att du sa att ni skulle testa med den där plywoodskivan flera 
gånger och att alla sprang fram och tillbaka. Jag tycker det var roligt. Nog för att den inte var som min säng 
hemma. Jag tyckte att den fortfarande var lite låg men det gick bra ändå. Första natten var sängen lite obekväm, 
men andra natten sov jag riktigt bra. Ja haha det blev ett roligt minne det där!

Jag: Det är bra att du är positiv!
Farmor: Jamen jag tycker det är roligare att skratta än att gråta! 
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SAMMANFATTNING AV WORKSHOP

Innan workshopens start ställde jag mig själv fem frågor som jag ville kunna svara på efter genomförd 
workshop. Dessa liknar mina frågeställningar, men är lite mer utförliga. Det här är mina svar efter utförd 
workshop och analys av materialet som kom ut från den. 

1. Vad är det som gör att man ger upp/ inte löser problemet?
Det kan finnas olika anledningar till varför man inte är motiverad att lösa problemet, men det jag har fått fram 
som de främsta orsakerna är:

- För dig spelar det ingen roll hur problemet artar sig och därför är du inte motiverad till att hitta en lösning.

- Du har en negativ inställning till problemet och tror inte att det går att lösa. Kanske har ditt första lösningsför-
slag gått i stöpet. 

- Du går på dina tidigare erfarenheter och tror att det ska fungera i alla sammanhang. Du misslyckas gång på 
gång och ger upp. 

2. Vad är det som gör att man vill lösa problemet?
Du ser möjligheterna i problemet. Du känner inte att all press ligger på dig och därför blir problemet inte lika 
krävande. Du är intresserad av ämnet och du känner ett behov av att vilja påverka hur problemet löser sig.

3. Finns det olika problemlösning-personligheter? Finns det en som är bättre än de andra i så fall?
Då jag under workshopen kollat på lösningsprocessen av ”farmorsituationen” kan jag se att det finns olika sett 
att hantera ett problem på. Dock kan jag inte säga att ett sätt ger bäst resultat, då det i alla synsätt finns positiva 
delar som underlättar problemlösning. Därför är det kombinationen mellan två eller flera synsätt som oftast ger 
bäst resultat.

4. Finns det omöjliga problem eller är det bara något man säger?
Av resultatet från workshopen kan jag dra en slutsats att i alla problem kan man skapa en sorts lösning och kan 
därför inte räknas till helt omöjliga. Ett omöjligt problem är istället något man kopplar till det som till exempel 
är krävande och svårt. Något man inte sett göras förut eller något man misslyckats med tidigare. 

5. Vad behöver man för att lösa ett problem?
Ett av det viktigaste verktygen för att lösa ett problem är en positiv inställning. Det underlättar och bidrar till 
att du har viljan och motivationen att lösa problemet hela vägen. Negativa tankar förvärrar situationen och gör 
problemet större än vad det är. Det här är den största faktorn som bidrar till att ett problem anses ”omöjligt”.  
Andra verktyg som visade sig underlätta problemlösning är; kreativitet, ett öppet sinne och att man ser på 
problemet med flera olika synsätt och att man har någon att bolla och dela tankar med. Detta visade sig göra 
så att man både löste problemet snabbare och att resultatet blev bättre. 
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VAD I MINA KÄLLOR KAN KOPPLAS IHOP MED MITT 
ARBETE KRING ”FARMORSITUATIONEN”?

Jag valde verktyget workshop till att nå kreativ problemlösning. Jag tycker att jag lyckades få deltagarna att tän-
ka annorlunda än man brukar göra, med hjälp av den metoden. Det är bra att använda färger, trygghet och lek. 
Det tycker hjärnan om (Ehde, 2009). Det kan vara en förutsättning för att få kreativiteten att flöda. Det finns 
forskning kring kreativitet som visar att de som får leka fantasilekar före ett uppdrag kommer med kreativare 
lösningar än de som arbetat med strukturerade övningar före testning (Forsning, 2010).

Förutsättningar för kreativitet är en öppen, tillåtande och trygg miljö (Psykologiguiden, u.å). Jag tänker att om 
jag inte varit trygg i miljön under ”farmorsituationen” kunde jag ha gett upp när mammas kommentar kom:

- Men snälla Julia, låt jag och pappa få lösa det här nu.

Kreativiteten i sig kan bidra till rädsla. Det kommer någonting nytt som känns ovant och skrämmande, 
men samtidigt är det känslor som leder till handling. Det kan vara en del av motivationen (Ehde, 2009). 

I en kreativ process behövs det kognitiva – ett tankearbete, men det behövs också lekfullhet och glädje. Delar 
som nyfikenhet, engagemang och lust är viktigt.
”…Hjärtat är viktigare än hjärnan för att åstadkomma kreativitet.” (Forskning , 2010)
I radioprogrammet ”Filosofiska rummet”, P1 om intelligens (Lunderquist, 2014), säger Johan Norberg, som är 
idéhistoriker, att det ibland kan vara ett problem att vara för snabb och skärpt för att hitta rätt lösning om det är 
meningen att du ska vara kreativ och tänka annorlunda och lite utanför ”boxen”. En kreativ människa är kan-
ske inte lika bra på att diskutera logiska-matematiska problem med abstrakta symboler som logiskt tänkande 
människor, men man kan komma på en kreativ problemlösning som är praktiskt. 

Albert Einstein har sagt:

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Tom Wujec är en designer som arbetar med att hjälpa grupper att lösa problem. I  föreläsningen ”Build a Tower” 
(Wujec, 2010) återger han processen i ”Marshmallowproblemet” . Där ska en grupp tillsammans bygga ett så högt 
torn som möjligt med hjälp av torkad spagetti, en viss mängd tejp och en marshmallow. Marshmallowen skulle 
sitta på toppen.  De var olika grupper, allt från universitetsutbildade ekonomer till grupper av förskolebarn. 
Han berättade många intressanta iakttagelser när det gällde problemlösning. Bäst gick det för gruppen som 
bestod av förskolebarn. De byggde det högsta och mest intressanta tornet. Det förklarar Wujec bland annat med 
att förskolebarnen inte är tränade att hitta den enda och bästa lösningen, som till exempel de som läser ekonomi. 
De byggde många olika förslag under den begränsade tiden, fick direkt feedback på vad som fungerade och 
kom på så sätt fram till den bästa lösningen. Studenterna tog lång tid på sig att resonera fram en lösning och den 
misslyckades nästan alltid. I min workshop uppmuntrade jag till att fundera ut alla möjliga olika lösningar i 
mina övningar, precis som barnen gjorde. Det kan man jämföra med det jag vill förmedla, att det inte bara finns 
en lösning på ett problem, utan flera. Sen betyder inte det att alla är lika bra, men det är bättre att ha flera än en 
lösning, som kanske inte fungerar. Även här ser man att logiskt tänkande kan vara ett hinder för kreativiteten.

