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Abstract
New technologies and new consumer behaviors are having a large impact on media

companies. The biggest change is in the behavior of the younger demographic where

old platforms like television are abandoned for new online platforms.  In this new

world, media companies and organizations need new tools and business models to

stay competitive. One such tool is Design Thinking, a term used to describe a cognitive

design-specific set of activities used during a design process. It has been popularized

in commercial areas and there the term is used to describe an applicable workflow

used to promote the skills required to use Design Thinking. The purpose of this article

is to study the implementation of design theories to gain a greater understanding of

how these theories manifests in the real world. Our study showed that communication

and room for maneuver was key elements in the implementation of design thinking

and how design can differ in practice from theory.
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Det  finns  ett  stort  förändringsbehov  för  aktörer  i  mediebranschen,  de  traditionella

plattformarna är idag inte längre ensamma i mediesfären utan nya interaktiva kanaler som

till  exempel youtube tar idag en växande andel av konsumenterna. Det här har förändrat

medias roll fundamentalt och skillnaden blir också större mellan olika demografier där yngre

konsumerar nya medier i betydligt större utsträckning än äldre (Statens Medieråd, 2013). I

ett  föränderligt  medielandskap  måste  dagens  mediala  aktörer  ständigt  anpassa  sig  efter

målgruppers behov. Från en konstant ström av media som TV och radio erbjöd, hamnar

mediala produktioner idag i en interaktiv kontext som påverkar både form och innehåll.

För att bemöta denna nya globala marknad i dagens mediesamhälle krävs det verktyg och

handlingsutrymme för att hålla sig innovativ och effektiv och därmed också framgångsrik

och konkurrenskraftig. Design Thinking och andra designteorier har under senare år börjat

betraktas som essentiella verktyg för att bemöta denna förändring (Brown, 2009; Martin,

2009) men för att implementera dessa teorier krävs dock förändring, förändring som leder

till  nya  designprocesser  och  arbetsmetoder  som  inte  nödvändigtvis  behöver  vara

oproblematiska att genomföra eller något som kan ses som en enkel lösning på ett komplext

problem.  Att  omarbeta  en  process  kan  vara  mer  utmanande  än  att  omarbeta  faktiska

produktioner eller produkter. En designer som tidigare arbetat på ett sätt kan ha svårt att

tänka om och se positiva aspekter i en ny arbetsmetod då det kan vara svårt att se behovet av

förändring om ens egen uppfattning om tidigare arbete har varit positiv. Förändringen kan

också  leda  till  en  ovilja  att  arbeta  annorlunda  för  att  med  ansatsen  att  påbörja  en

förändringsprocess hävdar man att det är något otillräckligt med den tidigare metodiken.

Även att som designer att lyssna för mycket på en konsument som redan tar del av designers

existerande produktioner  kan vara riskfyllt  då det  kan leda  till  designande  inom samma

mönster vilket sin tur kan förhindra innovationsmöjligheter, vilket på sikt kan få förödande

konsekvenser (Christensen, 1997). Dessutom blir implementeringen av en ny metod något av

en resa ut i det okända där man inte vet vad det faktiska resultatet är och man vet inte heller

hur stort genomslag förändringsprocessen faktiskt får efter att den är avslutad.

I denna uppsats kommer vi att presentera en fallstudie där Utbildningsradion genomför

just en sådan förändringsprocess för att anpassa sig efter dagens medieklimat och för att

främja kollaborativt utvecklande i framtida produktioner.

1.2 Syfte & problemformulering
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  undersöka  den  förändringsprocess  som  uppstår  vid

implementeringen av nya designverktyg i större mediebolag; för att på så sätt öka förståelsen

för hur designforksningsbaserad teori manifesterar sig i praktiken.

Uppsatsens frågeställning är alltså: Hur ser den förändringsprocess som uppstår vid 

implementeringen av nya designverktyg i större mediebolag ut?

Att  just  utforska vad en sådan här  process  innebär är  komplext  men möjligtvis  också

relevant. Just förändring och innovation är något som ständigt finns med i vårt samhälles

syn på företag och aktörer,  ett ständigt krav som alltid finns närvarande. Desto snabbare

användarmönster  och  teknik  förändras,  desto  snabbare  måste  aktörer  hinna  med  och
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anpassa  sig.  Den  synen  på  förändring  finns  inbakat  i  alla  designprocesser  men  även

processerna i sig kan omarbetas på samma sätt för att möta just de behov som produktioner

har och därför blir också designprocessen mer relevant än någonsin. Inte bara för forskare

som studerar fenomenet men också för aktörer.

1.3 Avgränsningar
Det finns en viss problematik i att titta just på en förändringsprocess då de oftast sker över

en längre tid vilket är svårt att studera under vår begränsade tidsperiod. Eftersom vår C-

uppsatts bara omfattar 10 veckors arbete så måste det därför ske avgränsningar då det inte

går att titta på både själva implementeringen och resultatet. Detta gör att det inte går att

utvärdera den designteori som implementerats utifrån ett tydligt resultat. Vilket är en av de

anledningar  varför  vi  valt  att  just  avgränsa  arbetet  till  att  studera  själva

implementeringsaspekten och inte designteorin som helhet.
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2. Metod

2.1 Fallstudie som angreppssätt
För att undersöka hur designteori manifesterar sig i praktiken valde vi att använda fallstudie

som  angreppssätt  då  det  anses  vara  särskilt  tillämplig  i  utvärderingar  av  komplexa

studieobjekt som till  exempel organisationer eller system som kan vara problematiska att

undersöka med annan metodik (Backman, 2008), eller som Yin (2008) formulerar det:

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth

and within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and

context are not clearly evident.” (Yin, 2008, s18)

Studieobjektet för fallstudien är ett pågående projekt inom Utbildningsradion vars syfte är

att testa IDEO-modellen och Design Thinking för att hitta nya metoder och arbetssätt för att

bättre nå unga i sina produktioner. Vilket ligger i linje med vårt syfte eftersom vi vill studera

den  praktiska  aspekten  av  designteori  i  sin  naturliga  kontext  och  inte  i  en  artificiell,

experimentell situation utanför sitt sammanhang. Studien är därmed också heuristisk vars

främsta syfte är vidga förståelsen för det fenomen vi studerar, fallstudien bidrar alltså med

mer konkret och kontextuell kunskap än teoretisk.

2.2 Kvalitativa intervjuer som metod
Enligt Yin (2008) är den kvalitativa intervjun en av de absolut viktigaste källorna av data i en

fallstudie och en essentiell metod för att förstå olika generella fenomen. Detta angreppsätt är

fenomenologiskt, det är alltså intervjupersonernas uttalande och subjektiva värderingar som

är det intressanta (Kvale, 2008) och det är deras personliga åsikter, tankar och erfarenheter

som kommer utgöra en stor grund för vår fallstudie.

Nio av de intervjuer som vi har använt oss av är inte utförda av oss själva utan var gjorda

innan vi antog detta studieobjekt. De intervjuerna är semistrukturerande med öppna frågor

som utfördes och spelades in vid ett flertal tillfällen mellan januari och maj 2014. Även om de

inte är utförda av oss så är dess innehåll högst relevant för vår studie vilket har gjort att vi

valt att inkludera dessa trots det faktum att vi inte har utfört dem. Utöver dessa så gjorde vi

även en egen intervju som bygger på dessa intervjuer och även den är semistrukturerad och

utfördes med stöd av Kvales bok Doing Interviews (2008) samt artikeln Using interviews in

a research project (2008) av Nick Fox.

2.3 Datainsamling
För vår datainsamling har vi använt oss av flera olika källor; vilket enligt Yin (2008) krävs

för  att  konstruera  en  fallstudie  med  god  validitet.  Datainsamlingen  består  av  dels

dokumentation,  dels  arkivmaterial  och  dels  kvalitativa  intervjuer.  På  detta  sätt  kan  vi

använda de olika källorna för att ställa dem mot varandra eller att triangulera dem för att på

så sätt stärka fallstudiens inre validitet.

En stor del av dokumentation fick vi via UR och den bestod av: interna rapporter och

studier, presentationsmaterial, email-konversationer och andra projektrelaterade dokument.

Vi  sökte även egen dokumentation och arkivmaterial  som till  exempel  allmänt  tillgänglig
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statistik  och  information  kring  deras  sändningstillstånd  (Statens  Medieråd,  2013;

Konkurrensverket & Myndigheten för radio och tv, 2013; Kulturdepartementet, 2013).

Den  största  delen  av  data  kommer  ifrån  de  kvalitativa  intervjuerna.  Nio  av  dessa

intervjuer utfördes vid olika tillfällen under projektets gång och är alltså inte utförda av oss

själva utan av en annan forskare som har följt projektet från ett tidigt stadie. Vi fann dem

dock relevanta eftersom att vi med hjälp av dem kunde följa utvecklingen av projektet och

vad de involverade tyckte och tänkte under projektets gång för att på så sätt kunna följa

utvecklingen av projektet, något som annars inte hade varit möjligt under de tio veckor vi

arbetade med uppsatsen.

