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Abstract
Design Thinking is a prototype-driven, solution-based and human-centered innovation
approach and design process that has been receiving a growing amount of attention in both
the industry and research during the last decade. In this paper we intend to evaluate Design
Thinking in relation to the in-house design process of the digital transformation agency
Mogul AB. Their process, called the Four Step Model, was developed by the design team as a
result of years of experience and evaluation of best-practice. The aim of our study is to
compare Design Thinking’s initial phases Empathize and Define to the corresponding
strategy phase in the Four Step Model. Using this comparison we aim to evaluate in what
way Design Thinking could be integrated in the Mogul’s Four Step Model in order to obtain a
more human-centered process and result. This study is based on a) research on Design
Thinking and human-centered design processes b) interviews with representatives from
Mogul's design team, and c) documentation from our own work process, producing a
recruitment site for Mogul, where we used Design thinking as our working method. Our
study shows that Mogul's design process would benefit from integrating a number of tools
and mindsets from Design Thinking. Our key findings suggest that the Four Step Model
should be more iterative and include the end user in an extended degree during the whole
design process, and especially during the initial stages of the process. The Four Step Model
would also benefit from more tangible tools for obtaining a deeper understanding of the end
user’s needs. By embracing these mindsets from Design Thinking, the Four Step Model could
become more useful, efficient and human-centered.
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Sammanfattning
Design Thinking är en prototypdriven, lösningsorienterad och människocentrerad
innovationsmetod och designprocess som har fått alltmer uppmärksamhet, både i branschen
och designforskningen, det senaste decenniet. I denna rapport har vi för syfte att utvärdera
Design Thinking i relation till den interna designprocess som används på den digitala
transformationsbyrån Mogul AB. Deras process, som kallas Fyrstegaren, har utvecklats av
Moguls designteam, och är ett resultat av många års yrkesverksamhet och erfarenhet av best
practice. Syftet med vår studie är att jämföra Design Thinkings initiala faser Empathize och
Define, med den motsvariga Strategifasen i Fyrstegaren. Med denna jämförelse ämnar vi
utvärdera på vilka sätt Design Thinking skulle kunna integreras i Moguls fyrstegare för en
mer människocentrerad process och resultat. Studien är baserad på a) forskning om Design
Thinking och människocentrerade designprocesser, b) intervjuer med representanter från
Moguls designteam, och c) dokumentation från vår egen praktiska produktutveckling av en
rekryteringswebbplats till Mogul, där Design Thinking har varit vår arbetsmetod. Studien
visar att Moguls designprocess skulle gynnas av att integrera ett antal verktyg och tankesätt
från Design Thinking. Våra nyckelfynd föreslår att Fyrstegaren borde bli mer iterativ och
inkludera slutanvändaren genom hela processen, främst i dess inledande faser. Fyrstegaren
skulle också behöva fler handgripliga verktyg för att skapa en djupare förståelse för
användaren och dess behov. Genom att integrera dessa principer från Design Thinking
menar vi att Fyrstegaren skulle kunna bli mer ändamålsenlig, effektiv och
människocentrerad.

Nyckelord
Designtänkande, människocentrerad design, slutanvändare, designprocesser
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1. Inledning
Som designer idag finns det en uppsjö av metoder, tankesätt och processer att utgå från då
man utvecklar och utformar nya produkter och tjänster. En designprocess som under det
senaste decenniet har omtalats i stor utsträckning är Design Thinking. Design Thinking är
en människocentrerad, kreativ tankeprocess vars målsättning är att utgå från människors
behov, vad som är tekniskt genomförbart samt bärkraftigt ur en ekonomisk synvinkel
(Brown, 2009; IDEO, 2016a). Förespråkare för processen menar att det är i
skärningspunkten mellan dessa tre faktorer som innovation uppstår (Brown, 2009; IDEO,
2016b). Inom ramen för vårt examensarbete vill vi undersöka hur Design Thinking står mot
en annan form av designprocess. I detta fall den så kallade Fyrstegaren som designteamet
på vår gemensamma praktikplats, den digitala transformationsbyrån Mogul AB, använder
sig av. Processerna har vitt skilda utvecklingshistoria vilket till viss del skapar en ickejämbördig relation mellan dem. Medan Fyrstegaren är en internt egenutvecklad process som
vuxit fram genom flera års erfarenhet, är Design Thinking resultatet av ett väletablerat
kunskapsfält som har utvecklats under flera decennier genom gedigen forskning inom fältet
(Di Russo, 2012). Det finns samtidigt flertalet skärningspunkter mellan hur de båda
processerna avses användas, framförallt en gemensam uppfattning om vikten av en
människocentrerad utgångspunkt.
Mogul AB är just nu i uppstartsfasen av att ta fram en ny webbplats till sin egen verksamhet.
Deras vision är att, istället för att ha en webbplats med flera olika sidor för separata
ändamål, ha en så kallad Mogulgalax där olika webbplatser utgörs av olika planeter. Vi gavs
möjlighet att genomföra ett skuggprojekt inom ramen för denna vision. Projektet består i att
ta fram ett designförslag på en Rekryteringsplanet, det vill säga en webbplats vars syfte är
att locka och rekrytera nya medarbetare till företaget (för exempel på resultat av
skuggprojektet, se bilaga 1). I och med utvecklingen av detta skuggprojektet ämnar vi testa
Design Thinking som arbetsmetod, med målsättning att jämföra hur metoden står mot
företagets befintliga designprocess.

