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Sammanfattni n g   
Design har en otrolig förmåga att föra utvecklingen framåt men det f inns många som är kritiska till hur design utvecklas i 
västvärldens samhälle. Syftet med denna uppsats är att analysera open design för att ge ett alternativt perspektiv på 
industridesign. Open design handlar om en d esignprocess där ve m som helst kan delta, utveckla och tillverka produkter. 
Metoden har sin grund i open source-rörelsen som hastigt spreds i och med internets utbredning. Open design är dock inte lika 
välutvecklat då rådande marknads- och företagssystem till viss del hämmar detta. Dock finns det krafter som visar på att sättet vi 
idag ser på bland annat kreativitet och motivation är förlegat och behöver updaderas. Detta för att vi ska kunna möta de problem 
vi idag står inför beträffande miljö och rättvisa. Tanken med open design är att människor på lika villkor jorden över ska få 
samma chans att utveckla och använda ändamålsenliga produkter och idéer. Denna uppsats har en kritisk ställning till 
västvärldens sätt att behandla design och designprocessen. I det rådan de systemet kommer design bara en del till nytta och 
överkonsumtion i väst har ofta en smutsig baksida i bland annat orättvisa handelsvillkor och arbetsförhållanden hos producenter. 
Uppsatsen är en litteraturstudie som beskriver och analyserar öppna ickekommersiella kollaborativa designprojekt. 
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inledning 
Design har en otrolig förmåga att föra utvecklingen framåt. Det handlar om att skapa 

meningsfulla strukturer i tillvaron, allt från att möblera ett rum, uppfinna en vattenkokare till 

att måla en tavla. Design löser problem, men kan även skapa problem och i sig självt vara ett 

problem. Det finns många som är kritiska till hur design utvecklas i västvärldens samhälle. 

Kritiken handlar bland annat om överkonsumtion och onödiga produkter. En annan vanlig 

kritik är hur reklam påverkar oss att köpa, istället för att vi reflekterar över vilka föremål vi 

behöver. Design handlar inte bara om en produkt utan också en process, en utveckling. Om 

design har förmåga att föra utveckling framåt borde design också kunna lösa de många 

problem som mänskligheten står inför beträffande miljö och rättvisa. För att lösa dessa 

problem är det viktigt att vi inte bara reflekterar över designen utan även över 

designprocessen. Hur påverkar designmetoden utvecklingen? I denna uppsats kommer jag att 

ifrågasätta normer som uppstått kring industridesign i det västerländska samhället genom att 

analysera en alternativ syn på designprocessen.  

bakgrund 
Victor Papanek, Linda Rampell, John Tackara, Ann Thorpe, Frida Jeppson och Nigel Whitely 

är några utav de designers och författare som upprepade gånger påpekat de negativa effekter 

som design bidrar till.1 De talar bland annat om överkonsumtion och om design som inte utgår 

från användarnas behov utan från ekonomiska intressen. Ett grundläggande problem är 

skillnaden mellan design som tillfredsställer behov och design som skapar ”måste ha”-

känslor. ”Måste ha”-designen skapar begär när man inte har tillgång till produkten men skapar 

aldrig någon långvarig tillfredsställelse, utan snarare ett behov av mer.2 Begärsdriven design 

bygger på en konsumtionskultur där materiella ting riskerar att bli substitut för grundläggande 

mänskliga behov som vänskap, närhet och kärlek. Reklamen uppmuntrar oss till att 

                                                
Alla fotnoter är förkortade versioner, för fullständiga referenser se källförteckning sid 26. 
1 Victor Papanek, 1970. Miljön och miljonerna: design som tjänst eller förtjänst; Linda Rampell, 2007. 
Designdarwinismen™; John Thackara, 2005. In the bubble: designing in a complex world; Ann Thorpe,  2008. 
Design för hållbar utveckling: ekologi, ekonomi, kultur; Frida Jeppsson (red.), 2010. Max Bruinsma, Gareth 
Williams, Donna Loveday, Rory Dodd, Steven Heller, Rick Poynor, Michael Rock, Andy Rutledge, Anna 
Gerber, Teal Triggs &  Kate Andrews. In case of design - inject critical thinking;  Nigel Whiteley, 1993. Design 
for society. 
2 Turkka Keinonen, 2010.  “Protect and Appreciate – Notes on the Justification of User-Centered Design” 
International Journal of Design. 
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konsumera oss lyckliga. Kritik kommer även från konsumentanalytiker och psykologer. 

Exempelvis finns studier som visar på att barn som har dålig kontakt med sina föräldrar ofta 

utvecklar dåligt självförtroende och riskerar att försöka kompensera detta med materiella 

ting.3  

 

Den traditionella kommersiella kulturen behöver ifrågasättas och alternativ behöver belysas. 

Detta för att undvika vad många anser vara ohållbara konsumtionsmönster. Åsikterna går isär 

gällande hur dagens konsumtionssamhälle kan leva vidare eller inte, om utvecklingen 

kommer att lösa problemen eller om vi behöver förändra rådande konsumtionsmönster. Jag 

vill lyfta fram ett exempel: faktum är att det fortfarande finns 884 miljoner människor som 

inte har tillgång till rent vatten4 och att rådande marknadsstrukturer, regeringar och 

organisationer inte har lyckats lösa detta problem trots att resurserna finns.5 

 

Konsumtionssamhället har sin början i den industriella revolutionen där tillgången på råvaror 

ökade och förmågan att producera på ett effektivt och ekonomiskt sätt utvecklades. Många 

menar att en ny era är nu på väg och drar paralleller till dagens internetutveckling. Internet har 

mycket snabbt skapat en kultur där information delas på ett sätt som det aldrig gjorts förut. 

Man pratar om ”den digitala revolutionen” där vem som helst kan delta, en remixkultur där 

man gör om istället för att göra nytt.6 Bruce Mau, grundaren till Institute without Boundaries i 

Toronto uttrycker det så här: 

 

To imagine that anyone closed group could solve the problems we confront today is folly. The 

free and open software movement promise to overcome our territorial attitudes and take 

advantage of our collective potential.7 

 

Men hur påverkar detta design, och formgivning av fysiska produkter? I och med internets 

utbredande bland allmänheten på 90-talet har open source-programvara utvecklats och 

spridits. Open source innebär fri tillgång till programmets källkod. Det gör att vem som helst 

kan använda, modifiera och kopiera programmet. Användare är då själva med och utvecklar 

                                                
3 Tim Kasser & Allen D. Kanner (red.) 2004. Psychology and consumer culture: the struggle for a good life in a 
materialistic world, s. 11-24. 
4 www.unicef.org, 2010. Progress on sanitation and drinking water, report 2010. 
5 Nitin Sawhney, 2001. Open Collaborative Design: Sharing evolving design knowledge in distributed social & 
institutional settings; Joshua Pearce, & Eleanor Horst, 2009. “Overcoming language challenges of one source 
appropriate technology for sustainable development in Africa” Journal of Sustainable Development in Africa. 
6 www.svrta.org, 2010. Press pause play. 
7 Bruce Mau 2004. Massive change, s. 91. 
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produkten vilket vissa anser ge högre kvalité.8 Ofta används en särskild licens som garanterar 

fri kopiering samt fri modifiering av produkten med villkoret att även efterkommande 

produkter stödjer samma princip. Exempel på open source-programvara är operativsystemet 

Linux samt webbläsaren Firefox.  En rörelse som uppstod i samband med open source men 

ännu inte haft samma genomslagskraft är open design. Open design tillämpar samma idé som 

open source fast på fysiska artefakter. Det innebär en öppen designprocess där ritningar och 

skisser görs tillgängliga för allmänheten. Detta för att alla ska kunna använda och bidra till 

utvecklingen av nya produkter. Samarbetet sker oftast över internet via olika hemsidor och 

forum. Positivt med detta är att utvecklingsresurserna blir mycket stora i och med att alla kan 

delta, granska och har olika perspektiv på den fortsatta utvecklingen av projektet.9 En annan 

fördel är att deltagarna inte nödvändigtvis behöver tala samma språk då ritningar och visuella 

skisser kan förstås av alla. 

syfte 
Syftet med uppsatsen är att analysera fenomenet open design för att ge ett alternativt 

perspektiv på industridesign. 

frågor 
- Vad innebär begreppet open design?  