I litteratur har jag hittat olika problemlösningstyper (Watanabe, 2009).  Jag presenterar dem som:

1. Den utan självförtroende – Den här personen kommer inte vidare och ger upp vid minsta lilla motstånd. 
Har många idéer inom sig men vågar inte uttala dem för rädslan att bli utskrattad. Den här personen skyller 
ofta sina misslyckanden på andra och känner sig inte förstådd.
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2. Den kritiserande – Här är en person som klagar på andras idéer, men kommer inte med några egna.    
Använder ofta uttrycket – ”Vad var det jag sa!”

3. Drömmaren – Har många idéer och planer, men de förverkligas sällan.

4. Den positiva Fartdåren – Ger aldrig upp utan ser allt som en utmaning. Det ska lyckas! Däremot finns 
ingen riktig plan. Personen hittar en lösning och håller fast vid den och fungerar det inte första gången provar 
hen ännu mer utan analys om vilken väg som är bäst och om det finns alternativa lösningar. Stannar inte upp 
och tänker utan kör bara!

Jag läser också att alla sorter behövs i en bra problemlösningsprocess. En vanlig modell är ”tanke- och handlings-
modell” (Psykologiguiden u.å). Där analyserar man problemet, hittar många lösningsförslag, fokuserar på en 
lösning med en positiv attityd, agerar och utvärderar. (Watanabe 2009, Axelson, Thylefors 2004, Ehde 2009) 
I mitt problem fanns alla fyra problemlösningspersonligheter.  

I litteraturen varnar man för att bekvämlighet kan var ett hinder (Ehde, 2009).
Man kanske inte tar upp en idé, som skulle vara en jättebra lösning, eftersom den känns för jobbig att genom-
föra. Jag tänker direkt på ”Farmorsituationen”. Mitt förslag om att använda brädor avstyrdes först för att det 
kändes för jobbigt att dra igång någonting sådant.

För att få motivation att lösa ett problem och bli kreativ behövs ett konkret problem och det måste få dig att 
känna. För att få motivation behövs empati menar Staffan Ehde, som lett många kreativa processer (Ehde 2009). 
Även här  kopplar jag det lätt till ”farmorsituationen”. Det kändes viktigt för mig att få fira jul tillsammans med 
farmor och att få fira den på rätt dag – julafton.

Den grekiske filosofen Sokrates formulerade redan på sin tid (för över 2000 år sedan) en tanke att man redan 
har ett svar på ett problem, fast man har inget språk för det eftersom man inte formulerat sig. Genom att få 
diskutera hör man sin egen lösning på problemet (Lunderquist, 2012). 

När jag arbetar i kreativa processer tycker jag att det är viktigt att arbeta tillsammans med andra. Kanske inte 
alltid att arbeta med en sak tillsammans, men möjligheten att få bolla idéer med någon. Jag tror att det är viktigt 
att få säga sina tankar högt till någon. Många gånger räcker det bara att få prata om ett problem. När jag sätter 
ord på mina tankar kommer lösningarna till. Det är också en reflektion som kommer upp i min workshop.

TANKAR KRING ARTEFAKT

Efter sammanställning av material från workshop och stödjande litteratur, har jag dragit slutsatser som jag 
sammanfattat till fyra områden som är viktigast vid problemlösning.

1. Samarbete
Man kommer längre genom att samarbeta. Alla har goda egenskaper och erfarenheter att använda i problemlösning. 
Olika synsätt på problemet gör att man ser på lösningen från olika perspektiv och kan på så sätt komma på en 
bra lösning. Lyssna på vad andra människor har att säga och låt dig inspireras. Var öppen för andra förslag än 
ditt eget. När man samarbetar får man formulera sig och sätta ord på sina tankar och på så sätt kan man komma 
fram till en lösning. 

2. Positivitet
Att ha en positiv attityd är viktigt under lösningsprocessen. Stöt bort alla negativa tankar runt omkring dig, för 
de får dig att börja tvivla på dig själv. Tro på dig själv och ha tålamod att allting kommer lösa sig. Positiva tankar 
gör problemlösning roligare och du orkar ta dig igenom eventuella hinder på vägen.
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3. Bryta mönster
Om du har misslyckats flera gånger med något så kan du behöva byta metod. Våga bryta ditt mönster och 
prova ett annat tillvägagångssätt än det du är van vid.

4.Kreativitet
Våga använda fantasin och ta fram din kreativitet. Försök tänka bort att en lösning måste vara logisk. 
”If it looks stupid but works, it ain´t stupid” är ett talesätt jag en gång har stött på, som passar bra in på ”farmorsituationen”. 

Med min artefakt vill jag inspirera användaren till att våga lösa problem på ett kreativt sätt, samt få dem att inse 
att det inte bara finns en lösning på ett problem. Jag har haft många tänkbara artefakter i huvudet. Här presen-
terar jag fyra stycken jag har funderat på utöver min slutgiltiga artefakt:

Bok
Här hade jag tankar om någon slags barnbok, som även hade kunnat inspirera vuxna. Jag tänkte mig att man i 
boken skulle få följa en karaktär genom ett äventyr av problemlösning. Användaren skulle här inspireras själv, 
genom att tänka som karaktären i boken. Den här artefakten valde jag bort ganska snabbt, då barn inte är min 
huvudsakliga målgrupp. Som jag nämnt tidigare i processen, så är barn ofta kreativa problemlösare. Jag tror 
inte att en bok skulle vara det bästa sättet att nå ut till min målgrupp, då jag vill att användaren ska få diskutera 
problem med andra.

En guide
Här tänkte jag att jag kunde ta fram en guide till att lösa problem. Men det skulle inte se 
ut som en guide vid första anblicken, utan mer som ett konstverk. Ett konstverk som samtidigt inspirerar och 
informerar.  Den hade kunnat finnas i hemmet som en tavla eller liknande. Här hade användaren kunnat 
diskutera problem med andra, men jag tror inte på att informera om problemlösning är det bästa sättet att nå 
målgruppen på. Användaren måste få tänka och reflektera själv för att ta till sig något. 