Sex av intervjuerna utfördes och bandades 20:e januari med diverse projektledare, TV-

producenter  och  medarbetare;  en  videointervju  30:e  januari  med  den  dåvarande

projektledaren; en intervju 11:e mars med nuvarande projektledaren; och en intervju med en

medarbetare  24:e  mars.  I  dessa intervjuer  hade  respondenterna  fått  beskriva sina roller,

arbetsuppgifter och sin syn på projektet. Intervjuerna var cirka 20 minuter styck och var

semikonstruerade med cirka fyra centrala frågor per intervju. Utöver dessa intervjuer fick vi

även  en  inspelning  från  en  av  projektets  workshops  på  cirka  60  minuter  där  de

projektinvolverade diskuterade användarmedverkan och kritisk design.

Till sist utförde vi även en egen intervju med nuvarande projektledaren 13:e maj på cirka

60  minuter.  Denna  intervju  fungerade  som  en  uppföljningsintervju  som  enligt  Kvales

sexstegsmodell  för  kvalitativa  intervjuer  är  till  för  att  elaborera  och  tydliggöra  tidigare

intervjumaterial.  För  den  intervjun  valde  vi  att  ställa  mer  stängda  frågor  för  att  få  mer

konkreta svar på det vi funnit otydligt i tidigare intervjuer och vi ställde även följdfrågor på

otydliga  eller  vaga  svar  för  att  förhindra  misstolkning  för  att  på  så  sätt  minska

tolkningsutrymmet av materialet i analysfasen. Under intervjun användes en intervjuguide

(se  bilaga  1),  som innehöll  de  centrala  frågor  vi  sökte  svar  på.  Även  vid  denna  intervju

användes en bandspelare.

Alla  intervjuer transkriberades sedan i  bearbetningen av materialet.  I  transkriberingen

togs utfyllnadsord och upprepade ord bort för att göra materialet mer lättläst. Stycken som

används  som  citat  i  resultatdelen  är  även  till  viss  del  omformulerade  från  talspråk  till

skrivspråk.

2.4 Analysprocess
I  analysen av intervjuerna använde vi  oss  av meningskoncentrering enligt  Kvales  (2008)

femstegsmetod. Denna metod fungerar som så att forskaren först läser igenom hela intervjun

för skaffa sig helhetsbild av intervjun. Därefter så delas intervjun in i meningsenheter som de

uttrycks av intervjupersonen. I nästa steg så formulerar forskaren en kortare mening som

beskriver  temat  för  varje  enhet  för  att  sedan  ställa  varje  enhet  mot  studiens  syfte  och

problemformulering.  Till  sist  så  summeras  intervjun  utifrån  intervjuns  essentiella  tema.

Eftersom vi  identifierade  flera  olika  teman  i  varje  intervju  uteslöts  det  här  steget  då  vi

använde summeringen av varje enhets  essentiella  tema istället  när vi  sammanställde  och

analyserade materialet.

Efter att alla intervjuer var analyserades så kategoriserades meningsenheterna upp efter

tema för att sedan kunna sammanställa dem med övrig data. Detta gjorde vi för att skapa en

tydligare bild av återkommande teman och för att se vilken information som var relevant för
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studien. Det första som gjordes sen var att använda det sammanställda materialet för att

kartlägga  projektets  problembakgrund,  syfte  och  process.  Efter  detta  letade  vi  efter

återkommande  teman  och  data  relevanta  för  studies  syfte;  alltså  data  angående

förändringsprocessen, implementeringen och teman som kan kopplas till designteori.

2.5 Validitet & generaliserbarhet
Fallstudier  kritiseras  ofta  för  att  de  erbjuder  en  dålig  grund för  generalisering,  speciellt

studier som endast studerar ett objekt (Yin, 2008). Men man väljer inte heller en fallstudie

som forskningsmetod för att man vill ta reda på något som gäller generellt för många eller

alla undersökningsenheter utan för att man vill gå på djupet utifrån ett visst fall (Merriam,

1994). Syftet med den här uppsatsen är alltså att med en abduktiv ansats skapa en djupare

förståelse för en redan etablerad teori dvs. Design Thinking och hur det manifesterar sig i

praktiken och inte för att nå ett generaliserbart resultat som antas gälla för alla.

Det  betyder  dock  inte  att  studien  saknar  extern  validitet  eller  att  den  inte  är

generaliserbar. Ett sätt att betrakta extern validitet är att tänka utifrån läsarens perspektiv.

Om studien beskriver den kontext som undersökningen genomfördes i och redogör allt som

läsaren behöver för att förstå resultatet kan hen själv avgöra hur typiskt fallet är och hur

tillämpbart det är i andra situationer (Merriam, 1994). 

När det kommer till studiens inre validitet så stärks den av att vi använt oss av flera olika

källor som vi ställt mot varandra och triangulerat. På detta sättet har vi kunnat utvärdera den

data vi tagit del av genom att jämföra de olika källorna mot varandra. Till exempel om person

A säger en sak om en specifik händelse så kan vi kontrollera om det stämmer överens med

vad person B säger och även om det stämmer med deras egen dokumentation. 

Det finns dock svagheter med den datainsamling som vi använt oss av i denna studie. När

det kommer till den dokumentation vi tagit del av så kan man inte bortse från det faktum

att det kan förekomma selektionsbias och rapporteringsbias av materialet. Det dem har delat

med sig av kan vara en förvrängning av processen vi studerat. Det finns även en svaghet hos

den kvalitativa intervjun då det kan förkomma reflexivitet hos respondenten vilket gör att

hen  berättar  det  hen  tror  att  intervjuaren  vill  höra  och  även  här  kan  det  förekomma

rapporteringsbias. 
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3. Designforskning & teori

Det finns olika aspekter inom det begrepp som man kallar designforskning. Dels finns det

själva definieringen av vad design och en designer är och det finns olika definitioner av olika

typer av design. Men det finns också en praktisk aspekt. Den aspekten handlar om hur man

applicerar designforskning och idéer i praktik. Design Thinking kan ofta översättas till just

en form av praktik eller tillvägagångssätt som UR i sin tur vill testa och använda sig av. Men

den har även ett teoretiskt ramverk och hamnar i en designteoretisk kontext. Den är även till

stor  del  ett  resultat  av  vetenskap  och  forskning  (Dorst,  2011).  Det  här  kapitlet  placerar

Design Thinking och IDEO-modellen i en vetenskaplig kontext, vilket krävs för att kunna

förstå UR:s process ur ett designteoretiskt perspektiv.

3.1 Perspektiv på Design
Designforskning har en historia av att se på ämnet på olika sätt över tid. Ursprungligen var

ämnet  centrerat  kring  att  skapa  en  objektivitet  och  rationalitet,  det  vill  säga  skapa  en

vetenskap till det (Cross, 2011). Det grundade sig i designens växande roll och betydelse och

därför genom vetenskapliga metoder kanske också öka dess nyttoverkan. Ett klassiskt sätt att

ta sig an designforskning är att se den som ett sätt att undersöka hur en designer tänker och

arbetar för att på så sätt kunna skapa förståelse för den process som vi kallar design på ett

vetenskapligt (systematiskt och metodiskt) sätt. Ett sådant synsätt är väldigt kontextuellt där

design är en del av ett områdes ramverk som endast kan förstås utifrån den kontexten. Till

exempel kan man se en arkitekts  designprocess som något  som endast  kan förstås  inom

kontexten arkitektur.

En  motreaktion  mot  det  synsättet  distanserade  sig  från  det  strikt  logiska  inom  den

designforskning  som då  existerade.  Man ser  här  istället  en fundamental  skillnad  mellan

design och forskning då forskning vill  förstå existerande strukturer och design vill  istället

skapa komponenter till helt nya strukturer. I en sådan syn på design är design snarare en

interdisciplinär disciplin som är mer kontextbefriad och där skulle personer från vitt skilda

discipliner kunna diskutera design på samma nivå eftersom att det är ett eget område med en

egen  kultur  och  ett  eget  ramverk  (Cross,  2001).  Här  är  designförmåga  som  något  mer

allmängiltigt och tvärvetenskapligt vilket möjliggör samarbete mellan vitt skilda professioner

men vilket likväl kan kräva ett gemensamt språk. Det innebär inte att man bortser från att

varje  designsituation  är  unik  men  betonar  det  gemensamma  framför  det  strikt

situationsbundna.

3.2 Human Centered Design
De senaste sex årtiondena har ett nytt tillvägagångssätt inom design växt fram och använts

av olika aktörer. Det tillvägagångssättet handlar om att rikta design till att bli mer och mer

behovsstyrd med människan i centrum för designen. Det fältet av design kallas för human

centered  design  (Sanders  &  Stappers,  2011),  människoinriktad  design  på  svenska,  och

rymmer många olika typer av metoder och perspektiv för att nå och skapa för människan.