- Vilka konsekvenser får öppna designprocesser? 

om uppsatsen 
Denna uppsats är en litteraturstudie och huvuddelen av uppsatsen kommer att kretsa kring 

open design som fenomen och vilka följder ett sådant tankesätt skulle kunna få i ett 

konsumtionssamhälle. Fokus genom uppsatsens alla delar ligger på hur designers resonerar 

kring den öppna designprocessen. Det finns en hel del pågående öppna designprojekt, men 

den vetenskapliga litteraturen i ämnet är näst intill obefintlig. Den största aktiviteten sker på 

internet på grund av smidig kommunikation och åtkomlighet. Litteraturen som kan knytas till 

open design behandlar oftast angränsande områden som open source, inkluderande design, 

hållbar design, kreativitet, global rättvisa, ekonomi och immaterialrätt. Dessa ämnen kommer 
                                                
8 www.ne.se, 2010. Nationalencyklopedin. 
9 www.adciv.org, 2010. Advanced civilization, Open collaborative design.  
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att behandlas med utgångspunkt i den öppna designprocessen men inte vara huvudfokus. 

Genom att analysera denna typ av litteratur belyser jag tendenser som kan knytas till 

fenomenet open design. Vidare ger detta en bild på hur open design skulle fungera som 

alternativ eller komplement till traditionell kommersiell industridesign. Uppsatsens slutsatser 

kommer därmed att bli hypotetiska men vara betydelsefulla då det innebär en granskning av 

nya tendenser och rådande system. Litteraturen som behandlas är av varierad karaktär och 

från ett brett upptagningsområde; detta för att diskussionen som förs inom open design och 

liknande fenomen har sitt ursprung i varierade discipliner och denna analys ger därmed en 

samlad bild av dessa initiativ; teoretiskt, ideologiskt och praktiskt. Utvecklingen av open 

design kan starkt knytas till internets utbredande och denna uppsats för därmed en diskussion 

kring design främst utifrån en immateriell synvinkel där idén, skissen eller ritningen står i 

centrum. Frågan om immaterialrätt är central i diskussionen kring open design, dock kommer 

jag här enbart föra en begränsad diskussion i ämnet kring de juridiska begränsningar som 

finns då de annars riskerar att ta överhand. Utgångspunkten är en kritisk synvinkel på rådande 

strukturer inom den kommersiella designkulturen men också en kritisk synvinkel mot open 

design. Eftersom open design är en ung företeelse måste läsaren ha i åtanke att utveckling 

sker snabbt och nya initiativ kommer ideligen. Detta gör också att det inte finns några 

allmänna definitioner som det exempelvis finns inom open source. Den här uppsatsen blir ett 

tvärsnitt av dagens situation och ett bidrag till den utveckling som sker inom området.  

 

open design 
Open design är i dagsläget ett begrepp för olika initiativ där resultat och utvecklingsarbeten av 

olika typer av design görs tillgängliga för vem som helst att ta del av, använda eller utveckla. 

I detta avsnitt beskrivs några olika öppna designinitiativ.  

 

Universitetsinitiativ 

På Massachusetts tekniska institut (MIT) har ett initiativ tagits för att undersöka vilka 

egenskaper öppna designprocesser har. Det är ett studentbaserat projekt för öppen 
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kollaborativ design som kallas ThinkCycle.10 Syftet är att skapa miljövänlig design och stöd 

till utvecklingsländer. År 2000 startades projektet med en internetplattform som grund för att 

utveckla och designa produkter och idéer med hjälp av andra studenter, professorer och 

sakkunniga från hela världen. Initiativet grundar sig på olika designutmaningar formulerade 

av NGO:s (Non Governmental Organization) i olika utvecklingsländer. Exempel på projekt 

som utvecklats är vattenrenare, lågprisglasögon och billig behandlingsutrustning mot kolera. 

ThinkCycle arbetar med en undersökande metod för att se hur open source-konceptet kan 

användas även på hårdvara. De vill utnyttja individuella upplevelser och erfarenheter för att 

med kollaborativa metoder föra utvecklingen framåt.  

 

En stor utmaning är frågan om hur distribution och åtkomlighet ska kunna genomföras och 

säkerställas när produkter är färdigutvecklade. Man frågar sig också hur detta kan utvärderas 

på ett lämpligt sätt. En undersökning gjordes där deltagarna fick svara på frågor om hur de 

upplevt arbetet. Undersökningen visade att deltagarna tyckte att den kollaborativa metoden 

var till fördel för arbetets utveckling. Den största nackdelen som de belyste var avsaknaden av 

”ansikte mot ansikte”-arbete.11 Nitin Sawhney, en utav projektledarna för ThinkCycle som 

skrivit rapporter om projektet anser att öppen kollaborativ design visar på en positiv 

utveckling och är ett bra designverktyg som bör lyftas i designdiskursen.  

 

Liknande initiativ är Appropedia samt Advanced Civilisation där enskilda personer eller 

organisationer kan samarbeta för att utveckla istället för att återuppfinna.12  Tanken är att nya 

hållbara metoder ska göras tillgängliga för alla och inte bli en ekonomisk fråga.  
 

Förgrundsfigurer 

En av förgrundsfigurerna för open design är Ronen Kadushin, en prisbelönt israelisk designer 

som sprider design gratis på sin hemsida. Där kan vem som helst ladda ner ritningar och 

AutoCAD-filer (Computer Aided Design, programvara för 2D och 3D ritningar) för att 

tillverka eller utveckla egna modeller. En utav idéerna bakom projektet är att skapa en bro 

mellan industridesign och digital design såsom musik, grafik, foto och animation. Kadushin 

                                                
10 Daniel A. Vallero & Chris Brasier, 2008. Sustainable design: the science of sustainability and green 
engineering, s. 27; David Reinfurt, 2003. “I was thinking the other day about one possible scenario for a 
collective Future” Citizen designer: perspectives on design responsibility. 
11 Nitin Sawhney, Saul Griffith,  Yael Maguire & Timothy Prestero, 2002. Sharing Distributed Design 
Knowledge for Open Collaborative Design. 
12 www.adciv.org, 2010; www.appropedia.org, 2010. Welcome to appropedia. 
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menar att open design är en gräsrotsrörelse och genom att göra ritningar och skisser 

tillgängliga kommer även fysiska artefakter kunna genomgå samma kreativa process som 

internetbaserad media har gjort genom exempelvis remixkulturen. De ritningar som finns 

publicerade på hemsidan bygger på enkla tvådimensionella fräsningar som sedan kan vikas 

och monteras till tredimensionella objekt. Detta för att enkelt tillverka dem i CAD-fräsar. 