Brädspel
Här kom jag på att det skulle vara roligt att göra ett brädspel där deltagarna löser ett problem tillsammans. 
Tanken var att deltagarna skulle välja var sin karaktär, som hade en viss personlighet och sätt att hantera problem. 
Beroende på vilka karaktärer som är med i spelet och vilka vägar man väljer att gå, så utspelar sig problemet 
olika. Lösningen blir aldrig densamma. Spelet hade kunnat kännas som ett äventyr i miljön och uppdragen. 
Deltagarna hade antingen kunnat välja en karaktär efter sin personlighet, eller bryta mönster och få nya 
perspektiv genom att välja en annan. Detta förslag på artefakt gillade jag, men det största problemet här var 
att det helt enkelt skulle vara för stort att göra som examensarbete. Jag hade inte tiden att få till innehållet och 
kvalitén jag ville ha på min artefakt om jag skulle satsa på denna lösning. Det får kanske bli ett projekt i framti-
den att utveckla. 

Toolkit
Här tänkte jag att jag kunde göra ett toolkit med verktyg man behöver för att lösa ett problem. Anledningen till 
att jag valde bort det här var också att det skulle vara för stort att göra som examensarbete. Däremot skulle min 
slutgiltiga artefakt kunna vara en del av ett toolkit som jag kan utveckla i framtiden.

Min slutgiltiga artefakt kan man säga är en kombination av de tre sista förslagen. Det är på ett sätt en guide, 
på ett sätt ett typ av spel, då det finns en start och ett mål. Det hade även kunnat vara en del av ett toolkit. Min 
process ledde bland annat till att jag fått ännu mer förståelse hur viktigt det är att få prata om problem och göra 
det tillsammans med andra. Därför blev artefakten till mitt arbete ett verktyg för människor att få diskutera ett 
problem, med ”farmorsituationen” som underlag. 
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DESIGNPROCESS

Jag valde slutligen att min artefakt skulle vara en flödeskarta. Flödeskarta som metod används för att formge 
och dokumentera en flerdelad process. En flödeskarta hjälper användaren att förstå en process, genom att 
visualisera det som händer med hjälp av texter och symboler. Dessa texter och symboler är länkade med pilar 
för att visa på flödesriktningen i processen. Flödeskartor kan se olika ut, men de allra flesta är uppdelade med 
aktiviteter och beslut. En flödeskarta hjälper bland annat till  vid beslutsfattning och  förståelse av relationer 
mellan processteg. Det är vanligt att använda flödeskartor på arbetsplatser för att utveckla affärsplaner, åtgärda 
fel och designa metoder eller scheman för lösningar av problem. (Flowchart, u.å) 

Min artefakt ska tilltala de personer som har ett mer abstrakt tankesätt. De vill få  information och kunskap 
presenterat logiskt. Logiskt tänkande personer vill gärna ha ett mönster att följa. Därför är en flödeskarta 
en bra artefakt till mitt projekt, då min målgrupp är de personer som har svårt för att tänka kreativt vid 
problemlösning och oftast bara ser en väg att gå till lösningen. I min artefakt ger jag målgruppen ett mönster att 
följa, men utmanar dem att vara kreativ inom ramarna. Jag ville att min flödeskarta skulle vara tydlig men ändå 
utformas med en design som känns lekfull. Jag ville ha med karaktärer i min artefakt, som speglade 
problemlösningspersonligher jag sett under projektet. Jag bestämde ganska tidigt att dessa skulle illustreras 
och gärna vara i en stil som gjorde dem intressanta att se på. 

När jag skulle börja planera min flödeskarta tittade jag på tidigare sådana för att få inspiration till upplägget. 
Det jag hittade var att flödeskartor i allmänhet är väldigt simpla och tråkiga att titta på. De grafiskt formgivna 
flödeskartorna jag hittade, var uppdelade i väldigt få steg och min karta innehåller väldigt många. Genom att 
studera dessa olika sorters flödeskartor fick jag tips på modeller till min egen. Jag inspirerades av flödeskartor 
som hade andra flödesriktningar än bara rakt ner. Flödeskartans innehåll hade  ”farmorsituationen” och resultaten, 
som kom fram under workshopen, som underlag.
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En flödeskarta med många olika steg, men inte snyggt grafiskt utformad.

Bildlänk: http://i63.servimg.com/u/f63/14/63/53/12/210.gif
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En flödeskarta med få steg som
är snyggt grafiskt utformad.

Bildlänk: 
http://i.imgur.com/UjvpUfe.jpg
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En snyggt grafiskt utformad 
flödeskarta, men med få steg.

Bildlänk: 
http://i.imgur.com/UjvpUfe.jpg

Denna kartas olika flödesriktningar inspirerade mig.

Bildlänk: http://positivemed.com/wp-content/uploads/2013/10/ShouldITextHimFlowchart_50a68cf36d200_
w1500-1024x760.jpg
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Jag använda mig av post-it lappar och ett stort pappersark då jag planerade upp skelettet till min flödeskarta. 
Detta för att jag lätt skulle kunna förändra den och transportera den mellan skolan och hemmet. Att planera 
upp strukturen på alla vägar och i vilken ordning alla frågor skulle komma har varit en problemlösning 
för mig under processen, då det kan liknas vid att bygga ett pussel, med alla vägar som ska planeras. 
Jag fick ändra text, placering och mönster många gånger innan jag kände mig nöjd.
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Därefter gjorde jag en digitalskiss. Här använde jag mig av enkla boxar med text för att enkelt kunna 
visualisera strukturen på min flödeskarta. 
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Nu var det dags att börja tänka på designen. För att få en bild av vilken stil jag ville ha, så gjorde jag en moodboard.
Det här stilen ville jag förmedla:

Bildlänkar: 

http://www.stitchdesignco.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/IndieGrits_5.jpg

http://www.printninja.com/files/2013/12/super-duper-web4_1x-300x225.jpg

http://www.stitchdesignco.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/Lookoutbooks.jpg

http://www.upphotos.net/wallpapers/2013/07/Birds-Fruits-Humor-Funny-Kiwi-Illustrations-Photomanipulati-
ons-White-Background-960x640.jpg

http://graphiste-lab.ch/wp-content/uploads/2014/03/Double-page-macro-typographie-inspiration-graphis-
me-magazine-iceberg.jpg

https://m1.behance.net/rendition/modules/111207457/disp/db317e49f0e8d8c093c463cb0ad68306.jpg

http://asset1.itsnicethat.com/system/files/122013/52b05c085c3e3c5102000a84/img_col_main/Abtracta3.
png?1387290184
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Min första tanke var att flödeskartan skulle fungera som en skolplansch. Man skulle kunna rulla ihop den 
och ta den med sig. Till exempel skulle man kunna ha den i skolan, i hemmet eller på kontoret. Jag tänkte att 
materialet på denna plansch skulle lätt kunna rullas ihop och skrynklas, utan att påverka materialet. Här var jag 
fortfarande inne på att det skulle mer se ut som ett konstverk än en flödeskarta. Jag anser att flödeskartor kan 
vara väldigt strikta och tråkiga att se på. Det beror antagligen på att de ska vara tydliga att läsa av, men jag ville 
ändå att min flödeskarta skulle ha något extra, trots dess tydlighet. Då jag funderat lite kändes lösningen med 
skolplansch tråkig, och jag ville ha mer lösningsförslag innan jag bestämde mig. Jag tyckte att jag skulle kunna 
komma på något roligare. 
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Jag började leta runt efter inspiration på nätet och hittade en bild som fick mig att göra något roligare av min 
flödeskarta. Bland annat så är den grunden till varför min flödeskarta ser ut som den gör idag. Det här är en 
bild, som man i första taget inte tänker sig ska ge inspiration till en designlösning, men det gjorde den för mig.