1.1. Syfte
Syftet med vår rapport är att utvärdera de metoder och verktyg som Design Thinking
tillhandahåller och jämföra dessa med Moguls interna designprocess, den så kallade
Fyrstegaren. Jämförelsen tar avstamp i forskning om Design Thinking och
människocentrerade designprocesser, vår praktiska produktutveckling (utifrån Design
Thinking som arbetsmetod) samt intervjuer med representanter från Moguls designteam.
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För att uppnå djup i undersökningen väljer vi att avgränsa oss till de inledande och
ungefärligt motsvarande faserna av de båda designprocesserna. Konkret innebär det att vi
fokuserar på Empathize och Define från Design Thinking, samt Strategi och delar av
Innehåll från Fyrstegaren. Dessa inledande delar fokuserar på datainsamling,
användarförståelse och problemformulering och är således ungefärligt jämbördiga i båda
processerna.
I den faktiska produktutvecklingen arbetar vi även efter Design Thinkings resterande faser
Ideate, Prototype och Test. Således genomgår vi kronologiskt även resterande steg av
Moguls Fyrstegare. Trots att arbetet under dessa faser inte redogörs eller utvärderas i detalj i
denna rapport, så ger resultatet av hela designprocessen oss material för att utvärdera och
analysera empati- och strategiarbetet som det bygger på.
Syftet med undersökningen är att utvärdera om Moguls arbetssätt inom designteamet kan
vidareutvecklas genom att integrera och inspireras av principer och verktyg från Design
Thinking, och således rimma bättre med Moguls strävan efter, och affärsidé om,
människocentrerad design.

2. Bakgrund - Människocentrerade designprocesser
I denna del introducerar vi de två designprocesserna Design Thinking och Fyrstegaren som
vi ämnar jämföra i denna rapport. Vi avser lyfta fram för- och nackdelar som uttalats om
dessa och visualiserar vår avgränsning för att förtydliga studiens undersökningsfokus.

2.1. Design Thinking
Design Thinking är en prototypdriven och människocentrerad innovationsmetod som bygger
på en iterativ designprocess. Huvudsakligen är tanken bakom Design Thinking att utveckla
och designa lösningar på problem genom kontinuerlig kommunikation med och förståelse
för slutanvändaren (Vetterli et. al, 2013). Metoden erbjuder verktyg för att samla
information, skapa djup förståelse för slutanvändarens behov, brainstorma samt att på olika
sätt kommunicera sina idéer genom att producera och testa prototyper (d.School, 2010).
Design Thinking kräver ständig feedback och flexibilitet under arbetets gång för att löpande
kunna förbättra och tänka om kring problemlösningar och designförslag. (Vetterli et. al,
2013). Andra centrala ledord och tankesätt i Design Thinking är att visualisera sina idéer,
experimentera och vara lekfull, skapa tydliga visioner av komplexa problem samt vara
medveten om processens olika delar och mål (d.School, 2010).
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I Design Thinkings iterativa arbetsprocess finns ett antal olika faser (se figur 1). I handboken
Bootcamp Bootleg (d.School, 2010) redogörs fasernas syfte och innehåll samt en uppsjö
metoder för hur man som designer kan arbeta inom ramen för respektive fas.

!
Figur	
  1.	
  Visuellt	
  diagram	
  över	
  Design	
  Thinking	
  (d.School,	
  2010).