Inom Human Centered Design finns det olika inriktningar man kan identifiera vilket handlar

om både process, ideal och ideologi. De två dominerande sidor man brukar identifiera inom

Human  Centered  Design  är  det  man  kallar  User  Centered  Design  (användarcentrerad
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design) och Participatory Design (deltagardesign). User Centered Design har sitt ursprung i

70-talets Nordamerika där man på ett mer resultatorienterat sätt använt människor under

designprocessen  för  att  uppnå  bättre  resultat.  Participatory  Design  har  sitt  ursprung  i

demokratiseringsprocesser  på  arbetsplatser  i  Nordeuropa  för  att  arbetare  ska  få  större

påverkan  på  sin  arbetsmiljö.  Där  strävar  man  efter  inflytande  från  alla  deltagare  i

designprojektet  i  alla  led.  Här  var  inte  målet  resultatbundet  utan  sågs  också  som  en

demokratisk  rättighet  (Sanders  &  Stappers,  2011).  Participatory  Design  är  inte  lika

förknippat med demokrati som det var på 70-talet men har fortfarande ideologiska aspekter

kvar som ett ideal (Gulliksen, Lantz & Boivie, 1998). User Centered Design har inte samma

ursprung eller fokus utan handlar snarare om ett synsätt på användaren och hur designen

ska kretsa kring denne. Därmed kan en design vara både deltagande och användarcentrerad

samtidigt men likväl vara deltagande utan av vara användarcentrerad och vice versa (se figur

1) (Gulliksen, Lantz & Boivie, 1998).

Figur 1. Figur över relationen mellan User Centered Design och Participatory Design

(Gulliksen, Lantz & Boivie, 1998)

I många synsätt ser man deltagardesign som en undergrupp till användarcentrerad design.

Man  brukar  man  dock  distansera  Participatory  Design  och  User  Centered  Design  från

varandra,  inte  minst  på  grund  av  deras  växande  betydelse  och  inflytande  (Sanders  &

Stappers, 2008).

Figur 2. Karta över de olika forskningsområdena inom Human Centered Design

(Sanders & Stappers, 2008)
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När användaren är en partner i projektet är det deltagardesign och när användaren snarare

är subjektet är det användarcentrerad design (Se figur 2). Utöver det brukar man ofta räkna

in fler principer under de här begreppen. I User Centered Design - Problems and Possibilites

(Gulliksen, Lantz & Boivie, 1998) baserar de sin identifikation av User Centered Design av

hårdvara och mjukvara på fyra olika principer:

1. An appropriate allocation of function between user and system (en lämplig fördelning

av funktion mellan användare och system)

2. Active involvement of users (aktivt deltagande av användare)

3. Iterations of design solutions (iterationer av designlösningar)

4. Multidisciplinary design teams (multidisciplinära designgrupper)

Utöver  de  här  specifikationerna  nämns  också  att  det  är  nödvändigt  för  en  äkta

användarcentrerad design att grunda sin process i observationer gjorda på användarpraktik i

riktiga världen. På det här sättet målas även User Centered Design upp som ett ideal där det

inte  finns  ett  definitivt  mål  för  att  uppnå användarcentrering  utan snarare  en faktor  att

ständigt sträva efter. Till exempel är en användarcentrerad design iterativ, det vill säga att

man rör sig ickelinjärt mellan olika faser i designprocessen. Den är också multidisciplinär,

vilket innebär att personer med olika roller och expertis bör ingå i designteamet. Den kräver

också någon form av aktiv inblandning från användare.

Just när det handlar om själva synen på det man kallar User Experience (användarens

uppfattning) är det själva kärnan i Human Centered Design. Att tänka på konsumenter har

länge varit en självklarhet för designande aktörer men utifrån människocentrerad design så

ser man den delen av designprocessen som mer central  och mer komplicerad.  Att förstå

användaren är det man vill uppnå, däremot är det inte självklart vem användaren är, vilket är

en stor problematik inom Human Centered Design. Det behöver inte vara en existerande

användare utan kan handla om en person från ett helt annat sammanhang. Där är själva

synen på och definitionen av användaren det centrala. Vägen till den definieringen kan dock

vara komplex, både i hur man når den och vad den innebär (Sanders, 2003). Till exempel

kan man se användarens riktiga uppfattning som något latent, kanske till och med till stor

del okänd av användaren själv (Sanders, 2003). I mer traditionell observationsforskning har

man ofta tittat på användare i en handlingssituation, medan i en traditionell marknadsanalys

söker man efter vad de säger och tänker (Sanders, 2003). Mer moderna verktyg studerar ofta

även  vad  en  användare  skapar  själv  för  att  uttrycka  sina  tankar,  känslor  och  drömmar

(Sanders, 2003). I mer avancerade sätt att se på User Experience ser man inte en enskild

handling som sann utan som de tre olika tillsammans som det bästa sättet att se det äkta och

latenta  (se  figur  3).  Det  är  ett  mer  utvecklat  sätt  att  se  på  User  Experience  och  är  ett

perspektiv som följer med när man designar tillsammans (Sanders & Stappers, 2008).
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Figur 3. Relationen mellan tre observerbara handlingar (Sanders, 2003)

Kring observation är en viktig faktor att försöka se eller förstå användaren i en naturlig och

äkta situation, att se handlingen i en äkta kontext. Hur själva verktygen ser ut och till vilken

grad man vill förstå användaren är olika mellan designinriktningar och från designprojekt till

designprojekt.  Ur  en  User  Centered  Design-synvinkel  ser  man  användaren  mer  som  ett

subjekt än en partner och ser experter som en väg till att förstå användarna. I ett projekt som

är mer Participatory Design är däremot användaren en partner i projektet vilket kan vara just

i den här kontexten ett sätt att nå förståelse för User Experience. I den här designsituationen

blir själva användaren experten.

Det finns en rationalitet bakom varför Human Centered Design har blivit ett stort och

växande  fenomen.  Däremot  är  Human  Centered  Design  inte  en  exakt  variabel  man  kan

uppnå utan ett ideal att sträva mot. Det är också en del av en global designkultur och en

ständigt  förändrad  syn  på  design  som  med  sin  närvaro  kräver  förändring.  Förändrade

konsumtionsvanor och snabba teknologiska skiften kräver ständig utveckling av produkter

från företag och där design blir ett begrepp som ständigt sträcker sig till nya områden. God

designförmåga är något som världen idag kräver från aktörer och därmed följer denna nya

syn på design med; från att se designförmåga som någon form av mystisk personlig egenskap

och väldigt ämnesorienterad vill man i en mer och mer dominerande syn på design se den

som en egen disciplin, en disciplin man kan utvecklas inom och lära ut till andra. Med ett

sådant synsätt kan man inte bara bli duktig på design inom ett specifikt område utan även bli

en expertdesigner i en interdisciplinär kontext.

3.3 Design Thinking
Termen Design Thinking har använts sedan slutet av 80-talet inom vetenskapsmiljöer som

ett perspektiv man hade med sig när man undersökte design och designmetodik (Razzouk &

Shute,  2012).  Många  olika  metoder  har  uppstått  sedan  dess  under  begreppet  Design

Thinking inom en rad olika områden, inte bara från designforskning utan även psykologi,

utbildning etcetera (Dorst, 2011). Idag utgörs Design Thinking av en ström olika tankar och

idéer som tillsammans har utvecklat begreppet och gör därmed Design Thinking till ett rikt

begrepp för att förstå komplexa situationer (Dorst, 2011). Från affärsvärlden har det ständigt

funnit ett växande behov för att anpassa sig i en kompetitiv och komplex omvärld och därför
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har Design Thinking mer och mer som begrepp adopterats utanför forskningsvärlden. Design

Thinking kan beskrivas som ett sätt att se designförmåga som en typ av färdighet.  Att se

designförmåga  på  det  sättet  innebär  att  man  ser  ett  konceptuellt  ramverk  kring  design

(Dorst, 2011). Ofta jämför man Design Thinking med det som man kallar traditionell design

och ser därigenom en skillnad på själva ramverket man använder inför en designsituation

(Dorst,  2011).  Ramverk  eller  “framing”  är  ett  begrepp  som  ofta  används  i

designforskningslitteratur.  Termen parafraseras ofta som en enkel metafor för något som

egentligen är ett komplext spektrum av påståenden. En del  av det som man kallar  själva

ramverket  är  det  är  själva  uppfattningen  av  problemsituationen  (Dorst,  2011).

Problemsituationen som en designer ställs inför skapar ett antal koncept som man ringar in

designsituationen inom och utifrån det skapas det en arbetsprincip som ofta är inriktat på en

lösning (Dorst, 2011). Att utföra en komplex kreativ handling för att både skapa en artefakt

och hur arbetsprincipen ska se ut och fungera är själva kärnproblemet för en designer.  För

att lösa de här två parallella uppgifterna behöver en designer skapa förslag för det man kallar

“vad” och “hur” och testa dem tillsammans.