I från denna bild fick jag inspirationen till att skapa en flödeskarta som var uppbyggt av vändbara plattor. 
Då alla plattor var ovända, skulle det stå ja och nej överallt, utom på en- som var första frågan. Utifrån om man 
svarade ja eller nej på första frågan så skulle en ny fråga komma upp där man gjorde det samma, och så vidare. 
Det var tänkt att användaren skulle använda händerna för att vända på plattorna sedan bli inspirerad av 
informationen bakom plattorna till att fortsätta sin problemlösning. Det här kändes dock som en för stor 
grej att göra så jag började fundera hur jag kunde göra en mindre variant. Jag kom att tänka på att man kunde 
använda samma metod i ett anteckningsblock. Att första sidan skulle vara av hårdare kvalité med plattor man 
kunde snurra på. Anledningen till att jag tänkte på ett anteckningsblock var att jag tyckte att det skulle vara 
bra om användaren kunde anteckna sina idéer samtidigt och lätt ta med sig artefakten. Här uppstod däremot 
problemet igen med att jag ville att man skulle vara flera som diskuterade problem. Ett anteckningsblock har man 
oftast för sig själv. En annan variant med anteckningsblocket var, att istället för att snurra plattor, kunde man ha 
ett dubbelsidigt papper. På framsidan syntes ja/nej bilden, men vid varje ja och nej fanns en flik som man kunde 
styra upp för att se baksidan av pappret, där frågan stod. 

Utifrån detta började jag associera till barnböcker. Barnböcker som har flikar man öppnar för att hitta 
överraskningar i boken. Jag började fundera på om jag kunde göra en  bok med sådana flikar. Under flikarna 
hade det kunna stå hur man skulle hoppa runt bland sidorna, beroende på vilken väg man valde att ta. Men det 
här kändes inte heller som den mest praktiska lösningen för att nå min målgrupp. Det kändes för rörigt.
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Jag började fundera på om jag skulle kunna placera flödeskartan i ett magasin och göra den till en engångsgrej. 
Jag associerade här till en julkalenders uppbyggnad, där man river av flikar. Jag kom sedan på att min flödeskarta 
dock hade alldeles för många vägar och skulle vara tvungen att vara större än ett magasin för att ha någon funk-
tion. Jag ville att man tydligt skulle se vad som stod. 

Jag försökte komma på hur jag kunde göra min flödeskarta i ett tillräckligt stort format för att den skulle 
vara tydlig, men samtidigt innehålla en del spänning. Jag gick tillbaka till idén med flikarna i barnboken igen 
och funderade på om jag kunde ta metoden med flikar och sätta på ett större format. Min idé var alltså att 
flödeskartans skulle ha designen som en flödeskarta, men då man kom till ett beslut,  (”Du har hittat en 
lösning på problemet!”) skulle det vara en flik. Innan man följt en väg till en lösning så skulle man alltså inte 
kunna se vilka lösningsförslag det fanns. Jag ville inte att lösningen skulle påverka användarens val av väg. 
Användaren skulle alltså vara tvungen att fälla upp en flik och på så sätt se resultatet. 

För att göra flödeskartan ännu roligare la jag till ännu en sådan här funktion. Fast istället för att lyfta på en flik 
så skulle man styra den åt sidan. På vissa ställen på kartan skulle man komma till aktiviteter där det till exempel 
står ”Hoppa till: Fungerar det? ”. Jag tänkte att det istället kunde stå ”Hoppa till:” och sen någon typ av symbol. 
Denna symbol skulle sedan vara på ett annat ställe där ”dragfunktionen” fanns. Du skulle alltså bara se symbolen 
till en början, men sedan då du drog fliken åt sidan, skulle texten med nästa steg synas där.

Här kommer en bild på min första designlösning, som jag hade med mig till 50% seminariet.  
Jag hade hakat upp mig på att kartan skulle vara tydlig, men ändå ha lekfulla element. Nu i efterhand kan jag 
tycka att det ser ut som att jag tryckt in färglada skuggor på en del text och volanger på kanter av boxar bara för 
att jag ville lätta upp den strikta känslan. Kartans färger känns inte heller inspirerande eftersom de är rätt matta 
och flyter ihop med varandra. Kartan var inte helt klar här, utan mer en prototyp, men man såg ändå hur jag 
hade tänkt.  
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På 50 % seminariet fick jag feedbacken att min flödeskarta borde vara mer intressant och att jag skulle jobba 
mer med kontraster. Jag skissade och jobbade med olika kontraster på färger och former, men det blev fortfarande 
inte som jag ville ha det. Antingen blev designen för barnslig, för konstig eller för fyrkantig. Här är en bild då jag 
försökt jobba med designen på ett annat sätt.

Jag fick inte bort den fyrkantiga känslan och försökte då slänga in en massa lekfulla element. Den här designen 
slutförde jag dock inte eftersom jag insåg, efter en handledning, att det är själva innehållet som är det lekfulla i 
min artefakt och då kan designen vara stilren. 

Efter det här så började jag rita om vägarnas placering. Jag hade länge stört mig på bården i överkanten av 
artefakten och tog bort den helt. Sedan utgick jag från mitten då jag placerade rubriken ”Var ska farmor sova?”. 
Därefter började jag jobba runt den. Tanken var först att flödeskartan skulle bli helt rund, men det slutade i att 
den blev jämn med rubriken. Trots att flödet fortfarande har en fyrkantig känsla så blev den betydligt lättsam-
mare att kolla på. 

1

Bryr du dig
 om farmor?

Spelar det någon 
roll  för dig om 

problemet blir  löst?

Bra! Så problemet 
är löst nu?

Beror det på att 
andra tvivlar på att 

din lösning kommer fung-
era?

Har du upprepat 
ditt förslag sa alla 

hör?