I fasen Empathize skapar vi en djup förståelse för de användare vi designar för och deras
behov genom att engagera oss i dem. Detta kan göras på många olika sätt och med hjälp av
ett flertal metoder och övningar, både inom gruppen, i fältarbete och i interaktion med
användarna. I fasen Define fokuserar vi genom att, med hjälp av behov och insikter från
Empathize-fasen, definiera det problem som vi ämnar lösa med vår design. Sedan vidgar vi
oss återigen i fasen Ideate genom idégenerering och brainstorming. Detta för att försöka
hitta lösningar på det problem som vi formulerat i Define-fasen. Baserat på dessa idéer kan
vi gå in i fasen Prototype där vi får ut idéerna ur huvudet och genom att visualisera dem i
den fysiska världen. Till en början sker detta i form av lite snabbare prototyper med avsikt
om att få igång en konversation inom gruppen och med användarna, och senare skapas mer
avancerade modeller. Test är den sista fasen där man testar sina prototyper på användarna.
Genom att testa sina idéer kan man fördjupa sina insikter från empathize-fasen, utveckla sin
problemformulering från define-fasen och förfina sina prototyper (d.School, 2010). På så
sätt är faserna inte linjära och heller inte helt kronologiska utan återkommer under
designprocessens gång i mån av behov.
Design Thinking har fått stor genomslagskraft och spridning det senaste decenniet, och har
anammats av flertalet stora designbyråer och lärosäten (Cole, 2015; Radford University,
2016; d.School, 2016). Samtidigt riktas även kritik mot metoden. Don Norman (2010) menar
att Design Thinking endast är en PR-term myntad av byråer för att mystifiera deras arbete
för att signalera att det designers gör är mer komplext och svårförstått än vad det egentligen
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är. Bill Moggridge (2010) replikerar att det tvärtom är på grund av Design Thinking som
personer som inte ser sig som designers äntligen kan deltaga i designprocesser. Tim Brown
(2008) menar dessutom att designers idag faktiskt har en avsevärt ökad strategisk och
komplex roll, jämfört med förr.
Det finns även de som uttryckt en viss dubbelsidighet med Design Thinking. Bruce
Nussbaum (2011) menar att Design Thinking har haft ett syfte, men att det nu är dags att gå
vidare och utveckla nya tankesätt. Helen Walters (2011) beskriver i sin tur att Design
Thinking erbjuder värdefulla angreppssätt som visat sig vara effektiva i mindre sidoprojekt,
men att de som försökt inkorporera processen i ett hela företag har mött stora svårigheter.
Walters menar att detta beror på att Design Thinkings tolkningsbara principer skapar
förvirring och därmed skiljelinjer inom större grupper. De företag som lyckats anamma
processen med framgång har därför gjort detta genom att stipulera sin egen version.

2.2. Moguls Fyrstegare för design
Fyrstegaren är en arbetsmetod som har utvecklats intern av Moguls designteam och grundar
sig i flerårig erfarenhet av skarpa projekt och regelbunden utvärdering av best-practice. Det
är således ett flexibelt ramverk som har växt fram organiskt och mognat genom nya
erfarenheter. På grund av dess utvecklingshistoria finns det dock inget publicerat material
om Moguls Fystegare. Därför kommer vår beskrivning av processen i denna del, och vidare
vår jämförelse mellan Fyrstegaren och Design Thinking, baseras på information hämtad ur
djupintervjuer med två medarbetare från Moguls designteam. Delvis men den strateg/UXdesigner som har skapat och formulerat Fyrstegaren som officiell arbetsmetod för Moguls
designteam, och delvis med en av Moguls interaktionsdesigners.1
Fyrstegarens designprocess består av fyra steg (se figur 2). I det första steget, Strategi,
fastställs syftet med det man gör, varför kunden vill ha detta, vem som ska använda det och
till vad. I det andra steget, Innehåll, skapar man mentala modeller av hur användningen ser
ut, hur användaren vill angripa problem samt vilket innehåll användaren behöver för att
göra detta. I det tredje steget, Logisk design, tar man fram ett övergripande koncept,
presenterar vyer för innehållet och visualiserar flöden och interaktion. I det fjärde och sista
steget, Grafisk design, adderas layout, grafisk formgivning och typografi.

1

Intervjuer	
  med	
  anonyma	
  deltagare	
  i	
  Moguls	
  designteam,	
  2016-‐04-‐28	
  samt	
  2016-‐04-‐22.
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Strategi

Innehåll

Logisk Design

Grafisk Design

!
Figur	
  2	
  -‐	
  Egenskapad	
  illustraJon	
  över	
  Fyrstegaren

På mogul menar man att Fyrstegaren har utvecklats baserat på en intern förståelse för att det
fungerar bra att arbeta på det sättet som Fyrstegaren föreslår. Uppfattningen är att om alla
steg genomförs väl så är det relativt enkelt att genomföra nästa steg i processen, då man
alltid har med sig det material och den information man behöver från föregående steg. Det
finns då heller inte så mycket utrymme för “tyckande” och antaganden som inte
nödvändigtvis matchar kundens och användarnas önskemål och behov. Alla förstår vad de
ska göra och varför. Dessutom är tanken att Fyrstegaren ska få kommunikationen att fungera
bättre mellan olika medlemmar med skilda ansvarsområden inom teamet. Även de som
egentligen bara har ansvar för en mindre del av projektet ska ha insikt i hela processen för
att samtliga aktörer ska förstå vad designbesluten baseras på. Mogul menar även att det ser
bra ut gentemot kunden att erbjuda en inblick i hur processen ser ut genom att visualisera
och förklara arbetsmodellen, och på så sätt motivera Fyrstegarens innehåll och värde.
Något som framkommer i samtal med Moguls interaktionsdesigner är att det inte alltid
upplevs som helt tydligt exakt hur Fyrstegaren är ämnad att användas på “rätt sätt”. Detta
upplevs dock inte enbart som någonting negativt, utan även som att designprocessen snarare
erbjuder ett generellt förhållningssätt än en strikt mall. Detta kan dock även innebära en
osäkerhet gällande huruvida det finns några konkreta riktlinjer eller metoder - eller ifall de
bara inte har kommunicerats på ett tillräckligt tydligt sätt.
Någonting annat som har uttryckts under båda intervjuerna är Fyrstegarens avsaknad av
handgripliga metoder för hur man ska skapa sig förståelse för den faktiska slutanvändaren.
Någon direkt interaktion med slutanvändare har i regel inget utrymme i designprocessen,
trots att Fyrstegaren har för syfte att basera designbeslut på användarnas behov. I nuläget
baserar Mogul främst sin målgruppsförståelse på kundernas upplevda kunskap om sina
användare.