Figur 4. Designpraktik som skiljer sig starkt från konventionell problemlösning (Dorst,

2011)

Det  här  är  ett  sätt  att  skilja  design  från  problemlösning  och  ett  sätt  att  se  design  som

anpassat  för  att  designa  i  en  oerhört  komplex  situation.  Det  mest  logiska  sättet  för  en

designer att räta ut frågetecknen i ekvationen ovan till “vad” och “hur” är att börja fokusera

på värdet, att veta och förstå och därifrån utveckla ekvationen. Den stora skillnaden med att

se design på det här sättet jämfört med det som brukar kategoriseras som traditionell design

är att även arbetsprincipen är en del av designen (Dorst, 2011). På det sättet utgår Design

Thinking utifrån värdet (value) i en designprocess. Utgångspunkten i Design Thinking är att

observera  och  förstå  (Brown,  2008).  Design  Thinking  faller  därmed  också  in  under

begreppet Human Centered Design men som term innebär det mer än att bara inrättandet av

en problemsituation även om det utgångsläget  genomsyrar alla  andra aspekter av Design

Thinking (Dorst, 2011). Med det perspektivet ser man inte heller designprocessen som en

process  där  man  går  från  steg  till  steg  utan  hela  processen  är  ett  stort  fält  där  olika

underområden går  in i  varandra och där  processen är iterativ.  Att  en process  är  iterativ

innebär att designprocessen inte är linjär utan ständigt kan gå tillbaka till tidigare steg och

upprepa sig.

3.3 Design Thinking som praktik
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Termen Design Thinking är ett begrepp som används i en mängd olika sammanhang, både

som ett strikt forskningsämne och som en mer definierad metod att använda sig av inför

designprojekt. En aktör som arbetar just med implementering av Design Thinking är IDEO,

ett konsultföretag som arbetar med design. IDEO arbetar enligt det principerna som tidigare

nämnts, som ett slags utfall av modern forskning och erfarenhet. IDEO hjälper företag att

implementera  Design  Thinking  och  använder  sig  av  egna  modeller,  workshops  och

konsultverksamhet.  Utbildningsradion  använder  sig  just  av  IDEO-modeller  i  sin  egen

förändringsprocess.

Bortsett från de ramar som tidigare beskrevs i texten som definierar just Design Thinking

som ett sätt att arbeta annorlunda med processer och som en reflektiv förmåga baserar sig

IDEO även starkt på ideal och olika upplägg för att förstärka den processen. I boken Change

by  Design:  How  Design  Thinking  Transforms  Organizations  and  Inspires  Innovation

(2009) av Tim Brown, IDEO:s CEO beskrivs sådana upplägg och hur själva transformeringen

av ett  företag  enligt  Design Thinking i  och med IDEO kan se  ut.   Precis  enligt  idealen  i

Human Centered Design ska observation och empati för användaren ligga i fokus och bygga

upp ramarna i projektet. Utöver att beskriva sådana ideal typiska för Design Thinking går

IDEO även in mer konkret på processmetoder.

I  boken  beskrivs  appliceringsmetoder  för  Design  Thinking.  En  projektgrupp  ska  vara

tvärvetenskaplig  och  innehålla  människor  med  färdigheten  Design  Thinking.

Tvärvetenskaplig  innebär  att  det  är  människor  med  olika  befattningar  och  professioner

(Brown, 2009). I ett sådant tänkt projekt ska också Design Thinkers in så tidigt som möjligt i

processen. Efter det arbetar man i tvära kast mellan olika faser, försöker “ideate”, det vill

säga komma på idéer och prototypa dem, sen testa och sen röra sig tillbaka i processen. Figur

5 visar hur IDEO strukturerar en designprocess i en flowchart för att konkretisera det som

sker. Den är icke-linjär och vad som sker inne i varje enskilt steg kan variera starkt.

Figur 5. Iterativ Designprocess (Brown, 2009)

Tim Brown ger några exempel på egenskaper  en god Design Thinker bör ha.  En Design

Thinker bör vara empatisk vilket innebär att hen kan se världen utifrån olika perspektiv.

Genom  att  se  människan  före  allt  annat  kan  en  empatisk  designer  förstå  människors

innerliga och latenta behov. En Design Thinker bör ha ett integrerat tänkande, att inte bara

se ett problem som något som kan lösas med analytisk process utan även kunna klara av att
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hantera  motstridig  och  vag  fakta  kring  ett  förvirrande  problem  för  att  kunna  gå  utöver

existerande lösningar. En Design Thinker ska vara experimenterande för att våga gå bort

från att bara att göra små förändringar utan våga experimentera mer dramatiskt. En Design

Thinker ska också klara av att jobba kollaborativt, det ensamma geniet finns inte i Design

Thinking utan arbetet sker tvärvetenskapligt. Utöver dessa ska även en Design Thinker vara

positiv och att våga tro på bättre lösningar i alla förutsättningar (Brown, 2008).

Prototyping är väldigt betonat för IDEO, dels för att uttrycka en idé snabbt i konkret form

men också för att förtydliga för varandra, för att förklara och för att testa. Det är också ett

sätt  att  förfina och kombinera  idéer.  En prototyp  kan se  väldigt  olika  ut  och är  upp till

projektet.  Det kan vara att från att bara rita en bild eller  att vika ihop lite papper till  att

utveckla något mer förfinat (Brown, 2009).

 

Figur 6. Divergent och konvergent tänkande (Brown, 2009)

Det  finns  en  skiljelinje  mellan  det  som  kallas  divergent  och  konvergent  tänkande  inom

IDEO-metodiken vilket följer med iterativt i alla steg. Det handlar om att själv som Design

Thinker avgöra när man ska öppna sig för att tänka så fritt på kontexten som möjligt och när

man ska ta det vidare och göra val efter det (se figur 6). Tänka så brett som möjligt för att

sedan smalna av är något man kan göra många gånger inom ett designprojekt. Där kan man

också se själva avsmalningen som ett hjälpmedel för att åter igen tänka divergent i nästa steg

(Brown, 2009).

Utifrån  forskningshåll  finns  det  idag  en  viss  skepticism  mot  Design  Thinking  (Dorst,

2011). Termen Design Thinking används idag väldigt brett vilket också gör begreppet vagt

eftersom att det kan användas för att beskriva väldigt många olika saker. Utgångspunkten är

dock för IDEO och andra designforskare densamma, man ser design som en egen disciplin

där utgångsläget är ett perspektiv på värdet och ett utvecklande av arbetsprincipen simultant

med själva artefakten. Tim Brown skapar ett kontextuellt ramverk utifrån det som går att

applicera  mellan  olika  projekt.  På det  sättet  blir  det  också en  egen definition  av  Design

Thinking  som IDEO använder  sig  av.  Deras  metod är  också en  del  av  Human Centered
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Design med sin fokus på User Experience. Design Thinking blir här ett begrepp som både är

en vetenskaplig beskrivande term och ett praktiskt tillvägagångssätt.

4. Maxa Kunskapen

4.1 Inledning
Utbildningsradion är ett medieföretag i allmänhetens tjänst, ett företag inom det som kallas

public service. De sänder både på TV och på radio och lägger även ut webbproduktioner. UR

har ett utbud av program där mängd visningar inte alltid är det huvudsakliga målet såsom

det  kan vara hos ett  kommersiellt  företag.  UR har  ett  sändningsuppdrag som fastställs  i

periodvisa  sändningstillstånd  som  framtas  av  regering  och  riksdag.  Enligt  det

sändningsuppdraget  ska  UR  präglas  av  oberoende  och  stark  integritet  och  bedrivas

självständigt  i  förhållande  till  såväl  staten  som  olika  ekonomiska,  politiska  eller  andra

intressen och maktsfärer i samhället (Kulturdepartementet, 2013). I sändningsuppdraget är

det  också fastställt  vilka ambitioner UR ska ha där folkbildning,  spridning och utbud till

många  olika  demografier  är  centrala.  Därför  skiljer  sig  UR:s  incitament  till  att  skapa

produktioner  från  kommersiella  företag.  Utbildningsradion  arbetar  ständigt  med

pedagogiska och områdesrelaterade målsättningar och samtidigt med spridning: att få folk

att se deras program. UR:s budget bestäms av antalet sändningstimmar på TV och radio,

webbproduktioner räknas inte in. Användarmönstret hos gruppen unga tyder på sjunkande

tittarsiffror (Konkurrensverket & Myndigheten för Radio och TV, 2013) och tar allt större del

av webbartefakter (Statens Medieråd, 2013).