Gå iväg en stund och 
komma tillbaka för att se 
om de andra är så bra pa 

att lösa 
problemet själva 

som de tror.

Går det att göra
 förändringar i 

lösningen så att den
 anpassar sig bättre

 ti l l  problemet?

Känner du att alla dina 
planer har 

misslyckats och just nu 
vil l  du bara 

ge upp?

Överdriver du 
inte l ite nu?

Hänger det på 
dig att problemet 

blir  löst?
 

Eller är andra 
ocksa inblandade?

Hoppa ti l l : 
”Kan du med teknik?”

Hoppa ti l l :
 

”Har någon annan ett för-
slag?”

Hoppa ti l l
 ”tummen upp”

Hoppa ti l l :
 ”Hört vad användaren 

har att säga?”

Har du testat 
lösningen på 

farmor?

Har du 
testat nu då?

Tvivlar du på din 
egen förmåga att 
lösa problemet?

Det är k lar t du kom-
mer k lara av det här! 

Tänk vad stolt du 
kommer va över dig 
själv då du är k lar. 

Hoppa ti l l : 

Inte ens l ite? 
Ga ti l l : 

har du kul?

Kan du komma på en 
lösning som skulle 

vara helt 
galen? Den behöver 
inte vara trovärdig 

alls.

Har du löst ett 
l iknande problem

 tidigare?

Går det att använda 
samma metod för
 att lösa det här 

problemet?

Är den lösningen 
bättre än någon du kan 

komma på just nu?

Har någon annan 
ett förslag på

 lösning?

Förstår du något?

Orkar du göra 
något åt 

problemet?

Tänker du gnälla 
hela processen?

Kan du göra dig av med 
mormor?

Hoppa ti l l :
Ga iväg.

Sådär visst 
känns det

 skönare nu?

 Hoppa ti l l :
”orkar du göra ngt

 åt problemet?”

Bra! Positivitet gör att 
du orkar ta dig ige-
nom det här. Behåll 

den 
känslan!

Hoppa ti l l :  
”Har du hört vad användaren

 har att säga?”

Då är det nog bara 
du själv som gör

 det negativa runt 
omkring dig. 

 Hoppa ti l l :
 

”överdriv du inte nu? 

Hoppa ti l l : 
”Orkar du göra något åt det?”

Påverkas du 
positivt av det

 du hör?

Har du satt i 
hörapparaten?

Kan du l ista ut 
det själv?

Tänker du
 ge upp nu?

Kan du fråga nå-
gon om vad som 

försigar?

Vil l  du förstå?

Har du något i gara-
get som kan lösa pro-

blemet?

Vill du hellre göra
 nagot annat än att lösa 

problem just nu?

Kan du åtminstonde
 stoppa mormor i 

ett annat rum?

Hör du något?

Har du en negativ mor-
mor som går runt och 

gnäller?

Hoppa ti l l :

” Vil l  du hellre göra 
nagonting annat?

Kan du genom 
teknik sprida 

vidare problemet?

Far du någon 
 användbar respons?

Försöker någon annan 
lösa 

problemet om du 
skulle gå iväg nu?

Kan du komma på en
 idé genom att observera 

andra som försöker 
lösa problemet??

Står allt  sti l la?Kan du ta farmors 
förslag på lösning 

rakt av?

Hoppa ti l l : 

”Har du testat pa Farmor?”

Ga ti l l :  ”Sätt dig i 
soffan.”

Har du testat 
lösningen på Far-

mor?Tänker du göra det?

Har du en lösning 
pa problemet?

Är farmor nöjd?

Bra det är viktigast!  Blir 
så mycket lättare att lösa 

ett problem om du har kul 
samtidigt!

Kan du komma pa en lös-
ning som du tycker skulle 

vara kul?

Kan du hämta
 inspiration fran 

förslaget pa 
lösning?

Tänker du inte l ite 
        -kantigt nu?

Har du hört vad far-
mor har att säga? 

Kan du ta 
inspiration från det far-

mor har att säga?

Har du ti l lgång 
ti l l  fordon?

Kan du låna peng-
ar ti l l  att lösa pro-

blemet?

Har du kul?Men du vil l 
det här va?

Skulle du kunna bryta tra-
ditioner för att lösa pro-

blemet? 

 Som att dela ut julklapparna 
en dag i förväg?

Är det mer än 
5 mil  hem til l 

farmor?

Vi kanske ska 
testa någon an-
nans idé ändå?

Tror du på den 
här idén?

Hoppa ti l l :
 ”tänker du ge upp nu?”

Tycker du om att 
köra bil

 langa sträckor?

Har du mycket 
pengar?

Kan du lösa
 problemet med 

pengar?

Har du en lösning på 
problemet redan nu?

Har du testat att 
det 

fungerar?

Tror du det 
kommer fungera?

Hoppa ti l l : 

Vil l  fortfarande 
ingen höra på vad 

du har att säga?

Beror det på att na-
gon annan redan löst 

problemet?

Går de med på att din 
lösning är värd att tes-

tas nu?

Kan du ta något
 från en tidigare idé 
som kan kompletera 

den här lösningen 
du har nu?

Gå ti l l :  soffan

Hoppa ti l l : 

testa pa användaren.

Gå ti l l :
 

” Tvivla på sin 
egen förmåga”

Fungerar det?
Kan du ta 

inspiration
 från den galna 

lösningen till  en 
lösning som du tror skulle 

kunna fungera?

Är du säker 
pa att den här

 lösningsmetoden 
är bäst även den här 

gången?

Hoppa ti l l :
 

”Har du ett l
ösningsförslag?”

Be en person säga ett  
valfr itt  ord, och försök ta 
inspiration från det ti l l  en 

lösning.

Kommer du på något?

Jag tror du kan 
behöva en kaffe eller något 

gott att äta innan du fortsät-
ter problemlösningen?

Jag förstar,  du tror inte 
att du kommer orka ta 

tag i  problemet igen om 
du slutar nu, men det är 
alltid bra att hämta nya 

krafter.

Bra nu är du laddad med ny 
energi,  nu ser vi  t i l l  att lösa 

problemet!