Studenter uppmanas att delta i projektet för att se skillnaden mellan vad Kadushin kallar 

reglerad kreativitet och denna fria form av kreativitet där idéer sprids och utvecklas. 

Interaktion uppstår via internet oavsett vilken geografisk plats deltagarna har.13  

 

En annan person som ofta nämns i diskussioner kring den öppna designprocessen är Eric S. 

Raymond, som har skrivit, dokumenterat och argumenterat för öppna designprocesser inom 

datavärlden.14 Hans litteratur handlar inte direkt om open design (hårdvara) utan specifikt om 

open source-kulturen (mjukvara), men paralleller dras ofta till den öppna källkodens 

egenskaper och boken Katedralen och Basaren har blivit något av ett standardverk. 
 

Kreativa undersökningar 

Industrialismen revolutionerade samhället med nya produktionssätt och vidgade ekonomiska 

marknader för utveckling. Många vill, som jag nämnde inledningsvis, likställa den 

revolutionen med det som sker idag inom internetkultur och digital media. Press-paus-play är 

ett svenskt filmprojekt som belyser den rådande kreativa utvecklingen med internet som 

utgångspunkt. De talar om ett nytt ekosystem där samarbetet står som grund. Projektet i sig är 

ett experiment där råediterat material kommer att släppas för vem som helst att använda. 

 

A new generation of global creators and artists is emerging, equipped with other points of 

reference and other tools. The teachers aren’t certified schools anymore – it’s web sites, 

discussion forums and a “learn by doing”-mentality. We see the children of a digital age, 

unspoiled or uneducated depending on who you ask. Collaboration over hierarchy, digital over 

analog - a change in the way we produce, distribute and consume creative works.15 

 

Öppna designprojekt har även testats i mer experimentella former. Urban Play är ett 

designprojekt där ett antal designers bjöds in för att skapa offentlig konst i Amsterdam. 

                                                
13 www.ronen-kadushin.com, 2010. Ronen Kadushin. 
14 Eric S. Raymond, 2001. Katedralen och basaren: en oavsiktlig revolutionärs tankar kring Linux och öppen 
källkod. 
15 Carl Platon, 2010. Press-pause-play. 
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Projektet fokuserade på ”kreativa städer” där alla verk skulle inbjuda till interaktion. Projektet 

gjordes utan tillstånd från myndigheter och har därför även gått under kategorierna ”urban 

design” eller ”3D-grafitti”. Syftet med projektet var dels att starta en diskussion om vad det 

offentliga rummet står för och hur kollektiv kreativitet kan förändra stadsrummet.16 
 

Gräsrotsrörelser 

Open design är en gräsrotsrörelse där man arbetar underifrån för att nå sina mål. Honey Bee 

Network är en liknande organisation som vill förse individer med möjligheter att via kunskap 

utveckla olika verksamheter. Som namnet avslöjar handlar det om att sprida kunskap och 

innovation och genom ”pollinering och korspollinering”, låta det växa.17 Denna organisation 

ser öppna innovationsprinciper som ett effektivt verktyg mot fattigdom. Det handlar om 

innovation men också om att ta tillvara på traditionella, beprövade metoder.  

 

Honey Bee Network is an attempt to articulate ethical capital of our society, guided as it  

is, by the spirit of innovation, sharing and networking for generating eco-compatible  

technological and institutional solutions for natural resource management problems.18  

 

Detta citat är hämtat ur en rapport där Anil Gupta (med flera) analyserar gräsrotsrörelsens 

egenskaper. De argumenterar för poängen i att även västvärldssamhällen utvecklar liknande 

principer, vilket skulle ge en naturlig global utveckling. Lyckade utvecklingsprojekt handlar 

ofta om att stärka lokalbefolkning, de som verkligen behöver, med väl genomarbetade 

metoder. Många kritiserar biståndspolitik där korrumperade system tar det som de mest 

behövande skulle ha, och pekar istället på lyckade gräsrotsprojekt som alternativ. Mikrolån är 

ett exempel där individer på gräsrotsnivå får möjlighet att starta små verksamheter med ett 

ekonomiskt bidrag. På samma sätt vill Honey Bee Network arbeta för att individer ska få 

möjlighet att själva utvecklas. Dessa initiativ visar på hur öppna projekt kan ha positiv 

påverkan i många olika diskurser.  
 

                                                
16 www.urbanplay.org, 2008. Urban Play. 
17 www.sristi.org, 2010. About us. 
18 Anil Gupta, Riva Sinha,  Dileep Koradia, T N Prakash & P. Vivekanandan, 2001. Building upon Grassroots’ 
Innovations:  Articulating Social and Ethical Capital, s. 3. 
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Framtidstankar 

Öppna designprojekt där man utvecklar produkter på internetbaserade forum skulle i 

framtiden kunna få en mer betydande roll än idag, då vi har ett system där produktutvecklaren 

även står för produktionen av varan. En växande och utvecklande bransch är 3D-skrivare 

vilket tros bli en viktig framtida industri.19 Produkthantering skulle kunna energieffektiviseras 

betydligt om fler steg i produktkedjan skulle tas bort. Open Design City är en aktör som 

samlar designers som intresserar sig för öppna designprocesser som metodik.  De vill lyfta 

användandet av betaversioner (term för produkt under utveckling) i sina arbeten och menar att 

betaversioner inte sätter gränser utan uppmuntrar till en fortsatt utveckling.  

 

Open Design is design for the commons. Products that people are free to make, adapt, modify 

and build upon. The barriers to entry and access should be minimal. Open design products by 

their nature should be delivered in beta, perceived not as complete but continuously evolving, in 

dialogue with the user and the world.20 

angränsande forskning 
Den forskning som presenteras nedan behandlar designprinciper som inte nödvändigtvis 

behöver vara öppna men som talar om en förändring av designerns förhållande till processen, 

produkten och konsumenten mot en öppnare designdiskurs. 
 

Inkluderande design 

Inom designmetodiken talas det ofta om inkluderande design. För att uppmuntra deltagande 

och interaktion i samhället är det viktigt att alla bjuds in oavsett ålder, kön, religion och 

etnicitet. Detta innebär också att tillgängliggöra design så att det inte enbart blir produkter för 

de som har råd.21 Ny hållbar design blir då inte enbart för de rika. Catherine Casserley och 

Marcus Ormerod belyser dessa argument då de talar om att alla ska få ta del av samhällets 

designresurser. De ser en skiftning i hur vi ser på produkters livscykel och designprocessen. 