2.3. Avgränsning - Empathize och Define
En modell som liknar Design Thinking och som på ett bra sätt visualiserar hur vi avser
avgränsa arbetet i denna rapport är Double Diamond. Double Diamonds skapades in-house
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av The Design Council (2007) och är innehållsmässigt närbesläktad med Design Thinking.
Modellen är dock indelad i fyra steg istället för fem och använder sig av något annorlunda
rubricering. Double Diamond brukar visualiseras i ett diagram som visar modellens fyra steg
i två diamanter med två faser i vardera; Research & Insight samt Ideation & Prototype. I vår
arbetsprocess kommer vi att fokusera på de faser som motsvarar den första diamanten i
Double Diamond (se figur 3).

!
Figur	
  3	
  -‐	
  Egenskapad	
  illustraJon	
  över	
  eL	
  Double	
  Diamond-‐diagram

Figur 4 illustrerar föreningen mellan Double Diamond och Design Thinking. I den tydliggörs
Empathize och Defines tydliga avgränsning från resterande process samt hur dessa två faser
avser att vidga kontra fokusera arbetet.

Figur	
  4.	
  Egenskapad	
  illustraJon	
  över	
  föreningen	
  mellan	
  Double	
  Diamond	
  och	
  Design	
  Thinking.
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3. Metod - Process och genomförande
Inom ramen för vår undersökning och den underliggande arbetsprocessen har vi utgått från
Design Thinking och framförallt tagit avstamp i den praktiska handboken Bootleg Bootcamp
(d.School, 2010). Det praktiska examensarbete som ligger till grund för vår undersökning
har fortlöpt under tio veckor. Dessa veckor har delats in i två femveckorsperioder inom vilka
hela Design Thinking-processen har behandlats en gång var. I slutändan har vi således
genomgått två huvudsakliga iterationer i vilka både Empathize och Define har behandlats (se
figur 5).

Figur	
  5	
  -‐	
  Egenskapad	
  illustraJon	
  över	
  de	
  två	
  iteraJonerna	
  under	
  arbetsprocessen,	
  med	
  rapportens	
  
undersökningsfokus	
  markerat.	
  

Inom ramen för faserna Empathize och Define har vi genomfört ett antal moment vilka
senare har legat till grund för vår jämförande undersökning. Vi beskriver dessa moment
nedan och således hur vi har använt oss av Design Thinking.

3.1. Empathize
Den initiala fasen Empathize bygger på att observera, engagera och få djupgående förståelse
för slutanvändaren. Målsättningen är att vidga sina vyer och samla in så mycket information
som möjligt om slutanvändarnas känslor, tankar och relation till det område i vilken
designen slutligen ska användas (d.School, 2010). Den data som vi har utvunnit under de två
Empathize-faserna har hämtats genom följande metoder:
● Intervjuer	
  med	
  sex	
  branschverksamma	
  personer	
  
Avsikten var att skapa en djup förståelse för hur framtida användare av Moguls
rekryteringsplanet (det vill säga potentiella medarbetare på Mogul) tänker och känner
om att vara arbetssökande, samt deras funderingar kring tänkbara arbetsplatser.
Deltagarna bestod av tre män och tre kvinnor med skilda branschorienterade
intresseområden och olika lång arbetslivserfarenhet. Vi träffade både nyexaminerade
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högskolestudenter, seniora yrkesverksamma med lång arbetslivserfarenhet och
personer som låg någonstans mellan dessa. Fyra av intervjudeltagarna var vid
intervjutillfället aktivt arbetssökande. Intervjusessionerna byggde på en intervjuguide
som vi skapat utifrån intervjuövningar hämtade från Bootcamp Bootleg (d.School,
2010).
● Workshop	
  6llsammans	
  med	
  sex	
  medarbetare	
  på	
  Mogul
Avsikten med workshoppen (se figur 6) var delvis att få en tydlig bild av vilka
egenskaper både medarbetare och chefer på Mogul söker hos nya kollegor. Efter att
ha sammanställt informationen som vi hämtade under workshoppen kunde vi enkelt
jämföra Moguls tankar och önskemål med den data vi utvunnit ur intervjuerna.
Således kunde vi konkret fastställa att de intervjudeltagare vi valt ut matchade
företagets kravspecifikationer, vilket i sin tur gav intervjudeltagarnas åsikter och
önskemål högre validitet och tyngd gentemot Mogul i den slutliga jämförelsen.

Figur	
  6	
  -‐	
  Workshop	
  med	
  Moguls	
  designteam.	
  

● Y<erligare	
  genomgång	
  av	
  empathize-‐fasen	
  u6från	
  data	
  hämtad	
  ur	
  den	
  första	
  itera6onens	
  
avslutande	
  test-‐fas	
  
Här bearbetade vi information från när vi genomförde användartester med våra
prototyper och kunde således utveckla vår användarförståelse och
behovskartläggning ytterligare.