“Hela TV-världen håller ju på att förändras, alltså det är ju en sån där medvetenhet som

finns nu att man ser på TV men via webben, att man har webb-kanaler istället och ska

man finnas kvar i framtiden på säg en 4-års sikt så är det via webben man ska finnas, så

man har en medvetenhet om att det är där man måste finnas. Men det går ju en tvärs emot

det sändningstillstånd som vi har och det är en stor konflikt i det hela att man måste börja

göra och det går ju otroligt fort nu/.../” - Projektledare 2, 13/05 -14

I  den  problemställningen  som  UR  har  behöver  man  arbeta  med  både  plattform  och

programform. Under hösten 2013 initierades ett nytt projekt där olika personer inom UR

som  på  olika  sätt  arbetar  med  utformning  av  produktioner  deltog.  Projektet,  en  ny

ungdomssatsning som heter Ung Kanal,  en plattforms och projektsatsning med fokus på

tonåringar  vars  uppdrag  är  att  pröva,  testa,  undersöka  och  experimentera  med  nya

arbetsmetoder.

Syftet med projektet är att skapa ett centralt kunskapslabb och att hitta metoder för att nå

personer som inte vanligtvis tar till sig UR-produktioner.  Det resultat man ville uppnå med

det  här  övergripande  projektet  var  därför  inte  konkret  specificerat  eftersom att  man vill

undersöka möjligheter. Man ville däremot få in konkreta förslag på hur UR kan nå unga, ta

reda på vad som är rimligt att uppnå och att se vilka effekter som är möjliga få och hur man
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kan utvärdera de effekterna. UR ville också få in förslag på vilka resurser som behövs, vilka

metoder man kan använda sig av och se vad som krävs av organisationen som helhet. Inom

huvudprojektet Ung Kanal skapade man tre olika projekt. De olika projekten påbörjades vid

olika tidpunkter och arbetar på olika sätt inom den här problematiken. Projekten skulle ha

lite olika fokus och inte göra exakt samma saker och på så sätt kan även projekten lära av

varandra. 

Projektet  Maxa Kunskapen  är ett av delprojekten i det större projektet Ung kanal vars

syfte är att utreda möjligheten för UR att hjälpa fler elever att klara godkända betyg eller höja

sina betyg – och därigenom också elevernas kunskapsnivåer.

4.2 Val av designteori 
Metoden  Utbildningsradion  baserade  projektet  Maxa  Kunskapen på  är  praktik  från

konsultföretaget IDEO som i sin tur är baserad på det som kallas Design Thinking. Personer

med  erfarenhet  av  att  arbeta  med  IDEO:s  form  eller  personer  som  varit  med  på  deras

workshops fick formge projektet och dess olika steg med en omarbetning av IDEO:s koncept.

Den vidareutvecklingen skapades delvis av UR själva men är också ett resultat av tidigare

workshops  med  andra  aktörer.  Den  vidareutvecklingen  handlar  delvis  om  att  förkorta

implementeringsprocessen med Design Thinking och göra den mindre tidskrävande.

“/.../den här modellen IDEO med de här cirklarna var en väldigt enkel bild att förhålla sig

till. Sen ska jag inte säga att vi fullt ut jobbar efter en IDEO-modell utan det är bara en idé

om att en kollaborativ utveckling skapar högre relevans för det vi producerar och sen har

vi plockat delar ur olika håll, så det är väldigt mycket ett eget hopkok”   -Projektledare 1,

01/30 -14 

 

Att arbeta med den här modellen innebär för UR: att producera  med  konsumenten; att

fokusera  på  målgruppens  behov  och  anpassa  sig  efter  deras  kontext;  att  observera

människor, inte trender; att gå i deras skor för att skapa en djupare förståelse; och att testa

idéer och arbeta med prototyper.

4.3 Genomförande
Projektet  Maxa  Kunskapen  påbörjade  det  praktiska  arbetet  8:e  oktober  2013  med  att

deltagarna i projektet deltog i ett antal workshops och möten. Inledningsvis låg allt arbete på

de tre första stegen i IDEO-processen (se figur 5) för att skapa en gemensam förståelse inom

projektgruppen.  Projektgruppen gjorde  tidigt  nationella  prov inom olika  områden för att

skapa en inblick  i  hur  det  är  att  vara elev  och på  det  sättet  skapa  förståelse  för  elevers

situation. I det här tidiga skedet var uppdraget att utreda möjligheten för UR att hjälpa elever

att klara godkända betyg och inte att skapa några konkreta produktionsidéer utan snarare att

skapa en gemensam utgångspunkt inom projektgruppen.

Efter det hade de en workshop med elever och lärare som också fokuserade på ‘Point of

View’. Där skulle eleverna berätta om hur deras vardag såg ut och hur de trodde den skulle se

ut om 15 år. De diskuterade i grupper tillsammans med projektdeltagare från UR och lärare.

 Det var ett sätt att ta del av elevernas perspektiv för att få en djupare förståelse för dem. För

projektdeltagarna var det här ett sätt att vidga sitt perspektiv.
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Nästa workshop gick in på idéskapande och prototyping. Det skedde också kollaborativt

inom projektgruppen och med studenter från Dramatiska Institutet och Högskolan Dalarna.

I idégenereringen med Dramatiska Institutet låg två teman i fokus: Hur kan man synliggöra

att ett lärande sker och hur man uppnår motivation. Den workshopen resulterade i 50 olika

idéer, varav några stycken togs vidare för eventuell vidareutveckling.

Nästa  steg i  deras process låg sedan i  den fas  som de kallar  för definitionsfasen.  Här

smalnade projektet av och mer fokus låg på avvägningar,  till  exempel mellan ämnesstyrd

struktur eller fri struktur, olika målgruppsbehov, olika tilltal och kontexter och så vidare. Det

baserade man på det man fått med sig under de workshops man haft hittills och utefter det

utformades ett ramverksdokument.

4.4 Ett nytt ramverk & ett nytt förhållningssätt
Resultatet  av  den  här  första  implementeringsfasen  var  att  man  skapade  två

ramverksdokument för projektbeställningar, ett ramverk för området kunskapsprogression

och ett för motivation. Ramverken sammanfattar de behov som identifierats och ska utgöra

basen för de programidéer som ska skapas inom Ung Kanal-Maxa Kunskapen.

Ramverken  innefattar  bakgrundsbeskrivning,  konceptidéer,  målgrupp,  UR:s  roll,

användarkontext, projektmål och arbetsmetod. 

Arbetsprocessen som det här ramverket beskriver utgår från det som UR kallar IDEO-

modellen,  men  projekten  ska  också  anpassa  modellen  till  UR:s  verksamhet.  I

ramverksdokumentet  beskrivs  processen som indelad i  tre tydliga  faser.  I  fas  ett  ska det

göras en projektbeskrivning som svarar på projektbeställningen. Den projektbeskrivningen

ska  innehålla  en  programidé,  perspektiv,  tema,  kunskapsprogression  och  vilka

referenspersoner  man  ska  använda  sig  av.  Det  ska  även  ingå  en  projektplan  för

utvecklingsprocessen med IDEO-modellen som grund. I fas två arbetar man med koncept

och formatutveckling med målgruppen 0ch eventuell omarbetning av problemdefinitionen.

Här är också projektbudget centralt. Projektbudgeten ska inte bara omfatta Tv-produktion

utan  även  budgeten  för  andra  plattformar  och  marknadsförning,  vilket  den  inte  gjorde

tidigare  projektbeställningar.  Fas  tre  fokuserar  på  produktion  och  användartester  med

målgruppen. Eftersom att UR:s arbetsprocess grundar sig i IDEO:s modell hänvisar man till

den i dokumentet för att öka förståelsen för deras modell och för att visa hur den är iterativ.

Ramverket  för projektbeställningar  innehåller  inga riktlinjer  kring format,  plattformar

utan dessa ska idéeras fram med målgruppen, utifrån de behov som identifierats i projektet.

Vilket skiljer sig från hur tidigare projektbeställningar sett ut där riktlinjer för format och

plattform redan var bestämda i förväg.

4.5 Återkommande teman

4.5.1 Förändringsprocessen

Ett återkommande ämne i det tidiga stadiet var att flera av projektdeltagarna kände att det

fanns en viss otydlighet kring projektets syfte och tänkta resultat, och att det fanns en vilja

att  jobba  mer  konkret  och  effektivt;  vilket  var  problematiskt  med  tanke  på  projektet

utforskande syfte.
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“Det finns en enorm vilja att snabbt komma till beslut och att producera. Det är inte
helt enkelt att öppna de dörrarna och släppa in annat i det och låta saker ta tid och ha
tålamod i sådana processer. Jag tänker att nu har vi haft ett idégenereringstillfälle och
kommer in nästan när vi ska börja prototyptesta och så. Och jag tänker att nu kanske
börjar  det  falla  lite  mer  på plats  för  de  otåliga,  man börjar  se  konturerna på det
slutgiltiga.” -Projektledare 1, 01/30 -14 

“/.../det har varit en jätteomställning att komma först till en arbetsmodell som vi har
här som kan verka ganska flummig från början där man liksom gör vissa moment som
man inte riktigt förstår när man ska hitta behoven, alltså gå djupare. Och sen i nästa
fas är ju inte heller någonting man lär sig på en gång, det här är ju liksom ett sätt som
man måste få in i kroppen och jobba med. Sen har man inte jobbat väldigt mycket med
användare tidigare heller utan man har liksom vetat vilka format som funkar. Och sen
vet man inte heller åt vilket håll företaget går, man ser inte riktigt att vi ska vara här,
man ser inte den här förflyttningen.” -Projektledare 2, 13/05 -14

Det fanns även mycket tankar kring vilken roll implementeringen av den här modellen

kommer få i ett framtida skede. Idén var att projektet ska leda till en form av varaktigt
sätt att arbeta och ska etableras inom organisationen men det fanns en viss skepticism
om detta. En del av känslan var att det nya arbetssättet riskerar att försvinna i andra
sammanhang.  Resonemangen kring detta  kretsade runt hur lätt  det är  att  gå in i  gamla

vanor när man kommer tillbaka till det vanliga arbetet.