Genom att göra hela designprocessen tillgänglig möjliggörs enklare uppdatering och 

konfigurering av produkter. En inkluderande designprocess där användaren får testa, utveckla 

och modifiera prototyper är en mycket effektiv produktutvecklingsmetod som säkerställer 
                                                
19 Kerstin Sylwan & Johanna Stål, 2008. Energi: hur design kan göra skillnad, s. 27. 
20 www.odc.betahaus.de, 2010. Betahaus, Open Design City. 
21 Cathrine Casserley & Marcus Ormerod, 2003. “The Legal argument for inclusive design” Inclusive design: 
design for the whole population, s. 143-147. 
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kvalité. Detta är något som till viss del används i kommersiella designprocesser men är 

förenat med stora utvecklingskostnader, kostnader som öppna ickekommersiella 

designprocesser inte behöver oroa sig över då allt sker på frivillig basis. Nina Warburton 

diskuterar också kring inkluderande design och menar att användaren är huvudsyftet för 

designens existens, designerns uppgift måste då främst vara att uppfylla användarens behov.22 

Därför bör även användarens kunskap inkluderas tidigt i designprocessen. Detta för att kunna 

avgöra var behovet av produkten kommer ifrån. Vidare menar Warburton att en produkt som 

är skapad med inkluderande metoder kommer bli långlivad och hållbar, både i förhållande till 

miljön och i förhållande till dess sociala sammanhang. Användarens kunskap bör sättas in i 

designprocessen på ett adekvat sätt och inte enbart genom marknadsundersökningar. Tanken 

är att skapa en kultur där delaktighet blir en del av vardagen. Användarna och tillverkarna blir 

konkret delaktiga i skapandeprocessen av artefakter vilket man ofta missar i en kommersiell 

situation. Det skapar möjlighet för dem som inte har råd med de kommersiella alternativen, 

för att alla ska få ta del av nya, innovativa, miljövänliga och hållbara alternativ.  
 

Metadesign 

Gerhard Fischer och Elisa Giaccardi vid Colorado universitet menar att design måste 

utvecklas så att den går att uppgradera på ett effektivt sätt. De talar om metadesign som 

designandet av designprocessen. Ingen design kan förutse vad som komma skall och detta 

borde på något sätt kunna ske hos användaren. Metadesign handlar om utvecklingsbara 

system där designprocessen pågår även under produktens användningsfas.23 Giaccardi och 

Fischer talar om designutmaningar som inte utesluter utveckling utan snarare ses som en 

möjlighet för mer kreativitet och adekvata lösningar. De vill gå från en föreställning om hur 

saker är eller borde vara till hur det skulle kunna bli och på så sätt lyfta möjligheterna i 

designprocessen. Det handlar om en förändring i designdiskursen och designmetodiken. Att 

aktivera användaren till kreativitet istället för rådande passivitet.24 

                                                
22 Nina Warburton,  2003. “Everyday Inclusive design” Inclusive design: design for the whole population. s. 
251-269. 
23 Gerhard Fischer & Elisa Giaccardi, 2004. Meta-design: A framework for the Future of End-User 
Development, s. 5-8. 
24 Gerhard Fischer & Elisa Giaccardi, 2008. Creativity and Evolution, a Meta Design Perpective. 
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immaterialrätt, ja eller nej?  
Immaterialrätt (intellectual property), eller upphovsrätt är ett ämne som är ofrånkomligt att 

diskutera när man talar om öppna designprinciper. I detta avsnitt ges en presentation av några 

av de argument som förespråkare för open design använder ställt mot argument för olika typer 

av immaterialrättsskydd. Argumentationen förs av designers och akademiker med bakgrund i 

olika skapande branscher, som media, design och vetenskap för att få en bredare förståelse av 

alla de grenar som open design innefattar.   

 

Immaterialrättens grundfråga ligger i hur vi ser på själva idén, om det är något som varje 

enskild människa har rätt till eller om det är till för allmänheten. Arbetet med öppna 

designprocesser har skapat debatt om upphovsrättsprinciper och om hur idéer 

kommersialiseras via patent. Denna diskussion är dock inte ny, det finns många paralleller 

mellan öppna designprocesser och den struktur vi hade i samhället långt innan 

industrialiseringen tog fart. Tidiga initiativ som liknar dagens open source-rörelse togs 

exempelvis av Victor Papanek, som under sin tid vid UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) vägrade att ta patent för att skapa form och 

funktionslösningar för allmännytta.25 Debatten handlar dels om vem som har rättighet till nya 

idéer samt hur ny teknik kommersialiseras via patent. De mest radikala inom 

upphovsrättsdebatten anser att all programkod bör vara fri och därför sprider crackade 

kommersiella program (upplåsta program).26  

 

Lawrence Lessig, grundaren för Creative Commons visar ett exempel på alternativ 

upphovsrätt. Han talar om ”some rights reserved” och vill göra det enklare att upphovsmärka 

sina verk som man själv vill för att hjälpa folk att dela och vidareutveckla.27 Lessig är 

amerikansk juridikprofessor som propagerar för en förändring av upphovsrättsprinciper i den 

digitala världen. Han menar att det inte går att applicera samma upphovsrättsprinciper i en 

digital värld som i den fysiska världen då grundförutsättningarna är radikalt annorlunda. För 

att inte hämma kreativitetens möjligheter i och med att digitala tekniska lösningar breder ut 

sig bör detta ändras.28 Han menar även att den kultur och kreativitet som fanns innan internet 

och den digitala eran kom var tillverkad för att konsumeras, exempelvis skivor, bio, teater, av 
                                                
25 Vallero & Brasier, 2008, s. 28. 
26 Raymond, 2001. 
27 www.creativecommons.org, 2010. Creative commons. 
28 Lawrence Lessig, Kungliga Biblioteket, 2009. Ljud och Bild. 
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passiva konsumenter och nu finns möjligheten att interagera och föra utvecklingen framåt på 

ett sätt som inte fanns förut. I resonemanget han för finns också en utmaning i att ifrågasätta 

effektiviserandet och syftet med design och kultur. Lessig diskuterar exemplet att lyssna på de 

”bästa” sångarna eller att faktiskt sjunga själv. Internet har skapat en ny infrastruktur som 

tillåter en ny typ av kreativitet och detta hämmas i dagens regelsystem. 

 

Argumenten från de som förespråkar immaterialrättsskydd grundar sig i personlig rätt att 

skydda det man själv har skapat. Detta står bland annat i FN-deklarationen och finns 

representerat i de flesta länders lagar.29 Debatten har på svensk mark varit mycket aktuell i 

och med ny lagstiftning (IPRED30) samt rättegångar mot torrentsiten Pirate Bays grundare. 

Kulturbranschen argumenterar för att kulturaktörer bör få rätten till sitt arbete samt rättmätig 

ersättning för arbetet och menar att många kulturaktörer inte kommer att kunna fortsätta 

verksamhet om exempelvis illegal fildelning fortsätter att öka. Samtidigt kan konkurrens på 

marknaden också inspirera till nyskapande samt hålla priser nere för konsumenterna, speciellt 

i designbranschen.31 

 

I och med open designinitiativet på MIT gjordes flera undersökningar kring öppna 

designprocesser och vilka konsekvenser det får. I diskussionen kring immaterialrätt går 

åsikterna isär om hur man bör se på open design. Många anser open design vara ett gott 

alternativ men knappast något att försöka sträva efter på den breda marknaden. Den kontroll 

som patent och upphovsrätt ger försvinner och det finns risk att motivation går förlorad i 

processen. Andra sidan hävdar att den öppna principen redan finns väl beprövad i den 

akademiska världen och patent blir då endast ett medel för att kommersialisera forskning 

vilket blir ett hinder för utvecklingsländer och en hållhake för industrialiserade länder.32  
 

den öppna designprocessen 
Diskussionen och argumentationen kring open design breder ut sig över ett stort område med 

många underkategorier. I detta avsnitt presenteras argumentation om open design med 

utgångspunkt ur designprocessen. 