3.2. Define
Under define-fasen bearbetas den data som utvunnits i Empathize-fasen. Medan Empathize
bygger på att bredda sina vyer, avser Define att fokusera genom att koncentrera den
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inhämtade informationen tills man når en slutlig ståndpunkt eller problemformulering, en
så kallad Point of View (d.School, 2010). Under vår arbetsprocess har define-fasen bestått av
följande moment:
● Bearbetning	
  av	
  data	
  utvunnet	
  ur	
  intervjuer
Bland annat utifrån övningarna Story Share-and-Capture samt Saturate and Group
(d.School, 2010). Konkret bestod arbetet i att med hjälp av flera metoder gruppera,
diskutera och utvärdera våra fynd och för att slutligen kunna lista insikter och behov
att ta med oss in i nästa fas (se figur 7).

Figur	
  7	
  -‐	
  Bearbetning	
  och	
  gruppering	
  av	
  intervjudata.	
  

● Composite	
  Character	
  Proﬁle	
  (se	
  bilaga	
  2)
Ett angreppssätt för att ringa in slutanvändarnas gemensamma tankar, åsikter och
behov med hjälp av en fiktiv person (d.School, 2010). Närbesläktat med Personas där
man ska istället skapar flera fiktiva personer för att förkroppsliga ett antal viktiga
men skilda block inom målgruppen (Wodtke & Govella, 2009).
● Point-‐of-‐View	
  Want	
  Ad	
  (se	
  bilaga	
  3)
En metod för att definiera en slutlig Point of View, i detta fall i formen av en
arbetsannons (d.School). Arbetsannonsen skrevs ur en fiktiv arbetssökandes
synvinkel och utgick således inte utifrån ett företag eller en rekryterares perspektiv.
Annonsen beskrev konkret och tydligt vår målgrupps samlade behov och krav på
potentiella arbetsplatser
● Omprövning	
  av	
  och	
  diskussion	
  kring	
  resultat	
  från	
  den	
  första	
  itera6onens	
  Deﬁne-‐fas
Efter våra användartester kunde vi finslipa vår problemformulering ytterligare, vilken
sedan kunde utgöra ett stöd för vidareutveckling av våra prototyper.
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4. Resultat och analys
I denna del presenterar vi till viss del metoder och mål som förenar Design Thinking och
Fyrstegaren, med tonvikt på respektive inledande faser. Dock redogör vi framför allt för de
faktorer som skiljer de två designprocesserna åt. På så sätt ämnar vi lyfta fram förslag på
verktyg och tankesätt från Design Thinkings faser Empathize och Define, som Mogul skulle
kunna implementera i Fyrstegaren för en mer användarfokuserad process och ett mer
människocentrerat resultat.
De resultat vi presenterar är främst baserade på vårt eget arbete med faserna Empathize och
Define inom ramen för vår praktiska produktutveckling samt våra samtal med två de två
representanterna från Moguls designteam. För att kunna diskutera och fastställa värdet av
vår analys ytterligare kommer vi framöver ha ett utvärderande samtal med designteamet och
ytterligare aktörer på Mogul. Förberedelser inför detta samtal är redan utförda (se bilaga 4).
Samtalet kommer dock att äga rum först efter examensarbetets sista leveransdag.
Resurserna på Mogul måste främst prioriteras till skarpa projekt och det har således varit
svårt att på kort varsel hitta ett längre tillfälle då alla deltagare både är på plats på kontoret
samt har möjlighet att deltaga.

4.1. Flexibla processer med tydlig vägledning
Förespråkare av Design Thinking understryker att metoden inte är menad att användas som
en strikt mall eller ett facit. Design Thinking avser snarare inspirera och erbjuda användbara
utgångspunkter under designprocessens gång (Brown, 2009). På så sätt erbjuder metoden
ett smörgåsbord av verktyg att plocka ifrån i en iterativ designprocess. De för oss beskrivna
erfarenheterna av Fyrstegaren på Mogul visar att även denna arbetsmetod är flexibel och
tillåtande att ta sig an på lite olika sätt. Således strävar båda metoderna efter rörliga ramar
både på mikro- och makronivå. Vissa uttalanden om Fyrstegaren på Mogul pekar dock på en
viss otydlighet i processen då det påtalas en viss avsaknad av handfasta metoder för
strategiarbetet. Beskrivningen av Fyrstegaren antyder även att processen främst
kommunicerar en kronologi och ett sätt att visa var man befinner sig i designprocessen, och
inte nödvändigtvis ger tillräckligt med stöd och konkreta riktlinjer för hur de olika faserna
kan behandlas. Enligt Design Thinking är det viktigt med tydlighet både gällande var man är
i processen och vilka metoder och mål respektive del av processen har (d.School, 2010). I sin
nuvarande form har Fyrstegaren således utrymme för förbättring gällande just konkreta
verktyg, främst rörande behovskartläggning av sina användare. Dessutom är utformningen
av Fyrstegaren av en mer linjär karaktär än Design Thinking. Det skulle rimma bättre med
en människocentrerad designvision att ge processen mer utrymme att iterera och återgå till
tidigare faser för att utveckla insikter med hjälp av löpande feedback från användare. I vår
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praktiska produktutveckling har vi återgått till användarna när vi har testat våra idéer och
prototyper. Detta för att Design Thinking som arbetsmetod uppmuntrar att användarna är
med genom hela processen. På så sätt har vi återkommit till både empathize-fasen och
define-fasen för att testa och förfina vår förståelse för användarna och således vår
problemformulering.