“/.../ när man jobbar på det här sättet i en sådan här grupp så är det viktigt också att
man har med sig något slags mandat att jobba med frågor när man går tillbaks till sin
vanliga vardag. /.../ Jag tror väldigt många bara går rakt tillbaka i det de sysslar med
dagligen och tappar det mer eller mindre helt och hållet, därför att det fortfarande inte
finns  några tydliga  mandat  för  att  jobba på det  här  sättet  efter  man har  gått  ur
rummet/.../” -Projektmedarbetare C, 24/03 -14

“Den negativa delen är att man direkt faller tillbaka i sitt gamla sätt att jobba när man
går tillbaka igen. Det är väldigt svårt att ändå implementera det i ett naturligt sätt att
jobba; det tar tid att göra det och den implementeringsfasen skulle man säkert kunna
göra mycket bättre än vad vi har gjort. För det måste vara så många som äger frågan
och går vidare med den så att den inte sitter på en person och i vårt fall har den här
implementeringen tagit ganska lång tid. Nu börjar det explodera igen; att det händer
saker, men det har legat. Folk var med om en upplevelse sen upplevde de att ingenting
hände och sen bara är det dags igen. Och sen att det tar tid att lära in en ny metod, en
arbetsmetod gör man inte på en eller två gånger utan det tar nog minst ett år att sätta
den, att man måste få jobba med den själv i det man gör. “ -Projektledare 2, 13/05 -14

Den nya projektmetoden som helhet betraktades av projektdeltagarna som något positivt

och det resonerades kring fördelarna med arbeta efter den här metoden och vikten av att
föra arbetet vidare inom organisationen.
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“/.../ jag kommer ta tillbaks till mina chefer hur bra jag tycker det är att jobba på det
här  sättet  när  man försöker  identifiera  utvecklingspotentialer  eller  möjligheter  och
skapa nytt,  för om det pågår för mycket avdelningsskiljt  så kommer det inte bli en
framflyttning av positioner för hela UR utan möjligtvis bara för en enhet eller i värsta
bara för en liten redaktion och det kan ju generera ett fantastiskt program men om
man tänker att det här är ett sätt att tänka lite större då är det viktigt att vi fortsätter
att  jobba  på  det  här  viset  för  jag  tycker  det  har  varit  väldigt  givande  att  just
synliggöra olika resonemang och hur lika man resonerar kring dem och diskuterar det
och tar det vidare.” -Projektmedarbetare C, 24/03 -14

För att  komma runt det problemet så  resonerades det kring hur viktigt  det  är att
dokumentera  sina  resultat  och  förtydliga  vad  man  gör  vilket  var  ett  problem  innan
ramverket introducerades.

“/.../ alla vi  jobbar ju med massa andra saker samtidigt så man känner att det är
ibland lite som att börja lite på... Inte riktigt ruta ett men att man måste backa bandet
lite för varje gång man ska en sån här träff: Just det vad är det vi har pratat om? Vad
är det vi har fått med oss? Det finns ju massa material men att man nästan skulle
behöva ha som ett ännu tydligare protokoll.” -Projektmedarbetare A, 20/01 -14

“/.../alla pratar om det här med den övergripande strategin för UR och strategichefen
som många hänvisar till ser sändningsfokus på mycket, då måste man ju upp med det
på bordet, så att det blir tydligt. /…/ I sådana fall så måste processerna anpassas lite
grann efter det för annars tror jag i slutändan risken är att man känner att man lagt
ner mycket tid och kraft och engagemang i någonting; det måste ju landa någonstans.“
-Projektmedarbetare C, 24/03 -14

4.5.2 Användarmedverkan & målgrupp

Ny riktning mot unga har varit centralt i hela arbetet med Ung Kanal. De tidiga momenten

inom projektet Maxa Kunskapen fokuserade i huvudsak på förståelse, observation och ‘point

of  view’,  vilket  är  centralt  inom Design Thinking  och  innebär  en  utvecklad  syn på  User

Experience.  Resonemang  kring  användarens  roll  i  ett  projekt  dominerade  mycket  av

intrycket från de tidigare stadierna av projektet. Även resonemang kring designers kontra

användares  inflytande  var  centrala.  I  de  här  tidiga  momenten  fanns  det  inget

ramverksdokment eller konsensus alls kring hur man skulle arbeta med den här frågan.

“/…/det känns som att alla vill komma åt den, alltså få den här hemliga nyckeln in. Tänk

om man hade den då skulle man verkligen bli framgångsrik, så tror jag många tänker,

både sådana som håller på med kommersiell TV eller andra produkter och även vi på UR

och public service /…/ men dom håller på med sitt eget producerande, det är ju som unga

alltid velat va, att man vill inte vara i samma värld som föräldrarna eller vuxna, man vill

ha sin egen värld, men man skulle ändå vilja få vara med lite/.../” -Projektmedarbetare A,

20/01 -14
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Det fanns dock ett konsensus kring att alla ville skapa en ökad förståelse för målgruppen.

Däremot skilde sig åsikterna om hur mycket man behövde öka förståelsen och hur mycket

inflytande målgruppen ska ha över produktionen.

Det här ledde också till  en utökad diskussion om vad UR:s roll  faktisk ska vara.  Vissa

ansåg  att  deras  användarcentrering  inte  hade  ett  behov  av  ett  aktivt  deltagande  från

målgruppen under  designprocessen och var inte  särskilt  intresserade  i  det  här  skedet  av

processen att inkludera en mer direkt samverkan med målgruppen. Det fanns även en syn att

direkta frågor till målgruppen inte alltid är den bästa metoden för att nå vad de faktiskt vill

ha.

“/.../man vill prata med målgruppen utan att liksom fråga: vad vill du ha? Det går ju inte.”

-Projektmedarbetare B, 20/01 -14

I  det  här  fanns  det  också  en  diskussion  kring  UR:s  roll  kring  utbildning  och  hur

pedagogisk  ledd den har  varit  i  och med sin kontakt  med lärare.  Det  fanns åsikter  som

pekade på att den typen av tilltal inte är den bästa för att nå elever och att UR måste tänka

annorlunda i sin roll utöver att vara ett undervisningsstöd.

“Nu har ju vi haft ett tilltal sen några år tillbaka till lärarna och jag förstår att vi var

tvungna att göra så, så det är ingen kritik egentligen mot det beslutet men jag tror att nu

är dagen kommen då vi måste ändra eller komplettera med att rikta oss mycket mer till

elever och där de får ut någonting de behöver, sen får det gärna vara snyggt och tjusigt

och skojigt och utmanande men för att de ska gå in där måste de tro de får ut någonting av

det /.../” -Projektmedarbetare D, 20/01 -14

Det fanns även åsikter om att det är viktigt med ett gemensamt perspektiv eftersom den

innan varit så baserat på individuell uppfattning.

“I den här gruppen har man haft väldigt många olika synsätt på skolan och framförallt

har man det synsättet baserat på sina egna erfarenheter och sina egna barn och inte på

systemet som sådant/…/” -Projektledare 2, 20/01 -14

Även om förståelsen för målgruppen var mer central under projektet fanns det fortfarande

ett  intresse  för  användarmedverkan.  Det  fanns  ett  resonemang  kring  maktförhållandet

mellan konsumenterna och producenterna, och hur detta maktförhållande kan hämma att

målgruppen nås.

“Jag tycker att det också är jättespännande det här att det är lite som ett labb, att tanken

är nu att det ska få vara lite experimenterande och då känns det också som att kanske är

ännu enklare att man liksom skulle kunna öppna upp för att jobba på något mer så här

okonventionellt sätt. Kanske låta någon grupp i målgruppen få lite friare tyglar tycker jag.