                                                
29 Pia Valentin Rehncrona, 1999. Immaterialrättens grunder, s. 16. 
30 www.ne.se, 2010.  
31 Marianne Levin & Marianne Gille, 1990. Plagiat, stöld, förebild, inspiration, s. 8. 
32 Nitin Sawhney, 2002. The Sociological Nature of Intellectual Property Rights Emerging from Open 
Collaborative Design in University Settings. 
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Utvecklingsdrivande faktorer och motivation 

Eftersom utvecklingen i öppna designprocesser inte har någon direkt ekonomisk vinning blir 

andra faktorer styrande. Open source-kulturen bygger på sociala nätverk där givande och 

tagande är en naturlig del. Belöningen för arbetet är inte bara att själv få bra programvara utan 

även uppskattning från andra som utnyttjar programmen vilket ger energi för fortsatt 

utveckling.33 Eric Raymonds, en utav open sourcerörelsens förespråkare, poängterar att det 

finns många likheter med olika typer av gåvokulturer som utvecklats utifrån anpassning till 

överflödsproblem.34 Byteshandel blir poänglöst när alla har tillgång till allt och det enda 

måttet på framgång blir ett gott rykte. Vidare drar han paralleller till den akademiska världen 

där nya rön ofta kommer ur granskning och bearbetning av annan forskning.35 Frågan är dock 

om detta går att applicera på all typ av design eller om det krävs regleringar i form av till 

exempel upphovsrätt. Open source-programvara har själv ingen vinstdrivande faktor och detta 

internetfenomen blir självförsörjande. Dock krävs ett vidare perspektiv när det gäller 

hårdvara, vilken i sig inte är gratis (materialet) utan där idén kan behöva ekonomiska 

förutsättningar för att utvecklas till färdiga produkter.  

 

Vidare menar open source-förespråkare att fel i programvara aldrig blir en enskilds persons 

fel utan en del i utvecklingsprocessen och hela arbetsteamet hjälps åt för att lösa problemet.36 

Detta synsätt kan liknas vid en lagträningssituation. Designern blir tränaren som utifrån 

analyserar spelet så att spelarna kan prestera bättre, och göra mer än vad tränaren enskilt 

skulle klara av. I en öppen designmodell får tränaren ett mycket stort lag att arbeta med och 

processen blir då viktigare än själva resultatet.37 Fel i kommersiell mjukvara kräver mycket 

pengar och resurser då kunder blir missnöjda när programmen inte håller vad som lovas i 

marknadsföringen. Dessutom blir det långa väntetider mellan uppdateringarna då företaget 

måste vänta in information och sen utveckla uppdateringen. Open source-filosofin bidrar till 

att designprocessen får ta den tid den behöver och konstruktionsfel blir inte misstag utan en 

naturlig del i utvecklingen.38 Denna synpunkt är mycket svår att argumentera mot i 

kommersiella sammanhang. De som har betalat för en produkt vill självklart ha valuta för 
                                                
33 Thorpe, 2008, s. 170-178. 
34 Raymond, 2001, s. 70. 
35 Ibid, s. 78. 
36 Ibid, s. 76. 
37 Keinonen, 2010.  
38 Raymond, 2001, s. 34. 
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pengarna. Open source följer ett utvecklande mönster som är mer mänskligt och fel i 

programvaran kan inte ses med samma personliga kritik utan får uppbackning utav ett helt 

konstruktionsteam. Liknande resonemang förs av open designförespråkare som menar att 

deltagande även från mycket spridda designdiscipliner kan lära av varandra och att processen 

ofta är viktigare än själva resultatet.   

 

När Raymonds talar om open source-kulturen och hackers betonar han vikten av att i detta 

sammanhang vara antiauktoritär. I utvecklingsprocessen bör inga idéer nedvärderas och ingen 

ska säga vad som får prövas och inte får prövas. Auktoriteter i detta sammanhang bidrar mer 

till censur och hemlighetsmakeri och hämmar det frivilliga arbete som open source innebär.39 

Denna synpunkt skapar många frågor kring open design. Auktoriteter är något som samhället 

i stort bygger och förlitar sig på, och därmed svårt att ifrågasätta. Dock påpekar Raymonds att 

detta ställningstagande inte gäller i samhället i stort utan bara i kreativa branscher.  

 

Open sourcefilosofin bygger på frivilliga insatser och det är svårt att förutspå hur alla olika 

krafter kommer att påverka varandra över internet då nya idéer kommer ideligen. Frågan är 

hur open source-principerna kan överföras till hårdvara. Open design kanske inte är ett 

fulländat alternativ men den kollektiva kunskapsdelningen ser ut att få fler och fler anhängare. 

Internet har blivit en intressant arena för designers att pröva sina idéer på. Detta påpekar 

Victor Margolin, som talar om en dematerialiserad produktform som kan hjälpa oss att 

utveckla produkter för nutidens behov, socialt och ekologiskt.40 Det handlar om att göra mer 

med mindre och reducera materiella ting utan att störa ekonomin. Han menar även att detta är 

ett hot mot storföretag som förut haft så gott som monopol på marknaden och han drar 

paralleller med hur man exempelvis tillverkade cyklar och bilar historiskt i små företag 

(workshops). Detta skulle kunna leda till en hållbar produktkultur där konsumtion och 

produktion kan ske där den behövs medan utvecklingsarbete sker på ett globalt plan. Thomas 

Goetz på den amerikanska vetenskapsmagasinet Wired uttrycker det såhär:  

 

Open source is just the beginning, open source is doing for mass innovation what the assembly 

line did for mass production. Get ready for the era when collaboration replaces the 

corporation.41 

                                                
39 Ibid, s. 156. 
40 Victor Margolin, 2003. “I was thinking the other day about one possible scenario for a collective Future” 
Citizen designer: perspectives on design responsibility, s. 159-164. 
41 Thomas Goetz, 2010. Open source everywhere, s.1. 
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Detta citat talar om en förändring av rådande strukturer. Frågan är om detta är möjligt eller 

om open design bör få utvecklas som en egen gren likt open source har gjort. Här kommer 

ideologiska skillnader fram och grundfrågan om idén bör vara allas eller personlig blir aktuell. 

Som tidigare beskrivits finns argument för att idén inte är någonting privat utan bör komma 

alla till del, vilket delvis visar sig idag i piratkopiering och crack av kommersiella 

datorprogram. Open source är dock inte en rörelse som blandar sig in i den kommersiella 

världen, utan ställer sig utanför kommersiella alternativ. De öppna designinitiativ som finns 

idag drivs av olika krafter och frågan är hur dessa krafter kommer att agera i framtiden. 