4.2. Människocentrerat - Men var är de faktiska slutanvändarna?
Någonting som är centralt i såväl Fyrstegaren som Design Thinking är det
människocentrerade - att utgå från användaren och dennes behov. För att kunna göra detta
krävs det givetvis att man förstår vem det är man designar för. I våra samtal med designers
på Mogul framgår det att denna förståelse i regel består av antaganden baserade på kundens
kunskap om sina användare. Det är alltså generellt kunden som får agera expert på sina egna
kunder. I Fyrstegarens inledande fas, strategifasen, koordineras alltså förståelsen för
kundens önskemål och affärsmål med förståelsen för vem som ska använda produkten/
tjänsten. De faktiska användarna saknas i praktiken i processen, även om de är med i teorin i
form av mentala modeller. Inom Design Thinking räcker inte detta. Här bygger hela
processen på att man inledningsvis skapar empati för användarna genom feedback och
empiri. Detta genom att observera användare i den kontext de befinner sig i, interagera med
användare exempelvis genom intervjuer och fördjupa förståelsen genom att uppleva vad
användaren upplever (d.School, 2010). Genom att gå ut och möta de faktiska slutanvändarna
avslöjas både deras medvetna och omedvetna behov och de känslor som styr till handling.
Dessutom erhålls möjlighet att identifiera rätt användare att designa för (d.School, 2010).
Utan slutanvändarna riskerar designprocessen att bli missriktad. Maria Björklund (2014)
hävdar att fokus ska ligga på processen snarare än på resultatet, och detta fokus ska alltid
göras med utgångspunkt i framtida användare. Hon menar att användarna ska återkomma i
allt vi gör, i varje fas av designprojektets gång.
I vår designprocess gjorde vi huvudsakligen och inledningsvis två ansatser till att förstå
slutanvändarens behov. Vi hade djupgående intervjuer med potentiella användare samt en
workshop med Mogul, som är vår kund i detta projekt. Detta gav oss även en tydlig bild av
hur dessa två metoder skiljer sig åt, då fynden från användare respektive kund var av väldigt
olika karaktär. Under användarintervjuerna fick vi många intressanta insikter och kunde
identifiera en mängd behov som blev viktiga vidare i designprocessen. Även workshopen var
givande, då Mogul hade intressanta tankar om användarna av Rekryteringsplaneten. Ibland
skilde sig dock dessa tankar avsevärt från användarnas egna utsagor. Exempelvis
formulerade Mogul värdeord som de menade skulle vara användbara i kommunikationen
med potentiella medarbetare, medan slutanvändarna under intervjuerna beskrev exakt
samma värdeord som avskräckande och intetsägande. Det visade sig alltså att kunden inte
nödvändigtvis är expert på sina användare, vilket Fyrstegaren i sin nuvarande form
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implicerar. Workshopen med kunden erbjöd i vårt fall inte den empati som intervjuerna,
med fynd förankrade i användarna själva, gjorde. Om vi i vår process hade utgått från hur
Moguls Fyrstegare i regel används hade enbart kunden varit involverad i den inledande
fasen, och några intervjuer med användare hade inte gjorts. I vårt fall hade detta hade gjort
att vi missat en mängd viktiga fynd som våra prototyper i slutändan byggde på.
Ett annat talande exempel på skillnaden i hur Fyrstegaren och Design Thinking förhåller sig
till behovskartläggning, belyses i deras skilda metoder för att konkretisera och ringa in sina
slutanvändare. I vår arbetsprocess kunde vi, efter att vi hade samlat in och bearbetat vår
empiri, utveckla en så kallad Compose Character Profile (CCP) byggd på behov och insikter
från Empathize-fasen (d.School, 2010). På Mogul använder man sig ofta av Personas i
samma fas, vilken är en närbesläktad metod. Gemensamt för Personas och CCP är att det är
angreppsätt för att förkroppsliga slutanvändares behov, önskemål och förutsättningar i
fiktiva personer (Wodtke & Govella, 2009). På Mogul skapar man dock generellt Personas
tillsammans med kunden och resultatet bygger således på det kunden tror sig veta om sina
egna användare, och inte på faktiska slutanvändares utsagor. Då dessa Personas används
som utgångspunkt i det fortsatta arbetet riskerar resultat att mynna ut i något som
motsvarar kundens förväntningar, men som kanske inte alls möter slutanvändarnas behov.
Oavsett om man använder sig av CCP eller Personas menar Design Thinking att design måste
utgå från de faktiska slutanvändarna för att minimera risken för att i slutändan stå med en
färdig produkt som ingen vill använda.