Kan du ta inspiration från 
något som gjorts tidigare 

inom ämnet?
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Quibus eaque sunt etusamus aut er-
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moluptiam.
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RESULTAT

Så här ser slutresultatet ut. Slutresultatet har ett betydligt mer stilrent och lättsamt uttryck än de tidigare 
skisserna. Den är uppbyggd med en rubrik som förklarar namnet på artefakten, men även namnet på proble-
met. Nedanför rubriken förklaras problemets bakgrund så att man får en direkt förståelse över vad det handlar 
om. Då kartans flödesriktning går åt det här hållet ramas rubriken in och det illustrerar tydligt var det centrala i 
flödeskartan ligger. En annan sak jag valt att förändra i slutresultatet är antalet flikar. Jag har tagit bort flikarna 
med symbolerna som man styrde åt sidan, då de inte hade något större syfte än att vara en rolig aktivitet. 
Däremot har jag kvar flikarna man fäller upp då man kommer till en lösning. Dessa har till skillnad från de 
andra flikarna ett syfte, då de hindrar användaren från att kunna påverka sitt resultat. Flikarnas utseende 
är ändrat eftersom jag tycker att de såg ut som ”extrapris-symboler” inom reklamsammanhang, 
tidigare i processen. 

Formen var utstickande och syntes bra, men gav inte den känslan jag var ute efter. Lösningsflikarna är numrerade, 
dels för att det finns texter på flödeskartan som beordrar användaren att direkt hoppa till en lösning, men dels 
också för att förtydliga att det finns fler än en lösning på ett problem. Min flödeskarta har hela tolv stycken. 
Jag har arbetat med delar från kartan i både Illustrator och Photoshop, men helheten är sammansatt i Indesign.

Min flödeskarta ”Var ska farmor sova?”  vill uppmuntra målgruppen till kreativitet och till att se möjligheter. 
Kartan är baserad på en personlig händelse att känna igen sig i. Användaren får följa händelsen med farmor och 
samtidigt möta olika vägar för att lösa ett problem och se hur just hen skulle ha hanterat ”farmorsituationen”. 
Målet är att skapa diskussion och inspiration hos användaren för att hen ska vilja hitta nya vägar till 
lösningar på problem.
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Jag kan se min artefakt användas på arbetsplatser där det ska vara ett förändringsarbete och problem uppstår. 
Alla är inte motiverade till förändringen och vill inte lösa problemen. Jag har, efter att pratat med några anställda 
inom kommunen, fått veta att många gånger får man uppgiften av sin chef att lösa saker inom arbetslaget. De har 
vid dessa tillfällen inte många verktyg att använda vid problemlösning och antingen blir det de som pratar mest, 
som får sin vilja fram eller så verkar systemet med ”rundor”, där man skriver ner sina tankar på post-it-lappar 
och försöker se mönster och vad de flesta tycker, vara den enda modell som används. Min artefakt kan istället 
verka som ett diskussionsmaterial runt problemlösning. Den ger en möjlighet för alla att få prata och diskutera. 
Den kan öppna upp för att få nya perspektiv på hur man kan lösa problem. 

Den skulle också kunna användas bland elever i olika utbildningar, för att träna upp sin kreativitet och sätt att 
se på problemlösning. Forskningen kring kreativitet säger att det blir allt mer viktigt att vara kreativ i båda 
studier och arbetsliv. (Alla studier, 2011) 

Det som är speciellt med min artefakt är att den är byggd på en personlig händelse, men som ändå andra 
människor kan känna igen sig i. Även fast problemet är så personligt kan jag se att det går att översätta till
andra problemsituationer och är på så sätt ett bra underlag för diskussion. 

VARFÖR HAR JAG GJORT DE VAL 
JAG GJORT I DESIGNEN?

Textinnehåll
I min artefakt vill jag att språket ska ha en skämtsam ton utan att man tappar förståelsen för innehållet.
Texterna runt om kartan uppmuntrar dig till att vara positiv, prata med andra, vara kreativ, inte ge upp på en gång, 
alltid testa din lösning på användaren, med mera. Texten som befinner sig under lösningsflikarna uppmuntrar 
också till kreativitet. På de flesta lösningarna är texten uppbyggd på ett sätt där den först uppmuntrar med vad 
som var bra med lösningen, men sedan även berättar hur du kan tänka annorlunda. 

Färgerna
Vi påverkas mycket av färger, därför är det viktigt att tänka på färgvalet i design. Min artefakt innehåller myck-
et ljusa färger. Vitt är en färg som symboliserar renhet,helhet och sterilitet, men för mycket vitt kan kännas ky-
ligt och tråkigt. Istället för att använda helvitt och svart, använder jag mig av en ljusgrå och en mörkgrå nyans, 
vilket ger ett mjukare intryck (Blissdesign, 2011). Eftersom artefakten är så pass stilren som den är, så komplet-
terar jag de två neutrala färgerna med tre stycken färggladare: grön, gul och röd.  Grönt är en färg som är känd 
för att vara lugnande och ge en harmonisk effekt. Den sägs stå för stabilitet och uthållighet. Gult är en glädjande 
färg som ger energi och sägs öka koncentration och inlärning. Rött är en kraftfull och positiv färg. Den sägs stå 
för ambition och viljestyrka (ibid.) Jag tycker mina färgkombinationer passar bra till min artefakt då jag vill att 
den ska vara stilren och bland annat stå för uthållighet, energi, positivitet och viljestyrka. 
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Illustrationerna
Illustrationerna är gjorda utifrån personligheter. Ingen illustration liknar någon av deltagarna i ”farmorsituationen” i 
utseendet, däremot kan alla liknas vid en karaktär i personligheten. Illustrationerna skulle kunna bidra till kreativitet 
i sig, då det är skapta på ett sätt som jag anser ser fantasifullt ut. Det finns karikatyrkänsla över dem då de är så pass 
oproportionerliga. Huvudet är stort, halsen är lång, kroppen är liten och armar och ben är smala. Illustrationer-
na bidrar till den stilrena känslan i artefakten, men det finns också en viss spänning med dem då de är skapta 
med två olika tekniker. Huvudet är mer detaljerat än kroppen då det först är en handritad skiss, som därefter 
är inscannad i datorn och digitaliserat i programmet Photoshop. Kroppen är gjord i vectorgrafik i programmet 
Ilustrator och är betydligt mindre detaljerad och verklighetstrogen än huvudet. Jag tycker det är roligt att 
blanda tekniker och material på det här sättet i illustration. Det kan komma spännande resultat ut ifrån det. 
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Typografi
I min artefakt har jag använt mig av tre typsnitt, samt ett kompletteringstypsnitt på siffrorna vid ”Du har hittat 
en lösning på problemet!”. Typsnittet på siffrorna är serifen Didot, som jag tycker ger karaktär åt helheten. 
Det ger en skön kontrast då resten av kartan mest innehåller san serifer. Förutom Didot är det slab serifen 
Aleo som är det enda typsnittet som inte är en san serif. Aleo använder jag vid de längre texterna i artefakten, 
för bättre läsbarhet. På rubriken används san serifen DIN condensed och i övrig text Gotham, som har ett 
tydligt och urbant uttryck. Det är just tydlig jag vill att min artefakt ska vara, samtidigt som den ska ha en 
attraktiv design. Texten i luckorna är i punktstorlek sex, vilket är i det minsta laget att läsa för min formatstorlek. 
Om jag skulle göra om min artefakt i framtiden hade jag gjort luckorna mycket större, så jag hade kunnat ha en 
rimlig punktstorlek trots min mängd text. Jag försökte korta ner texterna i luckorna, men jag ville ändå inte 
att budskapet skulle försvinna. Det gjorde att jag i vissa texter fick välja om jag skulle prioritera typografi 
eller innehåll. 