Universitetsinitiativen har en naturlig grund att bygga vidare på och en ekonomisk bas i och 

med universitetsväsendet. Mindre företag förlitar sig mer på DIY-kulturens (Do It Yourself) 

utveckling av produkter. Öppna designinitiativ i kulturbranschen blir mer beroende av 

upphovsrättsdebatten då verk ibland enbart bygger på en idé, och egentligen inte har några 

rent materiella vinstmöjligheter.  

 

Dan Pink har studerat drivkraft och motivation närmare. Han tar upp forskning som visar att 

belöningar i form av pengar faktiskt ger sämre resultat när det handlar om kreativt arbete som 

sträcker sig över grundläggande kunskap. Forskningen bygger på olika studier gjorda av 

psykologer, sociologer och ekonomer i olika länder med olika förutsättningar. Pink lyfter 

fram tre begrepp som han anser vara grundläggande när det gäller motivationsdrivande 

faktorer i företag. Det första är autonomi, att själv få bestämma vad man vill arbeta med. Det 

andra är skicklighet, att få utvecklas och bli bättre på det man gör och det sista är syfte, att ha 

någon typ av mening med det arbete man gör.42 Fler och fler företag har applicerat detta tänk 

och det finns bland annat finns exempel på arbetsplatser som låter de anställda arbeta med vad 

som helst under en bestämd period. Det enda företaget vill är att få resultatet redovisat.43 

Detta har lett till många nya lösningar och produktidéer som företaget annars aldrig skulle ha 

fått. Vidare menar Pink att när ekonomiska mål blir det största syftet för företaget får man 

dåligt resultat i form av oetiska lösningar och dåliga produkter. Denna forskning visar tydligt 

på hur open source har kunnat få genomslagskraft och hur öppna designprinciper skulle kunna 

få en positiv effekt även för kommersiella företag. De antiauktoritära argumenten i kreativa 

branscher som Raymonds påpekar visar även Pink på.  
 

                                                
42 Daniel H. Pink, 2010a. Drivkraft: den överraskande sanningen om vad som motiverar oss. 
43 Daniel H. Pink, 2010b. Drive, the surprising truth about what motivates us. 
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Förväntningar på design 

Ett problem med kommersiell design är att den ofta inte är utvecklad utifrån användarens 

behov. Allt för ofta stämmer inte reklamens bild av produkten överens med verkligheten. 

Genom en öppen designprocess görs användarna delaktiga i designprocessen och produkten 

kan utvecklas så att den motsvarar de behov användaren faktiskt har. Den stora skillnaden 

ligger alltså i att det är användarnas tankar och visioner som styr utvecklingen istället för 

tankar och visioner hos ett företag, som genom reklam ska attrahera användare. Ann Thorpe 

menar i sin bok Design för Hållbar Utveckling att interaktion bör vara det främsta syftet för 

en produkt, inte enbart ägande. Tanken är att skapa en ny mening, där produkter utvecklas 

efter behov med hjälp av kollaborativa metoder istället för en kommersiell mening där 

ekonomiska faktorer styr produktionen.44 Produktutvecklingen bör vara knuten till sociala 

behov och inte bara ekonomiska. Modeindustrin är ett exempel där nyheterna avlöser 

varandra och det som gäller är enbart det senaste. Designprocessen blir knuten till att alltid 

producera nytt istället för att utveckla och ta tillvara på det som redan finns. Det finns mycket 

emotionella värden kring kläder och mode som är minst lika viktiga att underhålla. Eric 

Raymond anser att öppna designprocesser ger kunden kontroll över produkten istället för att 

leverantören har kontroll över kunden.45 Detta påpekas även från andra håll. Exempelvis 

arbetar organisationen Wear Your Love46 för att inspirera initiativ som emotionellt knyter dig 

till dina kläder istället för att alltid byta upp sig.  

 

Otto von Busch talar i sin avhandling om öppna system och hacking där modifiering av redan 

existerande produkter blir designande av design. Något som kan kopplas samman med både 

Fischers litteratur och modekritikers argument. Han talar om initiativ som är sprunget ur DIY-

kulturen och likt datornhacking blivit en typ av modifiering av originalet efter eget tycke.47 

Istället för att alltid göra nytt blir detta en tvärdisciplinär metod där olika tekniker 

sammanbinds för nya kombinationer och innovationer av gamla beprövade metoder. Han 

belyser en ny typ av rörelse som genom gamla traditionella hantverksmetoder vill visa på 

alternativ till etablerade multinationella företag, masstillverkning och traditionellt ägande. 

Busch citerar Lessig: 

 

                                                
44 Thorpe, 2008, s. 170-178. 
45 Raymond, 2001, s. 7. 
46 www.wearyourlove.org, 2010. Our love. 
47 Otto von Busch, 2008. Fashion-able: hacktivism and engaged fashion design. 
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There has never been a time in our history when more of our  “culture” was as “owned” as it is 

now. And yet there has never been a time when the concentration of power to control the uses of 

culture has been as unquestioningly accepted as it is now.48 
 

Den kreativa processen 

Gerhard Fischer och Elisa Giaccardi menar att det är diskussionen kring hur vi ser på den 

kreativa processen som måste ändras.49 För att få komplexa designlösningar att fungera bör 

användaren inte bara kunna kalibrera en produkt utan även ta en designers roll, vilket kräver 

en utökning av den kreativa processen. En produkt blir aldrig färdigutvecklad utan följer en 

naturlig utvecklingsprocess mot bättre funktioner, högre grad av användarinvolvering och 

användartillgänglighet. Som Donald A. Schön uttrycker det: “design as a reflective 

conversation with the situation”.50 Han menar att en större medvetenhet är nödvändig och tar 

in aspekter som situation, material och språk. Schön talar om designprocessen som ett samtal 

mellan dessa aspekter. Designern interagerar då under en längre tid och förändringar ändrar 

förutsättningen för de olika aspekterna. Detta kräver framförallt att designern inte designar 

mot en färdig produkt, utan för en fortsatt designprocess. Detta argument ställer sig tvärt emot 

dagens specialiseringar där företag mer och mer delar ut och delar upp designuppgifter på 

specialiserade avdelningar med effektiviseringsargument, ju mer specialisering desto bättre 

produkter. Fisher och Giaccardi vill däremot se på designprocessen ur ett brett perspektiv med 

allt från utveckling av programvara till stadsplanering och påpekar vikten av rätt typ av 

pedagogik för denna designmetodik. De talar om ”peer to peer” istället för ”sage on stage” 

och poängterar att alla inblandade kan lära av varandra i en mer jämlik situation och då lösa 

problem tillsammans. Även här kan en passiv konsumentkultur undvikas då man redan på ett 

tidigt designstadie skapar en alternativ syn på användarinvolvering. Avslutningsvis betonar 

författarna betydelsen av att applicera dessa metoder på relevanta designproblem samt 

svårigheten i att göra det i redan befintliga fungerande situationer. Dock påpekar de 

fördelarna med dessa metoder med tyngdpunkt på långsiktighet.  