Det skulle vara kul om det kunde få bli, att som du säger, ha lite som en ungdomsgård, att

man kan släppa dem lite och se vad som händer och så ändå har satt några ramar eller ha
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någon sorts liten övervakning eller liten styrning. Just det där också som jag tyckte var

spännande som du pratade om med att det alltid ändå är att det blir rätt olika makt, det

här med att de ändå är ungdomar och vi ändå är de som är de vuxna som kommer att

bestämma vad det blir. Man skulle vilja på något sätt komma bortanför det också, att de

skulle kunna få känna lite att de är med på samma villkor.” -Projektmedarbetare A, 20/01

-14

“Alltså dels så tror jag att användarmedverkan skapar en känsla av delaktighet och får det

som produceras att kännas relevant och sen kan ju det som sagt se ut på väldigt många

olika sätt; det kan ju i ett led handla om att öka sin målgruppskännedom och verkligen

fokusera på att göra det, att få en kunskap som inte handlar om en mindre studie av en

grupp  av  ungdomar  utan  att  verkligen  försöka  ta  ett  helhetsgrepp  om  hur  man

konsumerar media, hur man ägnar sig kunskap och sådana saker. Alltså det kan ju leda

vidare  till  ett  sådant  spår  också  ser  jag,  men  för  att  vi  ska  bli  relevanta  i  det  totala

jätteutbud av möjligheter att så att säga förkovra sig på olika sätt så tror ju jag att UR

måste  öppna  upp  mer  för  att  få  in  användarna  i  det  som  man  producerar/.../”

-Projektmedarbetare C, 24/03 -14

4.5.3 Ett nytt arbetssätt

En ny kontext kräver ett nytt arbetssätt och hela arbetet med Maxa Kunskapen var en steg

för att skapa en sådan metod.

Förändringen  från  traditionell  media  till  digital  diskuterades  mycket,  där  en  mer

postdigital  tanke om webben tar mer och mer plats och kan inte ses längre som bara ett

verktyg att vidareföra material till utan bör ses som en egen plattform som kräver nya format

och nya sätt att berätta på.

“/.../det här har varit en bransch där man vet hur man jobbar, man känner formaten, man

vet hur man ska jobba och göra sitt jobb och liksom eftersom man ska vara ganska bred i

broadcast och eftersom man ska nå så många som möjligt så ser man till att berätta på det

sättet också att man inte kan göra som på en youtube-kanal eller på en spelkanal där man

tar för givet att de kan kan alla de här orden och människorna och alltihopa, så har man

inte berättat tidigare, det har varit en jätteomställning.” -Projektledare 2, 13/05 -14

“Och eftersom vi  hela  tiden har  förhållit  till  det  sändningstillståndet  så  har  vi  haft  ett

väldigt  broadcast-tänkande,  nu  vill  ju  både  SVT  och  UR  göra  mycket  mer  webb-

produktioner än vad de har gjort tidigare och gör det också, så att man har redan börjat

på  den  resan  kan  man  säga,  men  den  processen  är  helt  främmande  för  den

produktionslinje som finns nu idag”. -Projektledare 2, 13/05 -14

Även  producentens  roll  som  enskild  expert  förskjuts  när  man  går  mot  en  mer

människoinriktad design. Att lämna ett sådant synsätt är inte alltid helt enkelt eftersom att

det  innebär  att  en  existerande  designer  kan  säga  upp  delar  av  sitt  veto  vilket  förändrar

producentens roll och arbetssätt.
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“/…/en kollaborativ process ifrågasätter ju den ensamma experten. Bilden av det ensamma

geniet  som  har  de  där  briljanta  och  lysande  idéerna  som  producentkulturen  och

projektledarkulturen inom TV och UR har och det är ganska utpräglat att de är några

personer som står på idéhöjden och det är ju lite som ett hot ibland att faktiskt släppa ifrån

sig det där. Det ensamma geniet är dött och att det blir så mycket bättre om man jobbar

ihop med de som inte bara kan TV.” -Projektledare 1, 01/30 -14

Att arbeta kollaborativt handlar inte bara om ett arbete mellan konsument och producent

utan också om horisontellt  och multidisciplinärt arbete inom organisationen. Traditionellt

sett  har  det  varit  problematiskt  att  arbeta  enligt  denna modell  då  webb  har  inkluderats

betydligt senare än TV.

“/.../om  vi  säger  att  du  fick  ett  A-projekt,  då  fick  produktionen  eller  den  som  är

projektledare på TV-sidan en budget men den innefattade inte marknadsföring och webb,

utan  bara  själva  TV-programmet.  Eftersom  det  var  ett  A-projekt  så  skulle  även

kommunikation  få  en  stor  budget,  men  den  budgeten  skulle  de  liksom  använda  när

programmet är klart och liksom sprida i sina kanaler och vi på webbsidan skulle också

egentligen gå igång när programmet mer eller mindre är färdiginspelat och bygga den

här webben. Skillnaden blir nu att den som är projektledare nu får en rambudget för det

hela som innefattar både marknadsföring och webb, att det är liksom hela beställningen

ligger tillsammans istället för i bitar.” -Projektledare 2, 13/05 -14

Lösningen som presenterades  för  att  lösa det  här  problemet  var att  rambudgeten ska

innefatta  hela  arbetskedjan,  inte bara TV,  utan även marknadsföring och webb.  På detta

sättet kan produktionerna utvecklas mer synergistiskt.

Det fanns även ett resonemang om att det är viktigt att få utvecklad återkoppling på olika

idéer  från ledning och inte bara ja eller  nej så man tydligt  kan få veta varför något inte

fungerar vid avslag.

“Ja,  och  där  det  inte  går  och  utveckla  och  där  det  säger  stopp  på  grund  av

sändningstillstånd och så då måste det vara också tydligt att det här fungerar inte för att...

Och  det  är  inte  för  att  ni  inte  har  gjort  ett  bra  jobb  eller  så,  utan  såhär  ser  våra

förutsättningar ut eller såhär har UR som företag beslutat sig för att arbeta nu vilket gör

att inte finns utrymme för spinna vidare på det. Däremot den här delen kommer vi kunna

utveckla, för då har vi både möjligheter med webben och sändningar och så vidare, så att

det betyder för alla inblandade att man använder deras tankar, kompetenser och input för

att ta ett steg åt nått håll i alla fall, så tycker jag”. -Projektmedarbetare C, 24/03 -14
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5. Slutsats & Diskussion

5.1 Handlingsutrymme
Att  gå  ifrån  en  traditionell  exploaterande  arbetsmodell  vars  syfte  är  att  förfina  och

effektivisera etablerad arbetsform till en utforskande är inte bara en komplex process utan

också en nödvändighet för att skapa en dynamisk och innovativ organisation (Christensen,

1997; Martin, 2009). Utforskande arbetsmetoder som Design Thinking och andra liknande

designteorier  bör  dock  inte  ses  som  ett  enkelt  verktyg  som  garanterar  innovation  och

framgång. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa dynamiska processer inte heller är till för att

skapa kortsiktig framgång utan att det är en relativt riskfylld process som bör ses som en

långvarig investering för framtiden (Martin,  2009). Eftersom denna arbetsform bygger så

mycket  på  utforskande  och  experimentering  måste  det  också  finnas  utrymme  för

misslyckande (Brown, 2008). Detta utrymme som vi här beskriver som handlingsutrymme

är  en  av  de  nyckelfaktorer  som  vi  identifierade  under  vår  fallstudie  och  ett  tydligt

återkommande tema.

Handlingsutrymme är en essentiell del av implementeringen av Design Thinking; om inte

det  nya  arbetssättet  får  utrymme  för  handling  så  går  det  inte  att  arbeta  efter  Design

Thinkings  grundläggande  principer.  I  UR:s  fall  som vi  presenterade  i  tidigare  kapitel  så

framgår  det  tydligt  att  de  har  fått  det  utrymme  de  behöver  för  att  föra  ett  utforskande

projekt, de har fått stöd inom organisationen för att utföra ett projekt som inte hade några

tydliga riktlinjer eller något tydligt förväntat praktiskt resultat. I detta fallet så blev det också

tydligt  att  förändring  inte  sker  över  en  natt  utan  att  det  kan  ta  minst  ett  år  innan

implementeringen är färdig och folk börjar jobba efter den nya metoden. 

Det har dock funnits begränsningar: UR:s sändningstillstånd innefattar bara traditionell

’broadcast’  vilket  begränsar  utformningen  av  nya  format  för  webben och  eftersom detta

sändningstillstånd framtas  av Sveriges riksdag så ligger  det  i  det  här  fallet  utanför  UR:s

handlingsutrymme men det blir fortfarande en limitering som man måste ta hänsyn till.

Det är även värt att poängtera att Utbildningsradion inte är ett vinstdrivande företag. Hur

detta faktum påverkar deras möjlighet att utföra en utforskande förändringsprocess och hur

den faktorn skiljer sig från andra aktörer är svårt att veta och är inget vi kan dra slutsatser

om utifrån vår studie,  men man kan spekulera i  hur det kan vara svårare att få stöd för

liknande  projekt  hos vinstdrivande  aktörer  just  eftersom det  kan vara svårt  att  se tidiga

resultat  och  eftersom  det  finns  ett  risktagande  i  att  implementera  utforskande

förändringsprocesser.  Detta  fenomen  är  väl  dokumenterat  och  detta  kortsiktiga

förhållningssätt kan ge förödande konsekvenser (Christensen, 1997).