Symboler 
Det som binder ihop alla frågor och skapar vägar i min flödeskarta är pilar tillsammans med orden Ja och Nej.  
Jag valde pilar eftersom det är en vanlig symbol vid vägvisning och det blir på så sätt tydligt vilken väg användaren 
ska gå härnäst. Anledningen till att både ja och nej vägarna är samma färg är för att användarens vägval inte ska 
påverkas av färg, eftersom färg kan ha en så pass stor påverkan på oss. 

Syftet med de gula symbolerna är att du lätt ska kunna navigera dig runt på flödeskartan. På några ställen har 
jag valt att undvika dra pilar mellan frågorna, eftersom det varit för långt avstånd mellan dem. Det hade 
varken sett bra ut grafisk eller varit lätt för användaren att navigera. I stället har jag uppmanat användaren till 
att ”hoppa till” en annan fråga på kartan. För att hitta den specifika frågan så är de märkt med dessa symboler 
jag har skapat, vilket gör att användaren slipper leta länge bland alla alternativ. Symbolerna är gula eftersom jag 
ville få in mer av den gula färgen i artefakten. 
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Tryck och Pappersval
Jag har tryckt min artefakt på Lulegrafiska. Då jag berättat vad jag ville ta fram fick jag två alternativ av dem. 
Det första alternativet var att printa digitalt för en billigare summa, men då var maxformatet 320 x 450 mm. 
Det andra var att trycka med tryckplåtar för en högre kostnad, men då var maxformatet 500 x 700 mm. I och 
med att det här är mitt examensarbete, var det senare alternativet självklart för mig. Kvalitén är viktigare än 
priset i det här fallet och min artefakt skulle inte göra sig bra i 320 x 450 mm. Helst skulle jag vilja att min artefakt 
var ännu större än 500 x 700 mm, eftersom mina texter nu är i det minsta laget.

Det pappret jag valt att trycka på heter Amber Graphic. Det är ett papper med många olika användningsom-
råden och passar för både enfärg och flerfärgstryck. Det är ett vitt, grafiskt, obestruket papper som är speciellt 
framtaget för tryck och har därför bra färgåtergivning. Det finns i många olika vikter (Amber Graphic, 2013). 
Jag behövde ett papper som kunde återge mina färger och framförallt text bra, eftersom det är viktigt att det 
syns vad det står. Tryckeriet visade först ett väldigt bestruket papper för mig, men det skulle inte ge den känslan 
jag ville ha. Jag tror att ett bestruket papper skulle få min artefakt att se billigare och mer ”reklamig” ut, då den 
innehåller så mycket information i form av text och pilar. Den skulle få ett för plastigt uttryck. Gramvikten på 
pappret är det tjockaste tryckeriet hade av den här papperstypen. Jag ville ha en stabil känsla i materialet för att 
undvika att artefakten skulle bli fladdrig och skranglig vid presentation. Jag vill ha en hållbar helhetskänsla. 
Jag var med då min artefakt trycktes och det var väldigt intressant att se hur allt gick till. Det är bra att ha den 
erfarenheten i framtiden, då jag ska skicka in arbeten till tryck.
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STYRKOR OCH SVAGHETER I SLUTRESULTATET.

Styrkor: I slutresultatet tycker jag det finns ett tydligt centrum att fästa blicken på, till skillnad från mina 
tidigare designlösningar. Det är viktigt att användaren ser var flödeskartan startar och var de ska börja läsa. 
Eftersom flödeskartan har så pass många vägar att gå kan helhetsutrycket lätt bli rörigt, men jag tycker att jag 
lyckats få ett rent och tydligt utseende på min flödeskarta trots alla detaljer. Mina illustrationer gör också mycket 
för verket, då de speglar den humoristiska andan som följer med genom hela projektet. 

Jag känner att min artefakt är hållbar. Det jag fått fram ur mina litteraturstudier och workshop håller ihop med 
slutprodukten, det finns en röd tråd genom projektet.   

Svagheter: Efter tryck kan jag se vissa svagheter i slutresultatet. Texten i luckorna är alldeles för svårläst på 
grund av för liten punktstorlek och för mycket text. I vissa luckor trängs texten med illustrationerna, vilket inte 
ger den luftiga och tydliga känslan jag vill ha. Detta hade kunnat förhindras om jag hade haft mindre text, större 
luckor eller större format på artefakten i helhet. Den lucka där man kan se detta tydligast i är lucka nio.

I efterhand kan jag  även se att de gula symbolerna hade fungerat bättre i en annan färg, med tanke på att jag 
vill att allt ska synas tydligt och gul är en färg som kan vara svår att se. Jag la märke till det först efter artefakten 
blivit tryckt, då det på skärmen såg bra ut. 

Efter tryck kan jag se att jag missat att dra två nej-pilar, vilket hindrar flödet i flödeskartan. Eftersom min 
artefakt innehåller så många delar, kan det lätt bli fel, men fler och noggrannare kontroller av slutresultatet 
hade kunnat förhindra detta. Därför är det så viktigt att planera tiden väl, så man i lugn och ro kan titta igenom 
slutresultatet och undvika dessa simpla misstag. För precis som kom upp i min workshop ur övning nummer 1, 
så är tid ett av verktygen som kan behövas för att lösa ett problem. 



56

SLUTREFLEKTION

Min idé var att jag ville att människor skulle se på problem som en möjlighet att använda sin kreativitet istället 
för att låsa fast sig vid den lättaste lösningen eller ingen lösning alls. I min artefakt inspirerar jag användaren till 
att bli en kreativare problemlösare och att se på problemet från olika vinklar. Därför tycker jag att min artefakt 
återspeglar min idé på ett tydligt sätt. 