 

Daniel Vallero och Chris Braiser talar om att använda open source-kulturen som ett kritiskt 

designverktyg för samarbete i dagens samhälle.51 Det skulle kunna bli ett verktyg för att föra 

                                                
48 Lawrence Lessig, 2004. Free culture: how big media uses technology and the law to lock down culture and 
control creativity, s. 12. 
49 Fischer & Giaccardi, 2008.  
50 Donald A. Schön, 1983. The reflective practitioner: how professionals think in action, s. 76. 
51 Vallero & Brasier, 2008, s. 27. 
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tillbaks meningen med designen till dess kärnan, vad designen syftar till. En svaghet som 

finns i dessa argument är att det sällan ges konkreta exempel på hur detta skulle kunna ske 

utan de beskrivs i vida designtermer vilket ger ett ganska ospecifikt argument. Dessutom 

hänvisas ofta till open source vilket har andra förutsättningar än den fysiska designen. Dock 

visar open source mycket tydligt hur ett system som är öppet för alla faktiskt kan fungera. 

Möjligheten för open design är hur man skulle kunna göra de delar av designen som kan vara 

digitala öppna för alla att ta del av som skisser ritningar och utvecklingsarbeten. John 

Thackara menar att ofta spenderas mycket mer pengar på förpackning, reklam, 

marknadsföring och presentation i butik än på produktutvecklingen i sig.52 Detta leder till att 

design som fenomen förlorar sitt värde och blir ett försäljningsprefix. Thackara anser att 

design inte är en neutral företeelse utan att ”design is about decisions and priorities, not 

equations and logic”.53 Detta resonemang förde Thackara 1988 och diskuterade designens roll 

efter andra världskriget. På 1940- och 50-talet utvecklades olika typer av elektronik mycket 

snabbt vilket ledde till en explosion av kortlivade tekniska produkter och ett nytt sätt att dela 

information. Han citerar Jean Baudrillard som liknar detta vid en ”ecstasy of 

communications”54 och beskriver vidare en förvirrad arena som design spelade på. Idag ser vi 

en ny förändring där internet och den digitala världen har ökat våra möjligheter och kanske en 

chans att utnyttja potentialen i designutveckling. Dock så innebär internet att 

kommunikationsmöjligheterna ökat ytterligare och den mängd information människor idag 

utsätts för ökar hela tiden. 

 

Organisationen Open Design City visar ett exempel på en metodik för samarbete mellan 

individer som vill dela kunskap, verktyg, tid och idéer. De poängterar att vägen för dessa 

varianter av samarbeten inte är självklar, men även den processen blir en del av idén. Om man 

benämner projekten som ”betaprojekt” finns det inga krav på att idén måste fungera, utan 

Open Design City utgör mer en kreativ plattform där allt är värt att testas. I och med att man 

får tillgång till allt utvecklingsmaterial och är helt fri att utveckla betyder det att man inte 

nödvändigtvis behöver vara överens om vilken väg man ska testa.55 Enkla sätt att utveckla 

kommersiell design till att bli mer användarvänlig är att dela med sig av 

reparationsinformation och konstruktionsinformation samt lättillgängliga reservdelar. Detta 

                                                
52 John Thackara, 1997. Winners!: how today's successful companies innovate by design, s. 424. 
53 John Thackara (red.), 1988. Design after modernism: beyond the object, s. 12. 
54 Ibid. 
55 www.odc.betahaus.de, 2010. 
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skulle öppna för en hållbar konsumtionsutveckling där man värdesätter reparation och 

uppgradering före nytillverkning och energikrävande återvinning.56 
 

Designern och omgivningen 

Designeryrket handlar om kommunikation med konsumenter och deras behov. I öppna 

designprocesser tas detta mellansteg bort. Form och funktion styrs enbart av användaren och 

det säljande kravet försvinner. I öppna designprocesser blir användaren en del av processen 

och kan på ett mycket konkret sätt ta sig an designproblemen. Peter Dormer, författare och 

utställningskoordinator, menar att den största skillnaden mellan en designer och en 

självständig hantverkare är att designern alltid måste kommunicera designen med 

omgivningen när hantverkaren själv ser problemet i produktionen.57 Även Ronen Kadushin 

talar om designern och hur omgivningen idag ser på design. Den elitistiska marknaden gynnar 

bara ett litet antal designers och företag. Detta gör att även oetablerade aktörer hjälper redan 

etablerade och den konkurrens som finns blir inte utvecklingsdrivande i ett långsiktigt 

perspektiv. Kadushin poängterar att flertalet av de kreativa konceptuella idéer som finns blir 

oanvända då enbart de etablerade och ekonomiskt säkra får en chans.58 Det öppna systemet 

bidrar till att de nya innovativa idéer som behövs kan utvecklas utan att behöva ha någon 

direkt ekonomisk vinning i utvecklingsstadiet. Något som speciellt främjar utvecklingen av 

hållbar grön design, som ofta är dyr och slås ut av etablerade lågprisalternativ redan i 

utvecklingsstadiet. Förespråkare för slutna designprocesser menar att utvecklingen kommer 

att gynnas när konkurrensen blir stor. Då borde även open design vara en välkomnad aktör på 

marknaden om den kan konkurrera på samma villkor.  

 
 

Öppna designprocesser handlar om att hjälpa sig själv samtidigt som man hjälper andra och 

kan få ta del av fortsatt utveckling av projekt. Inledningsvis nämndes argument för nya 

metoder för att nå utvecklingsmål i världen som exempelvis tillgång till rent vatten.  

 

Despite enormous efforts over the course of several decades, sustainable development on the 

African continent remains incompletely realized. Top-down methodologies have largely failed 

                                                
56 Thorpe, 2008, s. 170-178. 
57 Peter Dormer, 1993. Design since 1945, s. 9-10. 
58 Frank Piller, 2007. Open design by Ronen Kadushin. 
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and many sustainable development organizations now support small-scale direct approaches, 

which provide the tools and knowledge necessary for people to help themselves.59  

 

Joshua Pearce och Eleanor Horst betonar att öppna designlösningar på gräsrotsnivå ger en 

stabil möjlighet till utveckling. Som främsta argument ser de open source-rörelsens utveckling 

och ger som exempel operativsystemet Linux samt webbläsaren Firefox. Den massiva 

återkopplingen som dessa projekt har inneburit i form av sakutlåtande från professionella och 

lekmän borde också fungera på hårdvara. De betonar att denna typ av utveckling skulle ge 

högre kvalité och tillförlitlighet samt mer flexibilitet än konventionella designlösningar.60 

Förutsättningen för detta är upphävande av immaterialrätt, en viktig faktor för att föra denna 

utveckling framåt. Detta skulle bli en katalysator för produktion och konsumtion i dessa 

områden. Dock ser de språk och kommunikation som ett större problem som behöver bra 

lösningar innan dessa typer av projekt kan utvecklas på allvar. Open source-projekt har inte 

haft samma problem då den huvudsakliga utvecklingen har skett på internet i 

västvärldssamhällen där engelskan är välutbredd och ett gemensamt kodspråk används. När 

bistånd och utvecklingsarbeten diskuteras i media handlar det ofta om ekonomi. Open source-

filosofin ger ett alternativt synsätt där inte enbart ekonomiska bidrag är sätt att hjälpa till. Det 

blir inte bara en envägskommunikation genom pengaflöden utan ett utvecklingsutbyte för alla 

parter. 