4.3. Hur kan man nå och förstå användarna?
Mogul uttrycker en strävan efter ett människocentrerat arbetssätt vilket indikerar en önskan
om att inkludera slutanvändare. Dock uppger Mogul att det saknas handgripliga metoder för
detta, vilket således innebär att användarna lyser med sin frånvaro. Vid tidigare försök att
inkludera slutanvändare upplever Mogul svårigheter med att få dessa att fokusera på rätt
saker och svara önskvärt på frågor. Detta kan också tolkas som att Mogul är osäkra på vilka
frågor de ska ställa för att få värdefull information av användarna. “Om jag hade frågat
människor vad de ville ha, så skulle de ha sagt snabbare hästar.” är ett citat av den
amerikanska biltillverkaren Henry Ford som har återgetts av bland annat Tim Brown
(2009). Brown menar att detta är ett vanligt förekommande problem då människor generellt
inte kan sätta ord på vad de behöver. Därför visar det sig ofta i praktiken vara svårt att
kartlägga deras verkliga behov. De flesta designdiscipliner är överens om en
användarcentrerad utgångspunkt, men eftersom människor är vana att anpassa sig till
obekväma situationer är de ofta omedvetna om att de har problem förrän lösningar på dessa
problem presenteras. Utmaningen ligger därför i att kunna se och förstå människors behov
utan att de nödvändigtvis uttrycks explicit. Att vara designer kräver således en en förmåga
att läsa mellan raderna och vara väldigt inlyssnande (Lindström, 2014). Design Thinking

16 (30)

beskriver hur frågan till en slutanvändare inte nödvändigtvis bör vara “vad vill du ha?”.
Målet är att nå en djupare förståelse för drivkrafter och behov som man inte nödvändigtvis
får av de “uppenbara” frågorna, utan genom andra typer av metoder. Förutom att presentera
varför detta är fundamentalt för god design föreslår Design Thinking en uppsjö av metoder
och praktiska övningar för att göra just detta, exempelvis i handboken Bootleg Bootcamp
(d.School, 2010).

4.4. Önskvärt kontra genomförbart?
Under våra samtal med Mogul diskuterades hur arbetet med förståelse för sina användare
verkar i relation till tidsaspekten. Trots att fältarbete är någonting som låter bra i teorin så
kan det i praktiken upplevas ta för mycket tid från själva produktionen. Dessutom kan det
finnas svårigheter med att få med sig kunden i en process där målgruppsförståelsen är i
fokus och där själva resultatet länge är sekundärt. Erik Stolterman (2007) problematiserar
också det faktum att designern och designprocessen måste förhålla sig till den tidsgräns som
en kund och en deadline kräver. Det finns dock framgångsrika fall där en användarcentrerad
process har varit helt avgörande för resultatet. Ett exempel på detta är den digitala byrån
Creuna som producerade ett intranät för Sveriges Riksdag, vilket nyligen utseddes till ett av
världens 10 bästa intranät 2016 av Nielsen Norman Group (Nielsen Norman Group, 2016). I
motiveringen lyftes framförallt det omfattande arbetet för att förstå användarnas behov
fram. Creunas arbete inleddes med över 40 djupintervjuer inom målgrupperna och vidare
med löpande feedback och användartester (Creuna, 2016). Detta exempel visar att en
djupgående förståelse och empati för sina användare genom inledande gediget fältarbete
samt genomgående transparens och feedback inte bara är teoretiskt önsketänkande utan
fullt genomförbart i praktiken. Dessutom gynnar det resultatet. För att kunna motivera
teamet och kunden att, som Design Thinking förespråkar, lägga tid och energi på empati för
användare, behöver man kunna visa på att detta inte bara är ett angreppssätt som gynnar
den kreativa processen utan även, i slutändan, det färdiga resultatet. Lindström (2014)
tycker att man borde komma ifrån synen på kreativt arbete som slöseri med tid, och istället
försöka likställa kreativitet med effektivitet. Alltså, genom att lägga ner mycket tid på
empatiarbete och behovskartläggning, kan man effektivisera resterande faser i processen.
Har man skapat en djup förståelse för den man designar för, förankrade i faktiska fynd,
kommer detta att underlätta produktionsarbetet och dessutom förbättra resultatet.