Efter mitt arbete ser jag de här svaren på mina frågeställningar: 

Hur kan man se på kreativ problemlösning?
Kreativitet kan delvis vara medfött, men det går även att träna upp, bland annat med metoder som min flödeskarta. 
Eftersom kreativitet blir allt mer viktigt och anses som en bra förutsättning på arbetsplatser idag, är min 
artefakt väldigt relevant i tiden. Det som är bra med kreativ problemlösning är att lösningarna kan bli så 
mycket mer spännande och oväntade än med logisk tänkande. Detta är särskilt relevant i yrken inom design och 
reklam, eftersom kunden vill få just sin produkt uppmärksammad. Då behövs nytänkande lösningar, vilket är 
svårt att uppnå med helt logiskt tänkande. 

Finns det olika problemlösningspersonligheter och är någon bättre än de andra? 
Jag anser att människor hanterar problem olika, och på så sätt kan man säga att det finns olika 
problemlösningspersonligheter. Däremot finns det ingen som är bättre än de andra eftersom alla
problemlösningspersoner kan behövas mer eller mindre inom en kreativ process. Att ha ett öppet kreativt sinne 
är viktigt, men samtidigt behövs det ramar för kreativiteten att flöda i.

Det som är intressant med ”farmorsituationen” är att jag kan se så många olika personligheter i 
problemlösningsprocessen och jag kan även tänka mig hur det skulle bli om man tog bort eller la till personer. 
Hade alla deltagare till exempel tänkt som mamma Eva hade farmor fått åka hem den där dagen och inte 
fått fira jul med oss, eftersom alla då hade alla velat få problemet ur vägen och direkt kört på den enklaste 
lösningen. Hade alla deltagare istället tänkt som jag hade kanske farmor fått sova på stenar, eftersom alla hade 
uppmuntrat varandra till att det var en genialisk idé trots att den inte fungerar. Därför behövs det lite av 
varje för att komma fram till den bästa lösningen. 
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Vilka verktyg behövas för att lösa ett problem?
Forskare diskuterar om kreativitet kan uppstå hos en ensam individ eller om det behövs sampel mellan 
människor. Min övertygelse är att det behövs ett samspel för att nå fram till bra kreativa processer och 
produkter. Under de här tre studieåren har jag själv upplevt att min kreativitet fungerar som bäst är då jag får 
bolla mina idéer med andra. Kommunikation är viktigt för att vi ska förstå både vad vi själva och andra menar. 
Människor ser på ett problem på olika sätt, därför är det lättare att komma på en fungerande lösning på ett 
problem om man samarbetar och får fler perspektiv på problemet. Man kan jämföra problem med en resa; 
Målet finns på en ö, men du har ingen karta och vet inte hur du ska ta dig dit. Då blir det lättare om man 
tillsammans hittar ett sätt att ta sig till ön, istället för att alla, enskilt ska förbruka sin energi på att simma. 
Det första steget på resan är att få tänka till och utveckla sina tankar i kommunikation med andra. 

Att försöka se det positiva i alla problemlösningsprocesser kommer man också långt med.  Undvik negativa 
miljöer och lita på att du klarar av att lösa problemet. Miljön kan spela stor roll när det gäller för dig att vara 
kreativ. Det var därför jag satte mina deltagare i workshopen i en trygg miljö, där de kunde känna sig säkra att 
prata och skapa runt problemet.

En tredje sak jag anser vara viktigt i problemlösning är att du vågar vara kreativ. Tänk inte att någon idé är för 
dum, för den går alltid att utveckla. Våga tänja på gränserna och bryta mönster. 
  

Vad är det som motiverar människor att lösa problem och vad gör att problemlösare
ger upp och inte löser problemet?
Först och främst måste du vilja lösa problemet. Eller åtminstone känna att du får ut något av att lösa problemet. 
Men personer som inte blir motiverade att lösa problem kan också vara för rationella och logiska i sitt tänkande. 
De kan också i sin uppväxt eller i sin nuvarande miljö bli hämmade att ta egna initiativ utan gör bara som man 
blir tillsagd. Det hindrar kreativiteten. Det kan finnas biologiska skillnader till varför man är mer eller mindre 
kreativa, men jag tror att kreativitet går att träna fram och då kan min artefakt vara ett redskap. För att hitta 
motivation, som inte finns, måste man försöka se möjligheterna i att lösa problemet och hitta det intressanta i ämnet. 

SLUTORD

Jag har gjort ett utforskande projekt om kreativ problemlösning. Jag tror det var viktigt att jag jobbade på ett 
sådant kreativt sätt som jag gjorde i arbetet. I början av projektet tvivlade jag många gånger på om det verk-
ligen var så bra att utveckla projektet kring en personlig händelse. Det jag har insett nu i efterhand är att jag 
inte hade fått samma raka svar på mina frågeställningar om jag istället hade kollat på flera problem jag inte har 
någon relation till. Ju närmare jag kollade på och reflekterade över ”farmorsituationen”, ju intressantare blev 
den, jag insåg tillslut att jag hade alla svaren framför mig. 

Genom min workshops olika övningar och anda källor ser jag en tydlig koppling till utformningen och 
innehållet av min artefakt. Exempel somkommer upp i båda är:

1. Ha Kul 

2. Våga ta nya vägar 

3. Prata med andra 

4. Våga vara kreativ
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Jag tycker det är viktigt att ha roligt medan man arbetar med projekt. För mig blir det lättare att vara kreativ 
då. Det kan ha varit därför jag valde en humoristisk utformning av mitt examensprojekt.

Uniciteten i mitt projekt ligger i processen. Artefakten går alltid att utveckla,men det är inte alltid intressant att 
bara titta på produkten, utan det kreativa i processen. Samtidigt som man med ”farmorsituationen” kan relatera 
till andra problem, så är den också unik eftersom händelsen kommer inte upprepa sig på samma sätt igen. 

Det har varit en utmaning för mig att jobba med ett projekt som balanserar mellan att vara konkret och personligt. 
Jag har många gånger tvivlat, eftersom jag inte är van med att jobba på det sättet, men samtidigt har det gjort 
att jag utvecklats och fått nya perspektiv på design. Det känns som att titeln på mitt projekt
”Var ska farmor sova?” väcker nyfikenhet och intresse att ta del av mitt projekt.

Som jag nämt tidigare skulle jag kunna utveckla min artefakt till att skapa en toolbox som kan användas i 
miljöer där människor har svårt att komma överens och behöver använda sig av kreativare metoder för att 
komma fram till nya lösningar. Det viktigaste jag vill få fram i mitt projekt är att man ska skapa situationer där 
man får möjlighet att formulera sina tankar tillsammans med andra. De kan hjälpa dig, genom sina frågor, så 
att du tydligare ser lösningen på problem. Man ska diskutera med varandra och lyssna på vad alla har att säga, 
samt att man måste våga testa många olika vägar för att komma fram till den bästa lösningen.
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