Förespråkare för Design Thinking som Tim Brown lyfter gärna fram framgångshistorier

och hur kraftfullt Design Thinking är (Change By Design, 2009). Vi anser dock att man bör

ha en viss skepticism till Design Thinking då det kan vara farligt att lyfta fram designteorin
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som en enkel lösning när den är så utforskande och som i vårt fall tidsberoende. Det blir

därför  viktigt  för  aktörer  som  vill  använda  sig  av  Design  Thinking  för  att  göra

förändringsprocesser att vara medvetna om hur denna process fungerar och hur lång tid det

kan ta innan det ger effekt och framförallt att vara medvetna om det handlingsutrymme som

krävs för att kunna arbeta efter dessa principer; annars hämmas hela förändringsprocessen.

5.2 Kommunikation
Implementeringsfasen  kretsade  först  och främst  runt  att  utreda  hur  UR ska  arbeta  i  en

produktionsfas med den nya designmetodiken och för att skapa ett gemensamt perspektiv.

Den fokuserade på observation,  ‘Point of View och reflektion, ett  upplägg som skiljer  sig

mycket  från  hur  UR  brukar  arbeta.  UR:s  handlingsutrymme  i  den  tidiga  fasen  innehöll

väldigt få styrpinnar på grund av dess utforskande upplägg men det fanns en oklarhet i den

här delen av processen där man inte riktigt kunde se riktningen på det arbete som gjordes

och vad de olika momenten bidrog med. Det är en del av att ha ett utforskande projekt att

försöka vara så divergent som möjligt  men det  fanns en viss  förvirring och oklarhet  hos

projektdeltagarna  över  projektets  utformning  och  vad  de  olika  momenten  bidrog  med  i

progressionen. I detta skede måste man hitta en lämplig uppdelning mellan divergens och

struktur för att ändå skapa en tydlig riktning. Det fanns också behov av att följa upp projektet

så  att  deltagare  upplevde  tydligare  progression,  det  vill  säga  att  olika  moment  inom

processen bidrar med något. Det må ligga lite i naturen av den här typen av utforskande

projekt att det är lite av en resa ut i det okända men vi noterade dock att just i projektets

tidiga skede så fanns det utrymme för ett mer tydligt uttalat syfte och kommunikation.

5.3 Design Thinking
Design, Design Thinking eller designteori för att beskriva UR:s process användes inte som

begrepp i något dokument eller någon av intervjuerna. IDEO är termen UR använder för att

beskriva  den  modell  man  använder  sig  och  modellen  beskrivs  väldigt  metodinriktat  och

konceptuellt. Företaget IDEO har dock ett väldigt teoretiskt förhållningssätt till ämnet och

använder sig av termen Design Thinking för att beskriva det man ägnar sig åt. I det här fallet

har vidareutveckling av termologi och struktur skett när metodik överförts horisontellt från

aktör till aktör och inte från teoretiker till aktör.

Termen Design Thinking är framförallt något som syftar på en egenskap och ett synsätt

man har med sig när man går in i  ett  projekt  även om det går att  översätta till  ett  mer

praktiskt tillvägagångssätt. De egenskaperna grundar sig i en reflektiv och empatisk förmåga.

I de intervjuer vi har haft med olika projektdeltagare  har det funnits en tydlig reflektion

kring både roller  inom organisationen och externt mot målgrupp och användare.  Just en

sådan reflektiv förmåga är utgångsläget inom Design Thinking, att arbeta utifrån värdet och

därifrån  skapa  ett  ramverk  (Dorst,  2011).  Det  är  det  som  UR:s  implementeringsfas  har

fokuserat på och projektdeltagarna inom projektet har varit och utvecklats till att bli Design

Thinkers, trots att det uttrycket inte har nämnts. Hur UR kan vända sig till målgruppen var

centralt genom hela implementeringsfasen och även hur man jobbar mer tvärvetenskapligt

inom organisationen. Projektgruppen innehöll personer med olika bakgrunder inom UR och

det  framgick  tydligt  att  denna  tidiga  fas  resulterade  i  att  projektdeltagarna  vidgade  sitt

tankesätt  kring  målgruppen.  Om  dessa  nya  egenskaper  som  projektgruppen  nu  besitter
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kommer resultera i att de kommer skapa produktioner som bättre når målgruppen och som

kommer öka elevers kunskapsnivåer eller inte går inte att svara på utifrån vår studie, men

utfrån ett Design Thinking perspektiv så besitter de nu de verktyg som krävs för att göra det.

Implementeringsfasen för det här projektet var utforskande och divergent. Här infann sig

en form av kontextuell frihet där man försökte titta på målgrupp och organisation från ett

nytt  perspektiv  och gavs  utrymme att  reflektera.  Resultatet  av  implementeringsfasen  var

ramverksdokumentet och den gemensamma grund man byggt upp för fortsatt arbete. Att

skapa ett eget ramverk var ett sätt att anpassa in deras nya förhållningssätt i en kontext som

stämmer  överens  med  Utbildningsradions.   Implementeringsfasen  blev  i  sig  själv  ett

designprojekt för UR där man designade en framtida plan för arbete med hjälp av Design

Thinking.  Ramverksbeskrivningen  försöker  i  sin  struktur  att  både  vara  fri  och  tydlig

samtidigt. Inom Design Thinking ser man ett projekt som något som i sin natur inte har ett

färdigt sätt att arbeta på utan även att det ska utformas av det värde man vill uppnå. UR:s

sätt att använda sig av strukturering blir något av en mellanväg där man delvis vill skapa en

gemensam grund för kommande projekt men samtidigt öppna för frihet. Det går delvis emot

ett Design Thinking-ideal där varje projekts arbetsprocess bör vara unik och iterativ även om

UR även i sitt ramverksdokument öppnar för väldigt fria projekt, inte minst när det handlar

om hur man ska använda sig av målgrupp. Design Thinking är dock inte en trång mall, UR:s

arbete passar in i den.

5.4 Slutsats
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka den förändringsprocess som uppstår

vid  implementeringen  av  nya  designverktyg  i  större  mediebolag;  för  att  på  så  sätt  öka

förståelsen för hur designforskningsbaserad teori manifesterar sig i praktiken. I det fall vi har

presenterat  har  vi  kunnat  identifiera  flera  återkommande  teman  som  vi  har  sett  som

nyckelfaktorer under projektet Maxa Kunskapen.

 Vikten  av  handlingsutrymme:  handlingsutrymme  är  en  essentiell  del  av

implementeringen av Design Thinking; om inte det nya arbetssättet får utrymme

för  handling  så  går  det  inte  att  arbeta  efter  Design  Thinkings  grundläggande

principer

 Vikten av kommunikation och införståelse bland de inblandade i projektet för att

förstå riktning och syfte med projektet.

 Att  Design  Thinking  tydligt  etablerades  mer  eller  mindre  omedvetet  inom

projektgruppen  och  att  Design  Thinking  även  användes  för  att  skapa  en  ny

arbetsmetod

5.5 Slutord
Denna uppsatts har med en utforskande fallstudie undersökt designteori i praktik. Det har

varit på samma sätt som UR:s process lite av en resa ut i det okända. Men allt eftersom vi

utforskade detta ämne som kombinerar teori och praktik så blev det tydligt att designverktyg

som Design Thinking inte är  en oproblematisk  process  att  använda sig av.  Allt  eftersom

behovet av dessa metoder och verktyg ökar och ju mer populära de blir, desto viktigare blir
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det utöka förståelsen för vad de innebär och vi hoppas att vi med denna uppsats har bidragit

till den förståelsen.
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Intervjuguide

Hur skiljer sig det arbetssätt som det nya ramverket beskriver från hur ni arbetade tidigare?

Vilka problem och utmaningar ledde till att det här projektet initierades?

Vi har uppfattat det som att de involverade har haft svårt att förhålla sig till uppgiften på

grund  av  otydlig  kommunikation  och  brist  på  konkretisering.  Stämmer  det  och  i  så  fall

varför?

Både i ramverksdokumentet och i intervjuerna finns det en fokus på användarmedverkan och

användardeltagande. Är det bara ett ideal eller finns det planer på en konkret process för att

skapa det? 

IDEO lägger viss fokus på prototyping, hur gestaltar sig det i en UR-produktion?

Har någon produktion påbörjats och i så fall hur gör de där?

Nu när ramverket är färdigt, hur har det mottagits?

Hur mycket handlingsutrymme känner du att ni har på UR och hur mycket har ni haft för det

här projektet? 

Finns det något inom UR:s företagsstruktur som begränsar vad ni kan och inte kan göra?

Vad i det här projektet har varit positivt och negativt och varför har det varit det? Vad har

varit bra och vad borde varit annorlunda?

26