5. Diskussion och slutsats
Fyrstegaren har vuxit fram och blivit Moguls interna designprocess genom flera års
erfarenhet och verksamma designers gedigna kunskap om vad som fungerar bra på deras
arbetsplats och för deras team och kunder. Att arbetsmetoden är förankrad i egen erfarenhet
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snarare än extern expertis är förmodligen en av anledningarna till att den är värdefull såväl
som omtyckt på Mogul. Vi föreslår således inte att Mogul ska byta designprocess och istället
använda sig av Design Thinking. Precis som Walters (2011) menar så kan det i själva verket
uppstå svårigheter när ansatser görs att inkorporera Design Thinking som renodlad
arbetsmodell på större företag eller i större projekt. Däremot visar vår undersökning att
Walters gör en viktig poäng när hon hävdar att det i många fall kan vara framgångsrikt för
företag att anamma Design Thinking genom att utforma sin egen version. Detta genom att
integrera de delar som skulle gynna arbetet inom ramen för företagets befintliga
designprocess. Ett exempel på ett sådant integrerande är Design Thinkings iterativa process,
som inte nödvändigtvis skulle behöva ersätta Fyrstegarens mer linjära format. Det är inte
realistiskt att iterera i all oändlighet när man har en kund och en deadline att förhålla sig till
och det finns således en poäng med Fyrstegarens mer framåtsträvande framtoning. Däremot
skulle ett visst utrymme att iterera vid behov kunna gynna Fyrstegaren och ge större frihet
till Moguls designers att förädla sina insikter under processens gång. Vår undersökning visar
sammanfattningsvis att Design Thinking erbjuder många värdefulla verktyg och tankesätt
som med fördel skulle kunna integreras i Fyrstegaren, i synnerhet i dess inledande faser, och
på så vis fylla de luckor som designers på Mogul upplever finns.
Det vi, genom vår undersökning, har vi kommit fram till att Fyrstegaren på Mogul borde
integrera från Design Thinking för att bli mer människocentrerad och skapa bättre
användarupplevelser är följande.
●

Fyrstegaren behöver fler verktyg och handfasta metoder i sitt strategiarbete, framför
allt för att nå och förstå slutanvändaren samt kartlägga dess behov och drivkrafter.

●

Fyrstegaren behöver ha huvudfokus på den faktiska slutanvändaren, snarare än
kundens uppfattning om slutanvändaren.

●

Användarna behöver återkomma under hela processen - Fyrstegaren behöver därmed
bli mer iterativ i den mening att designers kan återkomma till slutanvändaren för att
utveckla och förfina insikter genom hela designprocessen.

●

Kreativitet är effektivitet. Inkludera och informera kunden om detta för att skapa
tillit att låta empati- och fältarbete få ta den tid det behöver. På så sätt kan
designteamet skapa bränsle till kreativa idéer och en lösningsgenererande
språngbräda att testa idéerna mot, vilket i slutändan kommer att gynna resultatet.

När vi väl har genomfört avstämningen med Mogul och presenterat våra resultat ser vi
möjlighet att framöver vara delaktiga i vidareutvecklingen av Fyrstegaren genom att
integrera nyckelfynden från vår jämförande studie. På så sätt tror vi oss kunna bidra med
kompetensutveckling gällande människocentrerad design på Mogul.
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7. Bilagor
7.1. Bilaga 1 - Exempel på resultat av utveckling för ny Rekryteringsplanet
7.1.1.	
  Wireframe-‐skisser
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7.1.2.	
  Designskisser	
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7.2. Bilaga 2 - Composite Character Profile

FATIMA FRONTEND

“Jag vill bli inspirerad, respekterad och utmanad”

BAKGRUND
ÅLDER:

:

33
ROLL/TITEL:
Frontend-utvecklare/projektledare
U T B I L D N I N G / E R FA R E N H E T :
Kandidat
5 års arbetslivserfarenhet
Huvudsakligen tre tidigare arbetsgivare. Heltid och projekt.

JAG VILL HA

JAG VILL INTE HA

Öppen kommunikation, gemenskap och samarbete

En i längden ohållbar arbetsbelastning

En prestigelös och avslappnad arbetsmiljö

Inbördes tävling

Utrymme att vara mig själv och bli visad hänsyn och
respekt

Tydliga hierarkier mellan medarbetare

Frihet under ansvar. Tillit.

Ett låst arbetssätt. Varken geografiskt, tidsmässigt
eller innehållsmässigt.

Kompetensutveckling

En arbetsplats som fastnat i gamla sätt och metoder

En arbetsplats med samma värderingar som jag

“Snubbig” jargong och sexism

Möjlighet att påverka mitt arbete
Kreativ och kul miljö och stämning

MOTIVATION

DEMOTIVATION

Nytänkande och visuell annonsering och företagsprofilering

Formulär och oflexibla ansökningssätt

Konkret arbetsbeskrivning med tydliga exempel
En snäll och modern känsla
Flexibilitet att söka ett jobb utifrån mina önskemål
och erfarenhet

Lång väntan och dålig kommunikation
Buzzwords, klyschor, floskler och säljsnack.
Oorginella och långa texter
Enriktad process med fokus på vad jag ska ge och
inte vad jag .
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7.3. Bilaga 3 - Point-of-View Want Ad

!
V
PO
view
f
o
t
poin

Kreativ, social, driven, gladlynt och
harmynt (OBS skämt) design-nörd söker prestigelös,
flexibel, respektfull och modern (Både gällande teknik
och värderingar) arbetsplats som främjar kompetensutveckling,
kreativitet och gemenskap. Att få jobba i team där vi både kan
skratta och skapa svincoola grejer tillsammans är
ett måste för mig.
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7.4. Bilaga 4 - Förberett material inför genomgång med Mogul
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