 

diskussion, öppen eller stängd? 
Jag vill betona att öppen eller stängd designprocess inte nödvändigtvis behöver vara varandras 

motsats utan kan verka parallellt. Däremot ser jag stora fördelar med de öppna processerna 

som jag anser är värda att eftersträva så mycket som möjligt. Det har sin grund i en idé om att 

vi tjänar mer på att dela med varandra. Den största skillnaden mellan den öppna och stängda 

designprocessen ligger i frågan om upphovsrätt. En brist i argumentationen kring öppna 

designprocesser är begreppet ”design” som ofta blir för omfattande. Som jag skrivit i 

syftesformuleringen har jag valt att låta denna uppsats kretsa kring open design med 

inriktning mot industridesign specifikt. Men den litteratur som finns beskriver ofta design ur 

                                                
59 Pearce & Horst, 2009, s. 230. 
60 Ibid. 
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ett större perspektiv vilket kan leda till förvirringar i resonemangen. Det är trots allt stor 

skillnad på olika typer av design och jag håller med om att open source inte direkt kan 

jämföras med design av fysiska produkter fullt ut. Dock går de att jämföra tills materia börjar 

tas in i processen. En skiss, ritning eller idé kan vara lika digital som en källkod och kan 

därför jämföras med fenomenet open source Men den diskussion som kommer med open 

design är nyttig. Det kan till exempel leda till förändringar mot hållbara produktionsmetoder 

eller en ärligare typ av marknadsföring.  

 

De fördelar som öppna designmetoder visar på ger en god förutsättning för en rättvis 

fördelning av resurser samt ett bra förhållande mellan människa och produkt. De initiativ som 

kommit ifrån universitet visar på en medvetenhet om vilka problem som finns samt en vilja 

att ta tag i dessa. Öppna designprocesser har framför allt en poäng i hur vi ser på vårt 

förhållande till produkter och produktutveckling. Att processen blir en större del av produkten 

och att en användarinvolvering i utvecklandet skulle bidra till många positiva effekter. Allt 

från den lilla lyckan att få vara med och göra något till den stora nyttan i att kunna ta del av 

den mycket stor kunskapsbank som världens människor utgör, till minskad och medveten 

konsumtion. Processen involverar människan mer än slutresultatet. Designern genomgår 

också en process som konsumenten kan få lära sig av. Lär vi känna processen kommer det 

synas i resultatet och vi kommer få en naturligare kontakt mellan konsument och producent,  

även i helt kommersiella situationer. Ett utav dagens stora problem är just att våra handlingars 

effekter är så svår att spåra, vi har svårt att se och följa processen. Öppna designmetoder ger 

oss nu en chans att motarbeta individualiseringen och självförverkligande i samhället som 

bygger enbart på materiella resurser.  

Open design är ett intressant alternativ att studera för att lära sig mer om människans kreativa 

potential. Ekonomi har alltför länge varit den styrande faktorn i vår utveckling vilket blir en 

omöjlighet om det fortsätter i samma riktning. Vi bör inse att det finns viktigare saker i 

världen samt att vi inte är ensamma, det finns så många som idag inte får det 

livsnödvändigaste och vi måste göra så både de och kommande generationer kan få en chans. 

Fastän diskussionen kring öppnare processer ofta blir hypotetisk anser jag med grund av min 

undersökning att dessa metoder är värda att studera då rådande system inte lyckas 

tillfredsställa allas grundläggande behov och många öppna designinitiativ visar på en mycket 

positiv utveckling för människor i utvecklingsländer. 
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En faktor i detta resonemang som är svår att analysera är utvecklingen av internet och dess 

betydelse för open design. Den informationsström som vi utsätts för ökar ständigt vilket 

många ser som en riskfaktor. Det är lätt att förbise alla de faror och negativa effekter som 

internet medför i ljuset av alla möjligheter som ständigt visar sig. Det finns stor anledning att 

vara försiktig och skeptiskt analysera den sårbarhet som detta system innebär. Man kan tänka 

sig att det inte nödvändigtvis är den ultimata plattformen för design att skapas i och att en 

stängd process ger en mer specifik problemlösning som kan vara att föredra. Dock är det här 

svårt att komma förbi de ekonomiska syften som slutna system allt för ofta riskerar att 

uppslukas i.  

 

De problem som kommersiell design medför handlar om hur vi exponerar produkter och hur 

vi skapar en produktkultur där vi förväntas ha en viss relation med produkterna. Reklam 

skapar idag ofta osunda relationer där vi blir uppmanade att köpa produkter för att må bättre 

och leva ett rikare liv. Det är farligt då det inte finns något direkt samband mellan ett ökat 

välmående och fler produkter. Detta är ett problem som den öppna designen inte har då den 

aldrig försöker sälja sig till någon, den är gratis där den behövs. Den ifrågasätter också dagens 

ägandeformer och upphovsrätt då den visar på ett alternativ där samarbete och gemensamma 

resurser är nyckeln till framgång. Hur man tjänar pengar på produkter bör förändras. Här finns 

en stor skillnad och ett stort problem med kommersiell design gentemot open design. 

Eftersom det kommersiella oftast är inställt på vinstmaximering blir områden där pengar inte 

finns ointressanta, exempelvis utvecklingsländer. Samma områden kan den öppna 

designprocessen utnyttja som en resurs eftersom vilja till förändring och skapandekraft finns 

där.  

 

Gemensamma designresurser är en fördel ur jämlikhets- och rättvisesynpunkt.  Det blir ingen 

elit som bestämmer vad bra och dålig smak är. Individer skapar en kultur istället för en kultur 

som skapar individer. Detta motverkar västvärldsestetik där rika män allt för ofta har sista 

ordet. Vi måste omvärdera vad som är viktigt och vad som har verklig betydelse i livet. Man 

brukar säga att pengar är det som får jorden att snurra. Detta må vara fallet, men visar snarare 

på en karikatyr av vad mänskligheten håller på att bli. De flesta som gått igenom svåra 

händelser i livet, mist familj eller vänner, hamnat i svår sjukdom, blivit svikna eller 

övergivna, vet att mer materiella resurser inte är det som vi behöver mer av. Detta bör på 

något sätt vara i bakhuvudet på varje designer. Öppna designresurser har möjligheten att 

skifta synen på produkten till en mer human inställning där vi kan reflektera lite djupare när vi 
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utnyttjar den gåva som kreativiteten innebär. Kreativitet som en källa till glädje istället för 

pengar. Jag vill dock påpeka att det inte finns några färdiga utopiska metoder för open design. 

Men om man tar bort bara en liten del av den kommersiella variabeln i designekvationen 

borde utvecklingen kunna leda till något som är bättre än det nuvarande. Motivation och 

pengar har inget direkt samband i kreativa branscher, därför borde det inte vara omöjligt att på 

något sätt fasa ut eller förminska denna parameter och ändå få ett fungerande system. Något 

som open source har visat fungerar.  

 

Idéerna och processerna är viktiga i designbegreppet, så även misslyckandet. Om 

misslyckanden tillåts kommer resultatet att kunna bli ännu bättre, människor kommer våga 

mer, tänka ännu mer utanför lådan, våga utveckla sin kreativitet. Kreativitet som kommer ur 

en motivation som inte straffar utan uppmuntrar. Därför, anser jag, är det viktigt att kreativitet 

och ekonomi skiljs åt så mycket som det är möjligt. Jag vill med detta lyfta fram kreativiteten 

i designbegreppet. Kreativitet som en förändringskraft som kan göra gott. 
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